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Ágrip 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um námsvanda barna með dyslexíu og ADHD og 

um gildi snemmtækrar íhlutunar og markviss viðbrögð við vanda þeirra í kennslu. 

Skoðuð eru þau frávik sem þessi börn eiga við að etja svo og sameiginlegu einkenni 

sem oft skarast hjá þessum hópi barna, en þau einkenni geta stafað af sömu tauga-

fræðilegu vandamálum í heila. Auðvelt er að ruglast á þeim einkennum sem fylgja 

báðum röskunum (dyslexíu og ADHD) vegna þess hversu líkt birtingarform þeirra 

er. Ef þau úrræði sem eru fyrir hendi, eru nýtt frá byrjun grunnskólagöngu og jafnvel 

enn fyrr með þátttöku foreldra og fagfólks, getur það hjálpað börnum sem glíma við 

námserfiðleika og þroskafrávik eða raskanir sem til dæmis stjórna einbeitingu og 

hegðun (ADHD). Farið er í gegnum lestrarferlið, og einnig þau úrræði sem geta 

hjálpað börnum í átt til frekari námstækifæra. 

     Margt bendir til þess að með snemmtækri íhlutun og viðeigandi greiningum geti 

börn fengið nauðsynlega aðstoð til að yfirstíga þær hindranir sem þessar raskanir 

valda. Samvinna milli heimilis, skóla og fagfólks sem hefur sérhæft sig í úrræðum 

fyrir þessa einstaklinga, skiptir einnig miklu máli.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til fullnaðar B.Ed. gráðu við Kennaradeild á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Umfjöllunarefnið var valið vegna áhuga míns á 

gengi barna í námi sem eiga við lestrarerfiðleika/dyslexíu og ADHD að stríða og 

þeim möguleikum sem þau geta átt á námi í framtíðinni ef nógu snemma er gripið 

inn í námsferlið með viðeigandi úrræðum.  

     Verkefni var unnið undir handleiðslu Steinunnar Torfadóttur, lektors við  Mennta-

vísindasvið og þakka ég henni af heilum huga fyrir alla þá hjálp sem hún veitti mér 

við öflun heimilda og aðra aðstoð. Jákvætt viðmót hennar einkenndist af þolinmæði 

og smitandi áhuga á þeim fræðum sem heyra undir hennar sérsvið sem er lestrarfræði 

og sérkennsla. Einnig vil ég þakka eiginmanni og börnum fyrir þá þolinmæði og 

skilning sem þau hafa sýnt mér við langar setur við tölvuna við gerð þessa 

lokaverkefnis og ekki síst í gegnum nám mitt við Kennaradeildina síðastliðin þrjú ár. 
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1 Inngangur 

„Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt“, segir í Aðalnámskrá 

Grunnskóla: Almennur hluti (2006). Einnig kemur fram að grunnskólinn eigi að 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda 

og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Þannig má segja að með því að fara eftir 

Aðalnámskrá grunnskóla sé tekið mið af þeirri hugmyndafræði sem Nám án 

aðgreiningar byggir á en þar stendur einnig að grunnskólar eigi að taka við öllum 

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

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska. 

     Það sem hefur leitt mig áfram við gerð þessarar heimildaritgerðar er einlægur 

áhugi minn á velferð og gengi barna í námi sem eiga við lestrarerfiðleika og ADHD 

að stríða. Oft og tíðum virðist of seint að grípa inn í með viðeigandi úrræðum þegar 

barnið er komið inn á miðstig í grunnskóla og er það þá jafnvel orðið langt á eftir 

jafnöldrum í námi vegna lestrarerfiðleika. Erfiðleikar barna í námi einskorðast þó oft 

ekki eingöngu við lestur og ósjaldan má greina fylgiraskanir. Sem dæmi má nefna 

athyglis- og einbeitingarvandamál (ADD/ADHD).  

