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Ágrip 

 

Í ritgerðinni er fjallað um hvernig lestur þróast venjulega hjá nemendum og um 

erfiðleika í lestri og stafsetningu, dyslexíu. Rætt er um rannsóknir og helstu kenningar  

um dyslexíu en talið er að um 10% einstaklinga hafi einhver einkenni hennar sem hái 

þeim i námi. Markmið vinnunnar var að læra um dyslexíu, kynnast einkennum hennar 

og þeim erfiðleikum sem einstaklingar greindir með hana þurfa að yfirvinna.  

 

Viðtal var tekið við tvo einstaklinga sem báðir eru greindir með dyslexíu. Annar var 

greindur í tíunda bekk og hinn nánast strax við upphaf skólagöngunnar. Mikill munur 

er á kennsluaðferðunum sem notaðar voru til aðstoðar við kennslu þeirra. Sá eldri fór 

alveg framhjá kerfinu og var því greindur seint, en yngri einstaklingurinn þarf að 

berjast fyrir því að fá alla þá aðstoð sem þörf er á.  
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Inngangur 

Lestrarörðugleikar einstaklinga geta verið margir sem og margslungnir. Oft á tíðum 

geta einkenni þeirra verið einstaklingsbundin þar sem sumir einstaklingar eru hrjáðir 

af einum veikleika en sá næsti gæti átt í meiri vandræðum með eitthvað allt annað. 

Hugtakið Dyslexía er fræðiheiti yfir örðugleika í lestri og stafsetningu sem talið er að 

allt að 10% einstaklinga búi yfir þar af eru um 4% talin vera með alvarlegan vanda 

(Rósa Eggertsdóttir og fl. 2006:198). Dyslexia hamlar nemendum í ákveðnum 

námsgreinum sem krefjast lestrar eða ritunar en er ekki talin hamla þeim í öðru námi 

þeirra eða skólastarfi.  

 

Orðið dyslexia er komið úr grísku og þýðir einfaldlega erfiðleikar með orð („dys“ 

erfiðleikar og „lexia“ orð). Það gefur því auga leið að nemandi með dyslexiu á erfitt 

uppdráttar í hefðbundnu bóknámi þ.e. lestri og skrift en auk þess eru önnur einkenni 

sem eru mjög einstaklingsbundin og hafa mismikil áhrif í skólanámi barna.  
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1. Þróun lestrar 

Góð lestrarfærni er mikilvægur grunnur að áframhaldandi námi. Lestur manna þróast 

frá unga aldri og heldur því áfram langt fram á fullorðinsár, því má segja að lestur sé 

ævilangt ferli (Þóra Kristinsdóttir. 2000:187). Megináherslur í lestrarkennslu eru þær 

að kenna nemendum að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af fullkomnu öryggi, kenna 

nemendunum hvernig á að beita þekkingu sinni á stöfunum og hljóðum þeirra þegar 

verið er að lesa (Steinunn Torfadóttir. 2006). Lestur barna byggist á tveim aðgerðum, 

þær nefnast umskráning og lesskilningur. Umskráning er sú færni einstaklingsins að 

breyta bókstöfum, heilum orðum og setningum í merkingarbært mál og lesskilningur 

er skilningur á ritmálstexta sem einstaklingurinn les, hann byggir á málskilningi og 

málþroska almennt en ekki er hægt að tala um virkan lestur nema að þessar tvær 

aðgerðir vinni saman. Nemandi sem hefur ekki náð valdi á umskráningu getur 

einfaldlega ekki lesið og sá nemandi sem skilur ekki innihald textans sem hann er að 

lesa er því ekki læs (Steinunn Torfadóttir. 2006). Þegar lesturinn er komin á þetta stig 

krefst hann ekki stöðugrar einbeitingar og athygli, heldur gerist hann ósjálfrátt og er 

því orðinn sjálfvirkur.  

 

Hljóðkerfisvitund er skilningur einstaklingsins á því hvernig er hægt að greina í  

sundur mælt mál í smærri einingar og svo að lokum hvernig þeim ber að vinna með 

einingarnar á mismunandi vegu. Þetta er gert á þá leið að talmálið er brotið upp í 

misstórar einingar t.d. setningar, orð og svo atkvæði, atkvæðunum er svo að lokum 

skipt niður í samhljóðasambönd þ.e. stofninn/rótina og svo einstök hljóð, t.d. 

markaður yrði skipt niður í [mark] og svo [aður] (Helga Sigurmundsdóttir. 2002:22). 

Góð hljóðkerfisvitund er mikilvægur þáttur fyrir öll börn en einnig er ekki nauðsynlegt 

að þjálfa hana sérstaklega hjá öllum börnum. Þegar kemur að því að meta 

hljóðkerfisvitund barnanna er það gert með því að leggja fyrir þau stigþyngjandi 

verkefni, þetta er gert með því að nýta sér skala sem hefur verið útbúinn í tengingu 

við þau. Honum er svo skipt niður á eftirfarandi hátt: fyrsta stig skalans er rím, annað 

stig hans er greining setninga niður í orð, þriðja stig skalans er að greina orð í 

atkvæði, fjórða stig skalans er að greina samhljóða sambönd, stofn/rót og tengja 

saman og að lokum er fimmta stig skalans sú kunnátta að getað greint fyrsta hljóð 

orðsins (fónem), en fónem er minnsta merkingargreinandi eining málsins, og hljóð 

orða og tengja þau svo að lokum saman (Helga Sigurmundsdóttir. 2002:22). Ljóst er 
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að hljóðvitund barna hefur mikið að segja fyrir lestrarnám þeirra í upphafi skóla- 

göngunnar.   

 

Linnea C. Ehri er ein af virtustu sérfræðingunum þegar kemur að því að rannsaka 

það hvernig börn læra að lesa og ná tökum á sjónrænum orðaforða í lestri. Árið 1997 

gaf Ehri út grein þar sem hún leggur áherslu á að sjónrænn lestur sé skilvirkasta og 

árangursríkasta leiðin til að lesa texta og ná viðunandi lesskilningi. Sjónrænn lestur er 

að geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust. Lesturinn krefst ekki 

einbeitingar/athygli heldur gerist hann ósjálfrátt. Hún telur að sjónræna ferlið byggist 

á samvirknilíkaninu eða tengslamyndunarferlinu. Tengslin myndast með því að tengja 

orðmynd orðsins við framburð og merkingu. Lesandinn festir svo í minni sínu tengsl 

milli sjónræns útlits orðsins, framburð þess og merkingu. Hún segir þetta þó ekki 

nægilega forsendu eina og sér, heldur þurfi lesandinn að hafa fullkomna þekkingu á 

tengslum stafs og hljóðs. Lesandinn þarf að vera fær um að sundurgreina orðin í stök 

hljóð og hann þarf líka að getað sundurgreint málhljóðin í orðunum. Einstaklingurinn 

þarf að geta greint það að orðið sól er sett saman úr þremur hljóðum, s-ó-l. Til þess 

að vera auðveldlega fær um það þarf lesandinn að hafa góða hljóðvitund og komið 

hefur í ljós að mestu erfiðleikar nemenda með dyslexíu eru í sundurgreiningu hljóða 

sem sagt þeir eru taldir hafa veikleika í hljóðvitundinni.  

 

Ehri talar um fjórar aðferðir við að lesa orð og eru þau á þessa leið: Fyrsta aðferðin 

gengur út á það að hljóða sig í gegnum orðin eða með því að lesa orðin í bútum, 

önnur aðferðin gengur út á það að barnið þarf að rifja upp fyrri tengingu við orðið þ.e. 

það sækir orðið í sjónræna langtímaminnið, þriðja aðferðin gengur út á það að barnið 

tengir orðið sem það er að lesa með því að líkja því við annað orð sem það hefur fyrir 

í minni sínu og að lokum gengur fjórða aðferðin út á það að barnið giskar einfaldlega 

á orðið út frá samhengi textans (Ehri, L.C. 2002:169). 

Ehri skiptir svo kenningu sinni um þróun á sjónrænum orðaforða í fjögur stig.  

1. Myndastigið (Pre Alphabetic Phase) 

Þetta stig einkennist af sjónrænu námi og ágiskun á orð, þ.e. áður en börn vita mikið 

um bókstafina og þau nota ekki tengsl stafs og hljóðs til þess að þekkja orðin. 

2. Bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase) 

Börnin þekkja orð sjónrænt með því að mynda tengsl milli sumra stafa í orðinu og 

hljóða þeirra eftir framburði. Þau þekkja fá tengsl stafa og hljóða og þau vantar 
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þekkingu á stafsetningarferlinu, þ.e. þau eiga erfitt með að greina hvaða stafir eru í 

orðunum t.d. við ritun. 

3. Fullkomið bókstafsstig (Full Alphabetic Phase) 

Barnið les orð með því mynda nákvæm eða fullkomin tengsl milli stafs og hljóðs. 

Rannsóknir sýna að barnið þarf að þekkja alla stafi orðsins til að geta fest það í 

sjónminni. Hjóðræna ferlið gefur bestan árangur við að byggja upp sjónminni á orð.  

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) 

Barnið les ekki staf fyrir staf, heldur les það í stærri einingum, Þetta stig er grunnurinn 

að sjálfvirkum, fyrirhafnarlausum og sjónrænum lestri (Ehri, L. C. 2002: 174-179).  

 

Þegar litið er á rannsóknir á börnum sem greind eru með dyslexíu telur Ehri það 

nokkuð ljóst að þessi börn þjást af veikleika í hljóðrænni umskráningarfærni og eru 

þau þess vegna mun lengur að mynda nákvæm tengsl á milli stafs og hljóðs og eiga 

því í erfiðleikum með það að byggja upp nákvæman og sjónrænan orðaforða. Vegna 

þessa eru þau talin eiga erfitt með að ná þessu stigi og þurfa lengri tíma til þess að 

þróa fyrirhafnalausan og sjálfvirkan lestur (Steinunn Torfadóttir. 2006). Þegar talað er 

um að nemandi eigi í erfiðleikum með umskráningarfærni er verið að benda á þá 

færni sem á sér stað við lestur þegar lesandi breytir stafarunum (rituðum orðum) í 

hljóðarunur (les/segir orðið), upphátt eða í hljóði. Við stafsetningu umskráir stafsetjari 

hljóðarunur (töluð orð), í bókstafi og orð sem hægt er að lesa og skilja. Sem sagt 

þetta er hæfileikinn til þess að getað lesið úr bókstöfunum, það er orð og texta.  
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2. Dyslexía  

Dyslexía er alþjóðlegt hugtak yfir þroskatengda eða áunna lestrarerfiðleika, 

þroskatengd dyslexía er meðfædd en áunnin dyslexía stafar af slysum eða 

veikindum. Dyslexía er ekki yfirhugtak sem nær yfir allar tegundir lestrarerfiðleika. 

Dyslexía eru sértækir lestrarörðugleikar, sem þýðir að einstaklingurinn býr yfir vanda 

á einhverjum afmörkuðum sviðum en hefur jafnframt hæfileika og færni á við flesta 

aðra (Rósa Eggertsdóttir og fl. 2006:14).  

 

Helstu einkenni 

Einkenni dyslexíu koma fram á mismunandi hátt. Sumir einstaklingar bera hana með 

sér á þann hátt að þeir eiga í framburðarörðugleikum á meðan aðrir eiga í engu 

vandamáli með mál sitt (Stowe, Cynthia M. 2000:3). Þetta gerir það að verkum að 

menn eru ekki á einu máli um einkennin og örðugleikana sem henni fylgja. Sumir vilja 

meina að dyslexía séu sértækir örðugleikar í lestrarþróun, þ.e. röskun sem kemur 

fram í erfiðleikum við að læra að lesa þrátt fyrir venjulega kennslu, nægilega góða 

greind og félagslega stöðu (Rannveig G. Lund. 1997: 54). Sérfræðingarnir Höien og 

Lundberg útskýra dyslexíu/lesblindu sem truflun í ákveðinni málstarfsemi sem tengist 

mikilvægum þáttum við umskráningu ritmáls og telja þeir að það orsakist af 

veikleikum einstaklingsins í hljóðrænu ferli. Erfiðleikana telja þeir svo birtast með 

vandamálum við að ná sjálfvirkni í lestri, vandamálum í stafsetningu, þeir telja að 

vandamálið geti tengst fjölskyldusögu og að lokum telja þeir að vandamálin séu 

viðvarandi (Steinunn Torfadóttir. 2006). Talið er að hægt sé að fyrirbyggja 

lestrarerfiðleika hjá flestum börnum sem greinast í áhættuhópi með markvissri og 

öflugri kennslu strax í byrjun. Þegar kemur að staðtölum barna með dyslexíu er talið 

að hægt sé að greina um 10% barna með lestrarerfiðleika/dyslexíu (Steinunn 

Torfadóttir. 2006).  

 

Þegar litið er á skilgreiningar sérfræðinganna gefur það okkur að nauðsynlegt sé að 

efla það sem vantar og eitt af því er lesfimi og er hún sá eiginleiki að getað lesið af 

nákvæmni, liðlega, hratt og fyrirhafnarlaust af innlifun og tilfinningu fyrir efninu. Sem 

sagt þegar nemendur hafa náð þeirri færni að lesa af góðri lesfimi þá hafa þau náð 

að þróa með sér góða sjálfvirkni og er hún sá hæfileiki sem nemandi þarf að hafa til 
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þess að getað lesið hratt yfir textann til þess að ná innihaldi hans, nemandinn verður 

að hafa góða orðaþekkingu, góða færni til þess að þekkja og lesa orðin sem lesin eru 

og að lokum þarf hann að vera fær um það að tengja eigin þekkingu við það sem 

hann les (Steinunn Torfadóttir. 2006). Þarna er hægt að segja að hann þurfi að vera 

fær um það að vinna samkvæmt hugsmíðahyggju þar sem aðalmarkmið hennar er að 

byggja nýja reynslu á eldri þekkingu. Sjálfvirknin byggist sem sagt að mestu leyti á 

því að nemandinn skilji það sem hann er að lesa ekki einungis að hann geti lesið 

hratt. Þetta er eitt af því sem hrjáir einstaklinga hvað mest sem greindir eru með 

dyslexíu.  

 

Það er því vitað að dyslexía er á engan veginn tengd greind einstaklingsins og hún er 

misalvarleg eftir einstaklingunum. Hún hefur áhrif á lestrarfærni þeirra, réttritun og 

flest allt bendir til þess að hún tengist tungumálinu. Einnig hefur fundist ákveðin 

tenging á  milli þeirra sem hafa dyslexíu og þeim sem hafa hreyfiröskun, 

athyglisbrest, ofvirkni og/eða málröskun, þó þessi upptalning sé ekki alhæfð (Rósa 

Eggertsdóttir og fl. 2006:17).   

 

Þegar kemur að einstökum nemendum þá gerist það stundum að kennarar og 

foreldrar eru í vafa um það hvað getur mögulega verið að hrjá einstakling sem ekki 

ccnær að fullkomna lestur sinn né skrift, þrátt fyrir að hann kemur ágætisútkomu úr 

lestrarskimunum sem lagðar eru fyrir í grunnskólanum. Þá er meðal annars hægt að 

leita til Íslenska dyslexíufélagsins en það er félag sem vill efla skilning hjá fólki um 

umfang námsörðugleika þeirra sem greindir eru með dyslexíu og vera þeim til 

aðstoðar. Félagið hefur því útbúið spurningalista, sem ætlaður er til aðstoðar við 

hvort möguleiki sé á dyslexíu, sem hægt er að svara eftir bestu getu og þekkingu. Ef 

niðurstaða hans er að fleiri en þrjú til fjögur svör eru jákvæð er nauðsynlegt að kanna 

það vel hvort barnið geti átt við dyslexíu að stríða.  

 

Þessum listum er svo skipt niður í fjóra hluta þar sem viðkomandi aldri eru gerð skil 

og lýst einkennum hvers stigs fyrir sig. Skiptingin er á þessa leið: börn 5-7 ára, börn 

7-13 ára, unglingar 13-18 ára og svo að lokum fullorðnir (Blight, Jean. 1995:6-25).  
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Hér eftirfarandi koma nokkrar fullyrðingar úr listanum fyrir einkenni unglinga á 

aldrinum 13-18 ára.  