     Þessi ritgerð fjallar því um börn sem eiga við lestrarerfiðleika og ADHD að stríða 

og þau úrræði sem hægt er að grípa til eða styðjast við. Í ritgerðinni er mesta áherslan 

lögð á þátt lestrarerfiðleika barnsins þar sem lestrarerfiðleikar og athyglisbrestur 

skarast í ákveðnum þáttum um nokkur einkenni sem eiga það sameiginlegt að 

tengjast málþroskaröskun. Meðal þeirra barna sem greind hafa verið með málþroska-

röskun er ADHD algengasti fylgikvillinn (Sólveig Jónsdóttir, 2007). Lestrarerfið-

leikar geta hindrað eðlilega námsframvindu ef ekkert eða lítið er aðhafst til að 

bregðast við með viðeigandi úrræðum. Hugtakið lestrarerfiðleikar er yfirhugtak og 

getur átt við annars vegar erfiðleika með umskráningu (lesblindu/dyslexíu) og hins 

vegar lesskilningserfiðleika, samanber einfalda lestrarlíkanið (The simple view of 

reading).  

     Eftirfarandi rannsóknarspurning var höfð að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis:  

Hvaða úrræði gagnast nemendum með lestrarerfiðleika/dyslexíu og ADHD?  

     Mikilvægi þess að leita svara við þessari spurningu er að ef barn sýnir einkenni 

þess að geta átt við lestrarerfiðleika og/eða ADHD að stríða þá geta þau úrræði sem í 

boði eru mögulega komið í veg fyrir alvarlegan vanda síðar meir.  
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     Ritgerðin er byggð þannig upp að í öðrum kafla er fjallað um lestur, þróun lestrar 

og lestrarferlið. Í þriðja kafla er fjallað um lesblindu/dyslexíu, orsakir og einkenni 

dyslexíu og á hvaða hátt dyslexía getur truflað þróun lestrar. Í fjórða kafla er fjallað 

um fylgiraskanir. Farið er yfir einkenni ADHD og þau viðmið sem miðað er við í 

greiningu. Fjallað er um fylgiraskanir ADHD og fjölskylduna og ADHD. Fimmti 

kafli fjallar um úrræði fyrir börn með frávik (raskanir) og gildi snemmtækrar 

íhlutunar. Í kaflanum er einnig fjallað um Leið til læsis en það er titill á skimunar-

prófi í lestri sem byggir á þáttum sem spá fyrir um árangur lestrarnáms tveimur til 

þremur árum eftir að lestrarkennsla hefst. Tilgangur lesskimunarinnar er að skoða 

stöðu nemendahópsins strax við upphaf skólagöngu og veita öllum börnum náms-

tilboð við hæfi og stuðla þannig að farsælla lestrarnámi allra nemenda (Steinunn 

Torfadóttir, 2010). Sjötti kafli fjallar um „Skóla fyrir alla“ en hugtakið Skóli fyrir 

alla hefur verið notað á víxl með hugtakinu Nám án aðgreiningar og hafa þessi 

orðfæri verið notuð sem grundvöllur stefnumörkunar, m.a. í Aðalnámskrá 

grunnskóla 1999 og 2006 og í stefnu Reykjavíkurborgar um sérkennslu frá 2002 (Jón 

Torfi Jónasson, 2008). Í kaflanum er fjallað um einstaklingsmiðað nám og Viðbrögð 

við kennslu (Response to intervention) sem byggir á þrepaskiptri kennslu sem 

upphaflega hafði það að markmiði að tryggja börnum vandaða, raunprófaða 

lestrarkennslu í bekk áður en þeim væri vísað í sérkennslu. Þrepaskipt kennsla á að 

gefa kennurum tækni til að leita lausna með því að fikra sig áfram og finna 

kennsluaðferðir og kennsluúrræði sem henta öllum nemendum, bæði þeim sem 

gengur vel og hinum sem eru lengur að fóta sig í lestrarnáminu (Fuchs og Fuchs, 

2006).  
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2 Hvað er lestur 

Lestur er málræn aðgerð sem byggir á samspili margra þátta sem eru nauðsynlegir til 

að barn eigi betri möguleika á að takast á við lestrarnám í framtíðinni. Málþroski 

byggist á þeim grunni sem lagður er strax á fyrstu æviárum barnsins og gegna 

foreldrar, leikskólakennarar og aðrir þeir sem á einhvern hátt koma að uppeldi barna, 

mikilvægu hlutverki í því samspili (Steinunn Torfadóttir, 2007). 

     Lestur er flókin og margþætt færni sem byggir á styrkleikum í tungumálinu en 

góð lestrarfærni er jafnframt mikilvæg fyrir málþróun allra barna. Lestrariðkun er ein 

öflugasta leiðin til að byggja upp áframhaldandi orðaforða og málskilning. Með 

auknum lestri vex orðaforði nemenda og er þar um nokkurs konar „spíraláhrif“ að 

ræða. Því fleiri orðum sem nemandi þekkir því auðveldara er fyrir hann að læra ný 

orð (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010).   
 

Mynd 1. Undirstöðuþættir lesturs (Burns, 
Griffin og Snow, 1999:7). 

 

Eins og sjá má á Mynd 1 byggist þjálf-

aður lestur á því að lesandinn nái góðum 

tökum á þrenns konar færni: 

§ Hann þarf að eiga auðvelt með að 

greina hið flókna samspil bókstafa 

og hljóða til að geta umskráð orðin 

sem síðan festast smám saman í 

sjónrænu orðasafni hugans og því 

fyrr sem þau eru oftar lesin. 

§ Hann þarf að hafa góðan 

málskilning og orðaforða til þess 

að skilja merkingu textans. 

§ Hann þarf að hafa góða lesfimi, 

geta lesið hratt og fyrirhafnarlaust 

til að geta beint athyglinni að 

innihaldi lestextans. 

(Steinunn Torfadóttir, 2007a). 
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2.1 Einfalda lestrarlíkanið 

Einfalda lestrarlíkanið (The simple view of reading) byggist á tveimur meginþáttum 

en þeir eru umskráning (word recognition) og skilningur (comprehension). Í rann-

sókn sem Catts, Adlof, og Weismer (2006) gerðu á nemendum í 8. bekk, kom í ljós 

að í einum hópi voru nemendur með slakan málskilning en þeir voru með eðlilega 

færni í umskráningu. Í öðrum hópi voru nemendurnir með lélega frærni í um-

skráningu en góðan málskilning. Þeir sem voru með lélegan málskilning höfðu 

einnig greinst með lélegan málskilning í leikskóla, öðrum og fjórða bekk. Ólíkt þeim 

nemendum sem voru með lélegan málskilning þá voru þeir sem voru með lélega 

umskráningu, innan eðlilegra marka í málskilningi í leikskóla, öðrum og fjórða bekk. 

     Rannsakendurnir lögðu til að ekki ætti að flokka nemendur út frá færni í 

lesskilningi og/eða umskráningu (word recognition), heldur flokka eftir einfalda 

lestrarlíkaninu en það flokkar lesendur eftir styrkleikum og veikleikum í bæði 

umskráningu og málskilningi (Catts, Adlof, og Weismer, 2006). Megininntak kenn-

ingarinnar byggir því á að umskráning og málskilningur séu aðskildir þættir og báðir 

þættirnir skýri að stærstum hluta þá hæfni sem lesendur þurfa að öðlast til að ná 

lesskilningi, sem er meginmarkmið lestrar. Mynd 2 lýsir flokkun nemenda með 

lestrarvanda í undirhópa sem byggð er á einfalda lestrarlíkaninu og sýnir hvernig 

styrkleikar og veikleikar í umskráningu og málskilningi (hlustunarskilningi) leiða til 

ólíkra vandamála í lestri (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010).  
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Umskráning 

Slök Góð 

1) Lesblinda /Dyslexía 

• Veikleikar í 
umskráningu. 