� Enn mikið af stafsetningarvillum 

� Skrifa upp eftir töflu getur mögulega skapað ýmiss vandamál 

� Skipulagning ritgerða verður meiri háttar byrði 

� Glósur í tímum mikið vandamál 

� Orðalag spurninga sýnist vera margrætt, prófspurningar reynast mönnum 

erfiðar þar sem þeir túlka þær á margar vegu 

� Lestrarhraði enn lítill, sjálfstæður lestur því gjarnan vandamál 

� Einstaklingar þreytast auðveldlega 

� Rithönd þarf enn á aðhlynningu og leiðbeiningum að halda 

      (Blight, Jean. 1995:19-20)  

 

Dyslexíu einkennin í lestri og stafsetningu koma fram sem umskráningarerfiðleikar 

sem svo hafa áhrif á lesskilning, leshraða einstaklinganna sem og stafsetningu 

þeirra. Birtingaform þeirra eru svo mismunandi eftir aldri einstaklinganna. Á leikskóla- 

aldri eru máltruflanir og málþoski barnanna áberandi. Á grunnskólaaldri eru það 

lestrar- og stafsetningarerfiðleikar sem hamla náminu mest. En þegar einstaklingar 

eru komnir í unglingadeild og framhaldsskóla er íslenskunámið enn mest krefjandi en 

einnig eiga þessir einstaklingar í miklum erfiðleikum með erlend tungumál (Rannveig 

G. Lund 2000. Sótt á vef.).  

 

Rannsóknir á dyslexíu 

Rannsóknir á lestri, lestrarerfiðleikum og lestrarnámi hafa verið stundaðar lengi, en 

lengi vel beindust þær að hinum svokölluðu merkjanlegu einkennunum í lestrinum, 

þ.e. ritmálinu sjálfu og frammistöðu lesaranna sjálfra. Það var ekki fyrr en á seinni 

hluta 20. aldarinnar að rannsóknirnar fóru að beinast að einkennunum sem ekki voru 

sýnileg, þ.e. tungumálinu, vitsmunasviðinu og umhverfislegum þáttum (Rósa 

Eggertsdóttir og fl. 2006:18). Rannsóknirnar eru stöðugt að bæta við þá þekkingu 

sem við höfum fyrir um dyslexíu og skilgreiningarnar á vandanum hafa tekið miklum 

breytingum gegnum árin (Rannveig G. Lund. 1997:52). Einnig er mikilvægt að muna 

að enn í dag hafa hugsanlegar orsakir erfiðleikanna ekki verið fullrannsakaðar.  
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Nokkrar skýringar hafa verið settar fram um hinar og þessar ástæður fyrir 

dyslexíunni. Læknisfræðileg skýring getur verið á þann veginn að ríkjandi og víkjandi 

heilahvel starfa ekki saman á þann hátt sem ætlast er til af þeim, þ.e. þegar kemur að 

umskráningu stafa og orða. Þessi skýring kom fram á sjónarsviðið árið 1925 og var 

það Samuel Orton sem vildi útskýra dyslexíu á þennan hátt. Hann útskýrði niðurstöðu 

sína með því að þetta væri ástæðan fyrir því að börn með dyslexíu væru rugluð í 

áttum og oftar en ekki væru þessir nemendur örvhentir. Þetta taldi hann sig sjá með 

því að börnin áttu það til að snúa við orðum og bókstöfum t.d. með því að ruglast á 

stöfum eins og ,,b” og ,,d” sem og orðum eins og orðið ,,sál” og ,,lás” (Aldís 

Guðmundsdóttir og Jörgen Pind. 2001). En samkvæmt nýrri rannsóknum hefur komið 

í ljós að þessi útskýring Ortons á viðsnúningi orða er ekki dæmigerð útlisting á 

dyslexíu heldur er þetta talið vera eðlilegt þegar nemendur eru komnir stutt í 

lestrarnámi sínu og telja sérfræðingar dagsins i dag þetta vera tákn um takmarkaða 

lestrargetu frekar en afbrigðilega lestrargetu (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen Pind. 

2001).  

 

Þegar litið er á rannsóknir á börnum sem greind eru með dyslexíu telur 

sérfræðingurinn Linnea C. Ehri það nokkuð ljóst að þessi börn þjást af veikleika í 

hljóðrænni umskráningarfærni og eru þau þess vegna mun lengur að mynda nákvæm 

tengsl á milli stafs og hljóðs. Því eiga þau í erfiðleikum með að byggja upp 

nákvæman og sjónrænan orðaforða. Vegna þessa eru þau talin eiga erfitt með að ná 

þessu stigi því þau þurfa lengri tíma til þess að þróa fyrirhafnalausan og sjálfvirkan 

lestur (Steinunn Torfadóttir. 2006). Hið venjulega grunnskólanám gengur nánast 

eingöngu út á lestur og skrift, þegar litið er á þetta gefur það auga leið að barn eða 

einstaklingur með dyslexíu mun ekki fá nám þar við hæfi nema að kennararnir taki 

mið af þessum nemendum í sínum kennsluháttum.   

 

Upphaflega var gengið út frá því að orsakir dyslexíu tengdust sjónrænum þáttum en 

nýjustu rannsóknirnar benda til galla eða bresta í hljóðræna kerfinu sem rekja má til 

miðtaugakerfisins.   
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Samkvæmt nýjustu rannsóknum á heilanum hefur þetta komið í ljós: 

� Í heilanum á þeim sem greindir eru með dyslexíu hefur komið í ljós að 

frumur sem eru staðsettar á yfirborði heila fólks án dyslexíu eru staðsettar 

undir heilanum á þeim sem þjást af henni. Þessar frumur hefðu átt að flytja 

sig upp á yfirborð heilans þegar hann var að myndast í fóstrinu, en hafa 

sem sagt ekki náð markmiði sínu. Þessar frumur er þekktar sem ectopic 

frumur (utanveggja). Þessir klasar af frumum finnast yfirleitt bara vinstra 

megin og fram í heilanum, sem sagt á svæðunum sem eru mikilvæg fyrir 

hæfileikann til lestrar og skriftar. Annar hluti heilans stórfrumukerfi heilans 

(sem sér okkur fyrir þeim hæfileikum að greina hreyfanlega hluti) er minni í 

heila þeirra sem þjást af dyslexíu. Samkvæmt þessu eru lestrarerfiðleikar 

afleiðing af slökum þroska í kerfum stórra taugafruma í heilanum (Rósa 

Eggertsdóttir og fl. 2006:140). Þetta gerir það að verkum að lestur verður 

erfiðari fyrir vikið, þar sem heilinn þarf á fljótan hátt að túlka og greina hina 

mismunandi stafi og orð sem augun sjá þegar þau líta yfir orð og setningar. 

� Með nýjustu rannsóknunum á heilalínuritum hefur komið í ljós að þegar 

venjulegt barn lærir að lesa er aukin heilavirkni í hægra heilahveli og þegar 

nemandi er orðinn fær lesandi verður aukin heilavirkni í vinstra heilahveli. 

En þegar kom að því að skoða einstaklingana með dyslexíu kom í ljós að 

þar átti sér stað óeðlileg samnýting á hægra- og vinstraheilahveli. Sem 

sagt þeir sem eru með dyslexíu þurfa að nýta bæði heilahvel þegar kemur 

að vinnu með tungumál.  

(Bradford, John. 2003) 

 

Áhættuþættir fyrir dyslexíu 

Það fellur undir vinnu grunnskólakennara og leikskólakennara að fylgjast sem best 

með málþroska nemenda sinna og talið er að málerfiðleikar hjá forskólabörnum gefi 

sterka vísbendingu fyrir því að sá einstaklingur sé í mikilli áhættu með að eiga í 

lestrarerfiðleikum þegar kemur að skipulögðu lestrarnámi. Sterkasti forspárþáttur um 

gengi barna í lestrarnámi fyrstu skólaárin eru talin vera stafaþekking þeirra og 

hljóðkerfisvitund þegar þau eru á leikskólaaldri (Rósa Eggertsdóttir og fl. 2006:189). 

Einnig hafa sérfræðingar sýnt fram á það að slæm hljóðkerfisvitund (í sundur- 
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greiningu hljóða) sé forvari dyslexíu sem og lélegt jafnvægiskyn (Crombie, M. 

2002:230).  

 

Ættarsaga barna er eitthvað sem ekki ætti að sleppa órannsökuð þar sem mikil 

tenging er á milli foreldra með dyslexíu og barna þeirra. Þetta segir okkur það að talið 

er að börn sem eru með fjölskyldusögu um dyslexíu séu með allt að 40% líkur á því 

að eiga í lestrarerfileikum ef foreldrar þeirra eru með dyslexíu/lesblindu 

(Scarborough, Hollis S.  2003. Sbr. Steinunn Torfadóttir. 2006). 
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3. Lestrarskimanir 

Læsi 

Flestir nemendur grunnskólans þreyta svokölluð skimunarpróf sem ætluð eru til þess 

að finna þá einstaklinga sem hugsanlega eiga í vandræðum með lestur og 

lesskilning, Læsisprófin eru ein af þeim. Læsi er próf sem er samið fyrir nemendur 

fyrstu bekkja grunnskólans til þess að skima lestrarfærni þeirra og er það lagt fyrir 

nemendur á fyrsta og öðru ári í grunnskóla. Upprunalega kemur prófið frá Noregi en 

það hefur verið þýtt og staðfært yfir á íslensku til þess að það henti íslenskum 

börnum sem best. Markmiðið með því að leggja þessa tegund af prófi fyrir nemendur 

er að finna nemendur sem kunna að eiga í einhverskonar erfiðleikum með lestur og 

hins vegar til þess að kennarar fá upplýsingar um stöðu hvers og eins nemenda fyrir 

sig og geti því hagrætt kennslu sinni sem best þegar kemur að mismunandi þörfum 

nemenda. Prófið fyrir fyrsta bekk er í þrem heftum og prófin fyrir annan bekk eru í 

tveimur heftum. Hvert hefti prófar ákveðinn þátt af lestrinum og markmiðið er sem 

sagt að gefa öðrum vísbendingu um lestrarþróun og lestrarfærni nemandans. 

 

Greiningarferli bæjarfélaganna 

Upphafsstaður þess að ákveðið er að barn fari í greiningu vegna hugsanlegrar 

dyslexíu er ávallt hjá kennara og foreldrum. Kennari þarf þá að fylla út ákveðna 

pappíra um það hvers vegna hann telji að barnið eigi við lestrarörðugleika að stríða. 

Þessu er svo skilað til skólastjóra sem svo hefur samband við sérfræðiþjónustu 

bæjarfélagsins, þaðan kemur svo sérfræðingur í lestrargreiningum sem leggur hin 

ýmsu próf fyrir barnið. Þegar þessu er lokið er áætlaður fundur með foreldrum og 

kennara rúmum tveim vikum seinna. Á þessum fundi segir hann frá niðurstöðum 

sínum sem og hver úrræðin geti verið fyrir barnið. Hann veitir foreldrum og kennara 

sem sagt ráðgjöf um það hvernig sé best að halda áfram með nám barnsins 

(Heimasíða: www.kopavogur.is. Sótt 9. apríl 2007). Eftir greiningu er það  síðan í 

höndum kennara að koma til móts við einstaklingana sem um ræðir með viðeigandi 

kennslu. Með markvissri notkun skimunarprófum í skólum er það orðið auðveldara að 

finna þau börn í nemendahópnum sem eru líkleg til að lenda í örðugleikum með 

lesturinn og ritunina.  
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4. Kennsla fyrir nemendur með dyslexíu 

Hljóðaaðferð, við kennslu lesturs 

Þegar kemur að því að læra að lesa, hvort sem barn er eðlilegur „námsmaður” eða 

þjáist af lestrarörðugleikum, hefur það sýnt sig að best er að nýta hljóðaaðferðina við 

kennsluna. Því að með þeirri kennsluaðferð læra nemendur á markvissan hátt að 

vinna með tengsl stafs og hljóðs. Aðferðin barst hingað til Íslands á þriðja áratug 

síðustu aldar og það var Ísak Jónsson, stofnandi Ísaksskóla, sem átti mestan þátt í 

að festa hana í sessi. Ísak stundaði nám í kennslufræði í Svíþjóð og kynntist þar 

hljóðaaðferðinni í kennslu (Helga Magnúsdóttir. 1993:95). Þegar heim til Íslands var 

komið þróaði Ísak svo aðferðina og aðlagaði að íslenskri tungu. 

 

Hljóðaaðferðin gengur út á það að byrjað er á því að kenna stafi og hljóð. Nemendum 

er kennt að hver stafur hefur sitt hljóð og svo er að tengja hljóðin saman og mynda 

með þeim mælt mál. Hljóðaaðferðin hefur ýmsa kosti fram yfir aðrar aðferðir því hún 

hentar mjög vel í hópkennslu og er fljótvirk, þ.e. nemendum gengur vel að ná tökum á 

henni og geta fljótlega lesið sér að gagni. Hljóðaaðferðin hefur gefið góðan árangur 

hjá seinfærum börnum og börnum með dyslexíu (Helga Magnúsdóttir. 1993:95-97). 

Rannsakendur eru sammála um að þessi kennsluaðferð sé árangursríkasta leiðin til 

að ná tökum á lesblindu og er algjörlega skaðlaus fyrir aðra nemendur (Steinunn 

Torfadóttir. 2006). Þegar kennt er samkvæmt hljóðaaðferðinni er venjan að skipta 

byrjendakennslunni í tvö stig. Fyrsta stigið nefnist stafhljóðastig eða innlögn stafa og 

það seinna nefnist setningastig. Hér á eftir koma svo útskýringar á hvoru stigi fyrir 

sig.  

 

Stafhljóðastig 

Á þessu stigi er unnið með hvern einstakan staf. Kennari segir stutta sögu með mikilli 

tíðni þess málhljóðs sem á að kenna þann daginn. Kennarinn reynir síðan að 

einangra hljóðið þannig að barnið nái því sjálft úr orðinu. Þessi þáttur er nefndur 

framburðaræfing og miðast þá við það hljóð sem er á dagskrá hverju sinni. Börnin 

hafa gjarnan mjög gaman af þessum æfingum og þau taka þátt í þeim með því að 

finna sjálf orð þar sem hljóðið kemur fyrir. Með þessum æfingum reynist kennaranum 

auðvelt að finna þau börn sem hafa næma hljóðgreind og þeim sem ekki hafa náð 

fullum tökum á framburði málsins. Með þessum æfingum hefur reynslan sýnt fram á 
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að framburðurinn lagast oft eða leiðréttist og orðaforðinn eykst. Að þessu loknu er 

myndræn táknlíking stafsins látin koma fram. Það stuðlar að því að hjálpa barninu að 

muna hljóðið og táknið (minni og skynjun). Það er nauðsynlegt að æfa börnin vel í því 

að heyra málið eftir táknum sem þau sjá. Þegar kennarinn skrifar stafinn á töfluna 

eiga börnin að svara með hljóði hans. Að þessu loknu fá börnin að vinna stafina með 

ýmsu móti í höndunum og kennarinn athugar hvort þau nái að tengja hljóðið öðrum 

hljóðum sem þau hafa lært. Stafhljóðastigið varir á meðan innlögn stafanna varir 

(Helga Magnúsdóttir. 1993: 98-99).  

 

Setningastig 

Þegar börnin eru farin að geta lesið örlítið eru þau komin á þetta stig og þá er unnið 

með orð og setningar í léttum texta. Lykilatriðið er tenging hljóðanna þ.e. börnin læra 

að tengja saman þau hljóð sem þau hafa lært og er þetta kallað tengilestur og skiptist 

hann niður í þrjár lotur 

1. lota: Börnin æfa sig í að tengja samhljóð við sérhljóð, án þess að ritað sé. 

Þessi hljóðgreining fer því eingöngu fram sem heyrnarskynjun.  

2. lota: Tengilestur af töflu. Æfingin felst í því að samhljóði er ritaður á töfluna og 

látinn heilsa upp á sérhljóða: Þ – á, Þ – ú, Þ – ó, þá, þú, þó. Hér tengist 

samhljóð sérhljóði og þá lesum við stutt orð: þá eða sá, lá eða fá, allt eftir því 

hvaða samhljóða við erum að æfa. Þessi þjálfun er bæði bundin heyrnar- og 

sjónskynjun. 

3. lota: Tveggja, þriggja eða fjögurra stafa orð eru rituð á spjöld. Kennslu orðanna 

er hagað á þessa leið: 

a). Orðið er ritað á töfluna. Þá er alls ekki gefið að barnið geti lesið það og því 

tekur tengilestur við en hann er fólgin í þessu: 

b). Orðið er ritað hægt með ýktu stafabili og börnin reyna að segja/tengja hvert 

stafhljóð um leið og viðkomandi stafur birtist á töflunni. 

c). Orðið er að lokum lesið eðlilega. 