2) Óskilgreindur lestrarvandi. 

• Styrkleikar í báðum þáttum. 

3) Blandaður hópur 

• Lesblinda og 
lesskilningsvandi. 

• Veikleikar í báðum 
þáttum. 

4) Sértækir 
lesskilningserfiðleikar. 

• Veikleikar á 
málskilningi. 

Mynd 2. Byggt á einfalda lestrarlíkaninu (The simple view of reading) (Catts, W. H., Adlof, M. 
S. og Weismer, E. S.,  2006:291).  
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2.2 Læsi (literacy) 

Hugtakið læsi (literacy) er komið úr latínu og merkir táknsetning með bókstöfum. 

Merking þess vísar til lesturs, ritunar og lesskilnings (Freyja Birgisdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007). Læsi byggir í meginatriðum á þremur eftirfarandi þáttum: 

§ Lestækni er færni sem hver einstaklingur þarf að læra og þjálfa og byggir á 

því að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af öryggi til að vera fær um að lesa 

hratt og fyrirhafnarlaust úr bókstafstáknum ritmálsins. 

§ Lesskilningur er færni sem byggir á orðaforða og málskilningi einstaklings-

ins. Um er að ræða hæfni til að skilja ólíka texta í mismunandi samhengi, frá 

mismunandi sjónarhornum, tilgangi og markmiði. 

§ Ritun og stafsetning er færni sem byggir á öllum þáttum tungumálsins. Að 

grunni til reynir stafsetning mjög á hljóðkerfisþáttinn, einkum færni við að 

sundurgreina hljóð orðanna til að vera fær um að kortleggja þau með réttum 

bókstöfum.  

Langan tíma getur tekið fyrir sum börn að uppgötva að mál er hægt að afmarka í orð 

og orð í atkvæði og atkvæði í einstök hljóð (phonemes). Önnur börn virðast aftur á 

móti geta þroskað með sér innsæi gagnvart mæltu máli og án nákvæmra leiðbeininga 

(Scanlon, Anderson og Sweeney, 2010).  

     Málþroski er ferli sem tekur langan tíma og læra börn orðaforða tungumálsins og 

merkingu, framburð og beygingar. Þau læra að tengja saman orð í setningar og flétta 

þær saman í eina heild með samtengingum, fornöfnum og fleiru (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2007). Málvitund tengist vitsmunaþroska þar 

sem máltjáning er talin mikilvægur þáttur og er góð málvitund undirstaða fyrir 

hlustunarskilning, lestur, ritun, samræður og samskiptahæfni en allt formlegt nám er 

grundvallað á máli (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

     Í upphafi lestrarnáms reynir mikið á hljóðkerfisþátt tungumálsins, einkum hljóða-

vitund. Athygli barnsins beinist að hinni tæknilegu hlið lestrarnámsins, svo sem 

bókstöfum og hljóðum. Þau börn sem eiga í erfiðleikum með þennan þátt lestrar-

námsins eiga á hættu að lenda í lestrarerfiðleikum og eru erfiðleikar af þessum toga 

oftast nefndir lesblinda í daglegu tali og dyslexía á fræðimáli (Steinunn Torfadóttir, 

2007a). Því er mikilvægt fyrir börn sem eiga í erfiðleikum með að ná færni í lestri að 

hafa gott aðgengi að fagfólki. Fyrir fólk sem lifir og hrærist í samfélagi læsis er góð 
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lestrarfærni lykill að lífsgæðum og því eru lífsgæði barna sem eiga erfitt uppdráttar 

við að ná færni í lestri, mikið til í höndum fagstétta í leik- og grunnskólum (Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2010).    