(Helga Magnúsdóttir. 1993:99-100) 

 

Gott er að kennarinn segi börnunum sögu þar sem kynniorðin koma fyrir án þess að 

hann nefni þau og sagan þarf auðvitað að vera spennandi og skemmtileg því 

markmið hennar er að vekja lestraráhugann hjá börnunum. Nú fara börnin að geta 

lesið létta texta af blaði eða bók. Þegar nemendur hafa náð þessum áfanga þarf að 
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fara að leggja áherslu á góðan raddlestur og æfa fallegan og skýran framburð (Helga 

Magnúsdóttir. 1993:101 og 105).  

 

Skólinn og kennarar 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna er nauðsynlegt að :  

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka 

við öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, 

félagslegt og tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn 

og ófötluð, afburðagreind og greindarskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum 

byggðarlögum, börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni 

eða menningu. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt. 

(Aðalnámskrá. 2006:8)  

 

Skólunum ber að sinna vel þeim nemendum sem í hann eru skráðir og reyna eftir 

allra bestu getu, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi. Kennarar eru í þeirri einstöku stöðu að þeir eyða miklum tíma 

með nemendum sínum. Þeir sjá nemendurna í hinum og þessum náms- og 

félagsaðstæðum sem foreldri getur oft ekki séð. Þess vegna getur kennarinn gefið 

miklar upplýsingar um persónuleika, félagsþroska, hegðun undir álagi og hegðun 

þegar vel gengur. Kennarar geta sem sagt bent á þá eiginleika nemenda sinna sem 

ekki koma fram á formlegum könnunum (Stowe, Cynthia M. 2000:25). Einnig er 

nauðsynlegt að kennarinn tilætli sér einstaklingsmiðaða kennslu vegna þess að 

nauðsynlegt er að þeir séu móttækilegir fyrir því að nota sem fjölbreyttastar 

kennsluaðferðir svo sem góðar minnisaðferðir og skipulagðar námsaðferðir. 

Nauðsynlegt er að brýna fyrir nemandunum að biðja um aðstoð þegar þeir þurfa á 

henni að halda, biðja um að endurtaka setningar þegar þeir hafa talið eitthvað hafa 

farið framhjá sér.  

 

Starf kennarans er margþætt og nauðsynlegt er að virkja trú nemandans á eigin 

færni, hrósa nemandanum fyrir vel unnin verk, gefa nemandanum meiri tíma því 

endurtekningar auka líkur á því að nemandinn nái færniþáttunum, sýna nemandanum 

aukinn skilning, koma til móts við nemanda í prófum t.d með einstaklingsaðstoð, 
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lengri próftíma eða að leyfa nemandanum að taka prófið í einrúmi án nokkurra 

utanaðkomandi truflana. Kennarar verða að vera meðvitaðir um veikleika 

nemendanna og því mega þeir ekki bara líta svo á að þeir séu latir og áhugalausir á 

allt nám sitt. Ef þessi staða kæmi upp gæti nemandinn leiðst út í áhugaleysi á 

náminu, pirringi og seinast en ekki síst lágu sjálfsáliti. Hann verður að taka tillit til 

þess að nemandinn þreytist fyrr en aðrir nemendur þar sem nám hans krefst meiri 

einbeitingar, hann verður að taka tillit til þess að nemandinn vinnur hægar og er því 

nánast alltaf undir tímapressu. Nauðsynlegt er að útvega nemandanum allan þann 

aðstoðarbúnað sem til er fyrir einstaklinga sem eiga í námsörðugleikum, þetta eru t.d. 

litaðar glærur, stærra og betra letur á verkefnum, litaðan pappír frekar en hvítan, 

aukatíma í tölvum þar sem tölvuvinna hefur reynst góð og hljóðsnældur/cd-diska sem 

auðvelda þeim yfirferðina á lengri bókum.  

 

Foreldrar/forráðamenn 

Þegar kemur að því að aðstoða börn sín við erfiðleika á borð við þessa taka flestir 

foreldrar því sem nýju verkefni sem þarfnast mikillar og alúðlegrar vinnu. Nauðsynlegt 

er að aðstoða börnin með lesturinn og heimanámið, einnig hefur það sýnt sig að 

nauðsynlegt er að spyrja einstaklingana út úr efni textans sem þeir voru að lesa, þar 

sem það er yfirleitt innihaldið sem vefst fyrir þeim og festist ekki í minninu. Það er 

mjög mikilvægt fyrir sem besta framför einstaklingsins að góð samvinna og samskipti 

séu á milli foreldra og kennara, þetta gefur öllum aðilum mun betri yfirsýn yfir hvernig 

málin standa á öllum stöðum.   

 

Gott er að kennari og foreldrar átti sig vel á því hvað það er sem barnið er að ganga í 

gegnum, það er nauðsynlegt að þau viti hver er mesti veikleiki einstaklingsins og séu 

meðtækileg til aðstoðar við það sem upp á vantar. Yfirleitt er það nú ekki sami 

kennarinn sem fylgir nemendunum sínum í gegnum grunnskólann þannig að 

nauðsynlegt er að foreldrar séu velkunnugir þeim vandamálum sem börnin þeirra 

eiga við (Stowe, Cynthia M. 2000:304). Þetta verður að vera þannig að hægt sé að 

fræða nýjan einstakling sem kemur að máli barnsins með góðum hætti, þetta verður 

að vera þar sem ekki er gott að ætla sér að þekkja einstakling á því sem kemur frá 

eldri kennara nemandans eða jafnvel sérfræðingi innan skólans. Besta aðstoð er 

hægt að veita með því að lesa fyrir barnið, lesa með því, hlusta á frásögn þess og 
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spyrja út úr því sem lesið var, hafa alltaf ákveðinn tíma sem frátekinn er fyrir 

heimavinnuna og hjálpa þeim við skipulagningu á verkefnum (Stowe, Cynthia M. 

2000:307).  

 

Nauðsynlegt er að sýna barninu/einstaklingnum meiri tíma og þolinmæði þar sem 

þau geta átt það til að vera kröfuhörð á sig sjálf, en oft eru þau ástrík og viðkvæm líka 

(Blight, Jean. 1995:5).   
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5. Viðtal við tvo einstaklinga með dyslexíu. 

Haft var samband við foreldra fjögurra barna en þau eiga tvö börn greind með 

dyslexíu. Börnin þeirra sem eru með dyslexiu eru drengur fæddur 1984 og stúlka 

fædd 1996. Ákveðið var að spjalla bæði við foreldrana sem og börnin tvö, þar sem 

það er nauðsynlegt til þess að getað fengið bestu myndina af ferlinu sem snýr að því 

að eiga barn með dyslexíu, fá sjónarhorn foreldranna á allri vinnunni og hvernig þessi 

reynsla hefur mótað einstaklingana tvo sem að kljást við námsörðugleika.  

 

Spurningar sem voru samdar fyrir viðtalið voru á þessa leið: 

 

1. hluti. Barnið sjálft  

Hvenær kom það í ljós að eitthvað var ekki eins og það átti að vera varðandi 

lesturinn hjá barninu og hver var það sem uppgötvaði erfiðleikana?  

Hvert fóruð þið til að sækjast eftir greiningunni á barninu? 

Hvernig var staðið að greiningunni á erfiðleikum barnsins? 

 

2. hluti. Fjölskyldusaga 

Þegar barnið byrjaði í skóla, voruð þið spurð um hvort einhver nátengdur ættingi 

væri greindur með dyslexíu eða eitthvað sambærilegt? 

Er einhver annar í fjölskyldunni þinni greindur með dyslexíu? 

 

3. hluti. Aðstoð frá skóla 

Hvað var gert í skólanum til þess að vinna með barnið ? Hvað var gert í skólanum 

til þess að aðstoða barnið/ykkur við að vinna með lesturinn heima? 

 

4. hluti. Eigin tilfinningar 

 Hvernig leið þér þér (nemandanum) þegar það gekk ekki nógu vel að læra að 

lesa? 