2.3 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) er yfirhugtak sem vísar til almennrar 

færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins og er sá þáttur sem hefur 

mesta fylgni við lestrarerfiðleika. Meðvitund barna fyrir hljóðkerfisuppbyggingu 

orða þróast með stigbundnum hætti; frá stærri hljóðeiningum til hinna smærri. Til 

dæmis geta börn greint rím og atkvæði orða við 4 ára aldur, en vitund þeirra og hæfni 

til að grein stök hljóð orða, svo kölluð hljóðavitund, þróast yfirleitt ekki fyrr en við 

5-6 ára aldur (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2010). Hljóðkerfisvitund þróast frá forskóla-

aldri til enda grunnskólans (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b). 

     Í byrjun tileinka börn sér ómeðvitaðri hljóðkerfisþætti en fá síðan smám saman 

aukna tilfinningu fyrir meðvitaðri hljóðkerfisþáttum. Þeim reynist erfiðast að ná fín-

gerðustu lögum hljóðkerfisvitundarinnar sem eru smæstu einingar málsins. Þær eru 

ekki eins greinanlegar og stærri hljóðeiningar svo sem orð og atkvæði. Tafla 1 sýnir 

hvernig stigþyngjandi verkefni reyna, eftir aldri, á hljóðkerfis- og hljóðavitund barna. 

Út frá henni sést glöggt hvernig þróunin eflist smám saman með aukinni mál-

þekkingu, bæði á tal- og ritmáli (Helga Sigurmundsdóttir, 2007b). 

Tafla 1. Taflan sýnir stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund barna. 

Aldur í 
árum Þróun hljóðkerfishæfniþátta Reynsla af ritmáli 

4 Að þekkja/kunna barnaljóð 

L
æ

rir stafi 

 

 

 Að þekkja rím 

 Að tengja saman atkvæði 

 Að sundurgreina atkvæði 
5 Stuðlun (Alliteration) B

yggir upp sjónræ
nan orðaforða 

 Að flokka eftir upphafshljóðum 

 Að greina í sundur atkvæði (í stuðla og rím) 

 Að ríma 
5½ Að vinna með atkvæði 

 

U
m

skráir stafi í hljóð 

 Að greina byrjunar- og endahljóð 

 Að tengja saman hljóð 

 Að sundurgreina/aðgreina hljóð 
6 Að bæta við hljóðum 

 Að eyða hljóðum úr orði 

 Að skipta á hljóðum í orði 
(Tafla 2.1 í Muter, 2006:56) 
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2.4 Hljóðkerfisúrvinnsla 

Hljóðkerfisúrvinnsla vísar til hugrænnar starfsemi sem byggir á hljóðkerfisþætti 

tungumálsins og á sér oftast stað með ómeðvituðum hætti, til dæmis við tal og 

talskynjun. Með auknum þroska og aldri verður fólk smám saman betur meðvitað um 

þessa starfsemi og lærir að vinna markvisst með hljóðrænar upplýsingar (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007a). Þegar einstaklingur notar hljóðkerfi talmálsins til að 

umskrá ritmál við lestrarnám á sér stað hljóðkerfisúrvinnsla. Innan hennar eru sam-

tengdir þættir eins og hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), hljóðrænt minni 

(e. phonological memory) og hæfni til að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (e. 

phonological production) (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

     Til að vera fær um að lesa úr táknkerfi ritmálsins og skilja merkingu orðanna þarf 

barn að breyta hverjum bókstaf í hljóð, tengja hljóðin saman til að mynda orðið og að 

lokum bera orðið fram til að skilja merkingu þess. Ef einhver veikleiki er á þessu 

úrvinnsluferli þá getur það hamlað lestrarnámi. Með endurteknum rannsóknum hefur 

verið sýnt fram á að sameiginlegt einkenni flestra sem eiga í erfiðleikum með um-

skráningarþátt lestrar er veikleiki í hljóðkerfi málsins. Hvernig erfiðleikarnir birtast 

nákvæmlega innan hvers hljóðkerfisþáttar og tengjast innbyrðis er hinsvegar einstak-

lingsbundið (Helga Sigurmundsdóttir, 2007a).   
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3 Hvað er lesblinda (dyslexía)? 