 

5. hluti. Staðan í dag 

Hvernig gengur þér í dag í lestrinum og því sem þú tekur þér fyrir hendur? 
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Viðtal við ungan mann 

Viðtalið fór fram á heimili fjölskyldunnar og þar sátum við saman við borð og 

spjölluðum um allt það sem viðkemur dyslexíu, erfiðleikum með nám, málþroska og 

margt annað. Við (ég, foreldrar barnanna og drengurinn) byrjuðum á því að spjalla 

saman um drenginn sem nú er að verða 23 ára gamall.  

 

1.hluti. Barnið sjálft 

Þegar drengurinn var ungur var hann mjög seinn í málþroska og lengi vel var móðir 

hans sú eina sem skildi það sem hann var að reyna að koma á framfæri. Vegna 

seinkunnar hans í málþroska þegar hann var á leikskóla var ákveðið að drengurinn 

fengi sérkennslu til þess að örva málþroskann og málskilning að jafnaði einu sinni til 

tvisvar í viku. Áframhaldandi af þessu aukanámi hans fór hann einu sinni í viku í 

aukatíma hjá Lömuðum og Fötluðum. Foreldrum fannst hann taka miklum framförum 

þar.  

 

Þegar hann var 15. ára fóru foreldrarnir, á eigin kostnað, með hann til Jónasar G. 

Halldórssonar sem er taugasálfræðingur og lagði hann fyrir hann greindarpróf 

Wechslers (WISC), og niðurstöður voru að drengurinn var með eðlilega greind en 

ákveðna veikleika sem höfðu leitt til sértækrar lesröskunar. Þarna fengu þau þær 

niðurstöður sem þau vissu ávallt að væru til staðar, þau þekktu drenginn það vel og 

vissu vel að hann var ekki heimskur eins og fólk virtist bara hafa ákveðið að hann 

væri. Það sem foreldrum finnst ógurlega furðulegt þegar litið er tilbaka að enginn 

starfsmaður í skóla barnsins kom til þeirra og sagði:  

 

„já, sonur ykkar var seinn að fara að lesa, á í erfiðleikum með stafsetningu og 

önnur lesfög, hafiði hugsað ykkur að láta athuga hvort drengurinn sé lesblindur?”, 

 

Þetta var eitthvað sem þau töldu að þeim hefði vantað á þessu stigi. Kennarar og 

grunnskólarnir hafa meiri reynslu af því að eiga í erfiðleikum með nám nemenda 

sinna heldur en foreldrar með sín börn og því telja þau það nauðsynlegt að fólki sé 

leiðbeint í gegnum þá erfiðleika sem börnin þeirra geta átt við. En á hinn kantinn vita 

þau einnig um þá foreldra sem á engan hátt vilja viðurkenna það fyrir sér sjálfum að 

eitthvað gæti mögulega verið að hrjá börnin þeirra. 
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Eftir greiningu taugasálfræðingsins ákváðu foreldrar drengsins að halda til 

Lestrarmiðstöðvar Kennaraháskóla Íslands sem þá var, þar sem voru lögð voru fyrir 

hann hin og þessi próf. Þetta ákváðu þau að gera til þess að drengurinn myndi 

loksins fá þá aðstoð sem hann þurfti svo á að halda. Drengurinn var svo greindur 

með dyslexíu í október árið 1999, þá var hann 15 ára. Þar kom fram að greining 

hennar á drengnum væri afgerandi, sem sagt það var enginn vafi á því að drengurinn 

væri með dyslexíu.  

 

2. hluti. Fjölskyldusagan 

Gefur ættarsaga fjölskyldunnar það til kynna að dyslexía sé til staðar í 

stórfjölskyldunni?  En þar sem það er frekar nýlegt að íslendingar séu markvisst farnir 

að leita að lestrarörðugleikum hjá nemendum grunnskólanna er lítið sem ekkert um 

nákvæmar greiningar á fólki sem er eldra en þrítugt, sem gefur okkur það að lítið sem 

ekkert var talað um lesblindu/dyslexíu fyrir um tuttugu árum síðan. Þarna kom í ljós 

að afi barnanna hefur ávallt átt erfitt með að skrifa og á það enn í dag til með að 

reyna að komast hjá því að lesa. Einnig átti móðurbróðir barnanna í miklum 

erfiðleikum þegar kom að námi hans, hann átti erfitt með lestur og skrift en stóð sig 

ávallt með prýði þegar kom að stærðfræði. Móðir barnanna man einnig eftir því að 

hún var ekkert fljót að læra að lesa sem og henni fannst hún aldrei verða neitt 

sérstaklega góð, t.d. þegar kom að lestrarprófum í grunnskóla var hún ávallt með 5 af 

10 í einkunn og var lesturinn eitt af því sem hún taldi sig aldrei ná nógu góðu valdi á.  

 

3. hluti. Aðstoð frá skóla 

Þegar drengurinn kom í grunnskólann þurftu foreldrar að ýta mikið eftir allri þeirri 

þjónustu sem þau töldu drenginn þurfa á að halda, ekki gekk það að óskum en hann 

fékk talkennslu í einhvern tíma. Einnig sótti hann aukatíma hjá sérkennurum til 

aðstoðar við heimanámið. En þegar drengurinn fór að fá aukatíma hjá sér-

kennurunum var hann ávallt tekinn úr tímunum sem hann sótti með bekkjarfélögum 

sínum. Þetta varð til þess að drengnum var mikið strítt. Móðir hans bað því um að 

hann fengi að fara í sína aukatíma þegar almennri kennslu bekkjarins væri lokið. 

Drengurinn fór í gegnum nánast alla sína grunnskólagöngu án þess að vekja nokkra 

grunsemd um sértæka námsörðugleika hjá bekkjarkennurum sínum þó svo að hann 

ætti í miklum erfiðleikum með lestur, skrift, hina almennu íslensku og stærðfræði.  
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Þegar drengurinn var kominn í níunda bekk var búinn til í skólanum svokallaður 

„tossabekkur” sem skólastjórinn vildi að hann tilheyrði. Foreldrar vildu fá nánari 

útskýringu á því hvers vegna hann taldi drenginn eiga heima þar. Í bekknum voru tíu 

strákar og áttu þeir flestir við miklil hegðunarvandamál að stríða. Skólastjórinn vildi 

því meina að þarna gæti hann fengi meiri og betri aðstoð, en því miður fór það ekki 

eins og það átti þar sem kennari bekkjarins átti við mikil veikindi að stríða og gat því 

ekki sinnt bekknum á nægilega góðan hátt. Drengirnir í bekknum virtust nýta hvert 

tækifæri til að haga sér ófriðlega og því gátu þessir þrír drengir, sem þurftu á allri 

sinni aukaaðstoð að halda, ekki nýtt sér hana nægilega vel. Það fór því þannig að 

foreldrum drengsins varð um nóg og ákváðu að athuga hvort ekki væri eitthvað sem 

þau gætu gert í málinu til aðstoðar syni sínum.   

 

Þegar drengurinn var að fara að hefja lokaár sitt í grunnskóla, í tíunda bekk, ákváðu 

foreldrarnir að flytja út úr hverfinu og kaus því drengurinn sjálfur að vilja fá að fara í 

annan skóla. Þegar kom að undirbúningi fyrir samræmdu prófin, var drengurinn 

nýbúinn að fá dyslexíugreininguna sína, fékk drengurinn fyrst að fá hjálpartæki sem 

áttu að getað hjálpað honum með lesturinn og lærdóminn fyrir þau, þetta voru t.d. 

litaðar glærur og stærra letur á verkefnunum hans.  

 

Þegar grunnskólanámi var lokið hélt drengurinn til náms við Iðnskólann í Reykjavík 

en hætti þar á fyrsta ári þar sem honum fannst námið ekki að vera að ganga upp, 

hann náði ekki tilskilinni einkunn í grunnfögunum. Hann sagðist hafa haft áhuga á 

náminu en þetta hefði einhvern veginn ekki gengið upp.  

 

4. hluti. Eigin tilfinningar  

Hans tilfinningar gagnvart skólanum á þessum tíma voru að honum fannst það 

leiðinlegt að vera að sækja aukatíma. Þegar kom að því að hann þurfti að lesa fyrir 

framan bekkinn þá byrjaði hann bara að svitna og varð rosalega stressaður þegar 

röðin var að koma að honum og það sem hann minnist hvað mest er hlátur 

bekkjafélaganna þegar hann las eitthvað vitlaust. 

 

6. hluti. Staðan í dag 

Í dag segir hann að það sé mun auðveldara að lesa en það sé bara vegna þess að 

hann er kominn með margra ára orðaforða, en þegar hann fer að lesa bók þreytist 
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hann mikið og stafirnir eiga það til að fara af stað á blaðsíðunni og jafnvel segist hann 

bara sjá bletti. Þegar svona kemur fyrir verður hann bara að taka því að hann þurfi á 

hvíld að halda og þurfi því að loka bókinni og slappa af í einhvern tíma. Einnig kemur 

það fyrir hann sé búinn að lesa heila blaðsíðu en ekkert af henni var eftir í huga hans. 

Þá er þreytan orðin þagað mikil að hvíldar er þörf.  

 

Samantekt: 

Þegar litið er á viðtalið í heild sinni tel ég það nokkuð ljóst að þessi einstaklingur fór 

algerlega fram hjá þeim sem eiga að þekkja námserfiðleika hvað best, þ.e. skólanum 

og starfsmönnum hans. Drengurinn sýndi á lestrarprófum og verkefnum fram á 

erfiðleika sína sem gerir það að verkum að eitthvað furðulegt er það nú að hann hafi 

ekki fengið hjálp fyrr en raunin varð. Í dag er meira um dyslexíugreiningar heldur en 

voru fyrir 15 árum síðan, en þrátt fyrir það var veikleikinn vel þekktur og menntað fólk 

sem vinnur vinnuna sína vel á ekki að láta einstakling með erfiðleika sem þessa fara 

framhjá sér.  

 

Ef svo hefði verið að drengurinn hefði fengið þá aðstoð sem hann þurfti á að halda 

strax níu ára hefði útkoma hans í dag sennilega orðið allt önnur. Hann hefði 

sennilega getað lokið samræmduprófunum sínum með því að ná þeim öllum, frekar 

en engu eins og staðan var þá. Erfiðleikar af þessu tagi setja mark sitt á allt nám 

hans og gerðu það að verkum að það auðveldasta sem hann gat var að gefast upp. 

Þegar einstaklingum finnst allt vinna á móti sér er niðurstaðan því oft sú.  

 

Í dag er drengurinn orðinn að manni og hann vill fá einhverja menntun, því ákvað 

hann að fara í tölvuskóla á kvöldin. Þar er hann í mjög krefjandi námi þar sem mikill 

lestur er fyrir verkefni og próf. En þetta var hans ákvörðun og því tel ég að hann leggi 

mikið á sig til að sanna sig fyrir sjálfum sér, ekki endilega neinum öðrum. Þar sem 

lesturinn er mikill og það sem meira er hann er á ensku verður hann að leggjast vel í 

bækurnar þannig að útkoman verði góð. Stoltastur var hann að stærsta bókin var um 

300 blaðsíður og hann var búinn að lesa hana alla og taldi sig þekkja innihald hennar 

nokkuð vel. Sem gefur mér að þroski hans núna sé að gera honum auðveldara fyrir í 

því sem hann tekur sér fyrir hendur.  
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Viðtal við tíu ára stúlku 
 

1. hluti. Barnið sjálft 

Þegar stúlkan var á öðru ári vissi móðirin alveg að eitthvað var ekki sem skyldi með 

málþroska dótturinnar. Sennilega hefur hún verið á meira varðbergi vegna erfiðleika 

bróður stúlkunnar. En móðirin tekur fram að allt á þessum tímabili í aldri dótturinnar 

minnti hana á hann á svipuðum aldri, þannig að hún taldi sig aldrei vera í neinum 

vafa um það að það var eitthvað sem hrjáði hana eins og hann. Þar sem móðirin var 

heimavinnandi virtist endalaust hægt að setja leikskólavist hennar á hakann, 

samkvæmt Leikskólum Reykjavíkur, en móðirin hélt áfram að ýta á nauðsyn þess að 

barnið kæmist inn í umhverfi þar sem börn á hennar aldri væru sökum þess að hún 

vissi að hún væri eftirá í málþroska og tali. Enn 2 ½ árs var hún á biðlista. Stúlkan 

komst í leiksskóla loks þegar hún var að orðin 3 ára en svo var hún flutt á annan 

leikskóla þegar þau fluttu á milli bæjarfélaga þegar hún var 3 ½  árs.   

 

Þegar hún var 3;3 ára fór hún í málþroskapróf hjá Heyrna- og talmeinastöð, þar kom 

fram að hún væri með málskilning á við tveggja ára. Þegar hún er 3 ½ árs fer hún 

aftur á Heyrna- og Talmeinastöð og þar tók hún Reynell’s próf og kom út með 39 stig 

í málskilningi sem er meðaltalsgeta 3 ára. Þá kom fram að henni hafði farið mikið 

fram í málþroska, þetta taldi sérfræðingurinn vera vegna þess að hún var nýlega 

byrjuð á leikskóla. Þegar þarna var komið var hún að byrja á að fara til 

talmeinafræðings, en þangað fór hún í ágætan tíma og tók miklum framförum.  

 

Þegar hún var að hefja skólagöngu sína man hún að henni fannst erfitt að læra 

stafina og hljóðin og henni fannst hún ekki vera að skilja það sem hún átti að gera. 

Þegar kom að lestrinum fannst henni það alltaf leiðinlegt þegar hún var enn að lesa 

bækur á borð við Dúbba dúfu, en bekkjarsystkin hennar voru komin mun lengra í 

lestrinum og voru að hennar mati að lesa miklu skemmtilegri bækur.  

 

Framburður hennar á r og s vafðist alltaf fyrir henni og mikið var um það þegar hún 

var að lesa, að kennarar voru að síendurtaka orðin sem hún sleppti þessum stöfum í. 

Þessir framburðarörðugleikar eru enn til staðar í dag.  
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2. hluti. Fjölskyldusagan 

Sú sama og hjá drengnum.  

 

3. hluti. Aðstoð frá skóla 

Í gegnum tíðina hefur stúlkan þreytt próf sem öll sína fram á það sama, dyslexíu sem 

sýna sig í miklum villum í lestri, stafsetningu og öllu sem viðkemur íslensku. En aftur 

á móti eru styrkleikar stúlkunnar í öllu verklegu sem hún tekur sér fyrir hendur, en að 

sjálfsögðu er það töluvert augljóst að henni finnst allt verklegt auðveldara þar sem 

hún þarf ekki að þreyta sig með lestri ásamt vinnu og álagi við bóklega námið.  

Hún fær talkennslu sem og aukatíma í flestum þeim námsgreinum sem kenndar eru.  

 

4. hluti. Eigin tilfinningar 

Henni finnst gaman að skrifa þegar hún fær að gera það á frjálsan hátt, sem sagt það 

sem hana langar að skrifa og jafnvel hennar eigin hugsanir. Henni finnst gaman að 

lesa það sem heillar hana, en annað lestrarefni finnst henni ómögulegt.  

 

5. hluti. Staðan í dag 

Í dag finnst henni erfitt þegar hún verður að leggja á minnið það sem hún var að lesa, 

en henni finnst vera mikil hjálp í hljóðsnældum og cd- diskum sem hún fær sem fylgja 

námsefninu. Þá fylgir hún alveg lestrinum eftir í bókinni. Þegar kemur að lestrinum 

sjálfum finnst henni mun þægilegra að lesa texta af lituðum blöðum frekar en af 

þessum klassísku hvítu, en það er eimitt á þeim blaðsíðum sem hún finnur meira fyrir 

því að stafirnir virðast fara á fleygiferð.  

 

Í íslenskukennslunni á hún efitt með að fallbeygja en henni finnst fínt að skrifa, en 

tekur fram að henni finnst óþægilegt að skrifa niður eftir því sem stendur á töflunni og 

þegar hún á að skrifa niður eftir upplestri kennara, t.d. þegar kemur að stafsetningar- 

æfingum. Í dag er hún farin að taka krossapróf í staðinn fyrir þessi venjulegu próf þar 

sem skrift er mikil, þetta hjálpar henni á mikinn hátt þar sem töluverð orka fer í það að 

skrifa niður svörin á prófum og könnunum. Þegar verið er að ræða próf kom fram að 

foreldrar ákváðu á seinasta ári stúlkunnar þegar hún var í fjórða bekk að láta hana 

ekki þreyta samræmduprófin sem eru að hausti í þeim árgangi.  
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Þegar kemur að heimalestri finnst henni bækurnar sem hún má lesa mjög 

mismunandi, mörg börn á þessum aldri eru að lesa bækur eins og Kafteinn ofurbrók 

og sambærilegar bækur, en henni finnst mjög gott þegar hún fær að lesa blöðin 

Galdrastelpurnar, þar sem innihald þeirra sagna höfða til hennar, gerir það það að 

verkum að hún er sennilegra móttækilegri á meiri lestur þegar kemur að skemmtun 

sem slíkri. En aftur á móti telur móðir stúlkurnar bækurnar sem hún hefur verið að fá í 

skólanum of erfiðar fyrir hana og hefur því óskað eftir því að hún fengi léttari 

lestrarbækur. Þegar kemur að lestri fyrir framan bekkinn hefur bekkjakennarinn 

hennar yfirleitt leyft henni að sleppa við það og lesa fyrir sig í staðinn. En það hefur 

komið fyrir að hún hefur lesið fyrir framan bekkinn og telur hún það mun betra ef það 

er sem minnst af strákum á staðnum þá finnst henni hún vera töluvert rólegri í 

lestrinum fyrir framan bekkjarsystkinin, ef svo vildi til að hún gerði villu þá leiðrétti 

kennarinn hana og lét hana svo halda áfram.  

 

Þar sem stúlkan er í dag í fimmta bekk eru bekkjarfélagar hennar farnir að vinna með 

Geisla bækurnar Í stærðfræði, en þar sem hún er með dyslexíu er hún á engan hátt 

tilbúin til vinnu í þeim sökum nánast eingöngu orðadæma. Kennarinn hennar (sem er 

sérkennari að mennt) ljósritar því síður úr eldri stærðfræðibókum sem hún vinnur svo 

samviskusamlega bæði í tímum sem og heima. Þegar hennar kennari hefur verið 

veikur hefur forfallakennarinn látið hana vinna í Geisla en henni finnst það engann 

veginn vera að ganga upp. Henni finnst hún mest læra á aukatímunum sem hún fær í 

stærðfræði. Í dag er stúlkan í upprifjun á margföldunartöflunni þar sem hún virðist á 

engan hátt muna hana né kunna. Ekki kom fram hvort hún fái að hafa vasareikni eða 

annað hjálpartæki þar sem þeir virðast vera harðir á því að hún verði að kunna 

margföldunartöfluna utanað.   

 

Samantekt: 

Stúlkan hefur alla tíð átt erfitt með mál og tel ég það vera gott að móðir hennar gafst 

ekki upp þegar kom að því að fá fyrir dótturina alla þá þjónustu sem hún vissi að 

sonur hennar hafði haft mikla þörf fyrir. En þrátt fyrir atorku foreldranna er ferlið ekki 

búið að vera auðvelt. Endalaust virðast þau lenda í vandræðum, hvort sem það eru 

breytingar í skólanum með talkennara/sérkennara eða greiningin á henni.  
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Þegar stúlkan er búin að vera í miklu aðhaldi gengur henni vel og þegar hún er 

prófuð samkvæmt ákveðnum stöðlum um þörf hennar á aðstoð virðist hún fá það háa 

einkunn að þeir telja ekki vera þörf fyrir því að hún sé enn í aukatímum. Þá er stúlkan 

tekin úr þeim og henni hrakar mikið, þetta kemur svo fram í næsta prófi þegar hún 

virðist ekki hafa haldið í framfarir sínar. Þá aftur fær hún aukakennslu. Því tel ég 

ásamt foreldrum hennar að hún þurfi stanslaust að vera í aukakennslu og fá alla þá 

aðstoð sem hún hefur þörf á.  

 

Skólinn þarf að hafa tök á því að halda uppi góðri stuðningskennslu fyrir þá 

nemendur sem á því þurfa. Ekki er gott að vísa nemendum úr henni sökum þess að 

þeim tekst að tileinka sér einhverja ákveðna ákveðna færni. Tökum sem dæmi 

margföldunartöfluna, er mikilvægt að kunna hana algerlega utanaf? Persónulega tel 

ég það ekki og allur sá tími sem fer í það að láta hana munu hana hefði mátt nýta í 

eitthvað miklu mikilvægara. Þarna tel ég nauðsynlegt að leyfa barninu að nýta sér 

vasareikni þannig að hún komist áfram í náminu en verði ekki langt á eftir 

samnemendum sínum. Það sem mér finnst mikilvægara heldur en margföldunartaflan 

er t.d. það að stúlkan kann ekki enn á klukku. Ég tel það vera mikilvægara að kunna 

á hana heldur en að getað þulið upp margföldunartöfluna frá einum upp í tíu.  
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Sameiginleg einkenni systkinanna: 

Það sem þessi systkin eiga sameiginlegt er að í upphafi áttu þau bæði í miklum 

málerfiðleikum, reyndar hefur stúlkan þurft að eiga lengur við það þar sem 

framburðarörðugleikar hennar eru enn til staðar á ellefta ári en samkvæmt foreldum 

átti drenguinn ekki við þá svona langt fram eftir aldri. Lesturinn er aðalvandamál 

þeirra beggja og sameiginlegt eiga þau að í öllum verklegum greinum gekk þeim 

einkar vel. Bæði systkinin taka fram sjóntruflanir þegar kemur að lestri og samkvæmt 

athugunum á sjón þeirra er ekkert þar varhugavert.  

Þeir erfiðleikar sem hrjá þau bæði að mati móður eru: 

� Hvaða dagur kemur á eftir deginum í dag 

� Vikudagarnir 

� Mánuðirnir, röð þeirra 

� Læra á klukku, stúlkan enn ekki fulllærð á klukku 

En þessir erfiðleikar sem móðir talar um eru talin einkennandi fyrir truflun í 

vinnsluminni og skammtímaminni einstaklinganna  sem eru með dyslexiu.  
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Lokaorð 

Dyslexía getur valdið námsörðugleikum sem eru til staðar í manninum og hægt er að 

fá margar útskýringar á orsökum þeirra. Vegna þess hve einstaklingsbundin hún er 

getur verið erfitt að greina hana í skimunarprófum. Hins vegar skiptir vinnuferli í 

skólum miklu máli, bæði við að finna nemendur sem eru í erfiðleikum með lestur í 

upphafi skólagöngu og að grípa inn í með kennslu við hæfi, einstaklingsmiðuðum 

kennsluháttum og reyna að aðstoða einstaklinganna á sem áhrifaríkastan hátt. Góð 

samvinna milli heimila og skóla er alltaf mikilvæg en er lykilatriði þegar um einhverja 

erfiðleikar er að ræða. 

 

Oft getur það verið erfitt fyrir börn að þurfa að upplifa það mótlæti sem þau telja sig 

verða fyrir, þegar það gengur ekki vel að læra að lesa og skrifa, en einhverra hluta 

vegna virðist þetta ganga upp hjá öllum öðrum. Börn geta vegna þess að þau vita 

ekki um hvað málið snýst, átt það til að níðast á börnum sem ekki eiga auðvelt með 

nám. Þetta getur verið á þann hátt að nemandinn er látinn lesa fyrir framan bekkinn 

og gerir þá skissu að lesa eitthvað ekki hárrétt, þetta orsakar það að allir fara að 

hlægja og nemandinn sem um ræðir fer hjá sér og langar helst til að komast burt. 

Nauðsynlegt að við kennarar og kennaranemar séum meðvituð um vanmátt 

nemenda okkar og láta þessa nemendur ekki lesa upphátt fyrir framan bekkinn fyrr 

en hann og við treystum honum fullkomlega til þess.  

 

Það sem mest kom á óvart var það hve lítið hefur breyst í úrræðum gegnum árin 

þegar kemur að námi þeirra barna sem eiga við námsörðugleika að stríða. Þessir 

tveir einstaklingar sem rætt var við eru fæddir með 12 ára millibili en samt er mikið hik 

og  óvissa í skólunum um hve mikilvægt er að fá réttan stuðning fyrir börn með 

dyslexíu alveg frá upphafi. Sérkennslan virðist vera af skornum skammti og virðist 

sem foreldrar verði að vera í stanslausri vinnu við það eitt að sjá til þess að barnið sitt 

fái þá þjónustu sem það á skilið og sem það svo nauðsynlega þarfnast. 
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