Fyrstu skýrslur af börnum með lestrarerfiðleika (umsrkáningarerfiðleika) birtust seint 

á nítjándu öld og urðu lestrarerfiðleikar meira áberandi eftir því sem fleiri börn fóru 

að sækja skóla reglulega. Kennarar fóru að taka betur eftir því að börn upplifðu 

lestrarerfiðleika þrátt fyrir fullnægjandi kennslu í lestri á þeim tíma. Læknar vildu 

ekki viðurkenna þýðingu þessara erfiðleika og var talið að börn með lestrarerfiðleika 

væru einfaldlega með lága greindarvísitölu. Nálægt lokum nítjándu aldar byrjuðu 

skýrslur að birtast þar sem sjúklingum var lýst sem höfðu misst tal- og/eða málhæfni 

vegna áverka á heila eða vegna veikinda. Þessar skýrslur færðu sönnur á það að 

einstaklingar gátu misst mál- og lestrargetu en varðveitt aðra þætti greindar. Læknar 

og aðrir sérfræðingar fóru fljótlega að viðurkenna þau sameiginlegu einkenni milli 

áunninna mál- og lestrarerfiðleika og þeirra mál- og lestrarerfiðleika sem mörg börn 

upplifðu (Catts og Kamhi, 1998).  

3.1 Skilgreining á lesblindu (dyslexíu) 

Alþjóðlegu dyslexíusamtökin (International Dyslexia Association/IDA) sem eru 

samtök fræðimanna og áhugafólks um dyslexíu, samþykktu eftirfarandi skilgreiningu 

á dyslexíu þann 12. nóvember 2002:  

Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum uppruna. 

Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri 

færni í stafsetningu og umskráningu. Erfiðleikana má í flestum tilfellum 

rekja til vanda við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra 

vitsmunalega hæfni einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrar-

kennslu. Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrar-

reynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í 

gegnum lestur. 

(Freyja Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007).  

Sú staðfesting að veikleiki í hljóðkerfisúrvinnslu sé ein helsta orsök dyslexíu hefur 

mikla þýðingu fyrir kennslu. Hægt er að greina veikleikann hjá börnum strax á 

leikskólaaldri. Þar af leiðandi er hægt að hjálpa þeim börnum, með snemmtækri 

íhlutun, sem eru í mikilli áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestur (Catts, Fey, 

Zhang og Tomblin, 2001).  
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3.2 Orsakir lesblindu/dyslexíu 

Rannsóknir benda til að orsakir dyslexíu megi rekja til taugafræðilegra frávika í 

málsvæði heilans og þá einkum því svæði sem stjórnar hljóðkerfisþætti tungu-

málsins. Sýna niðurstöður rannsókna að skýr og áreiðanlegur munur er á milli þeirra 

sem eru með dyslexíu og þeirra sem hafa eðlilega lestrargetu þegar rannsökuð eru 

þau frávik sem valda erfiðleikum við að læra að lesa, stafsetja og tileinka sér ný 

tungumál (Helga Sigurmundsdóttir, 2007c). Til eru mörg gögn sem styðja þá hug-

mynd að einstaklingar með dyslexíu skili lélegum árangri við þau verkefni sem 

krefjast hljóðkerfislegrar færni (Vellutino, Fletcher, Snowling og Scanlon, 2004).  

3.3 Einkenni  

Erfiðleikar við lestur og stafsetningu eru helstu einkenni dyslexíu ásamt þeim veik-

leikum sem tengjast þáttum hljóðkerfisúrvinnslunnar (Helga Sigurmundsdóttir, 

2007a). Þau frumeinkenni dyslexíu sem tengjast veikleikum í hljóðkerfisúrvinnslu 

(phonological processing) birtast einkum í eftirfarandi þáttum: 

§ að sundurgreina orð í stök hljóð 

§ að muna og tengja saman hljóðeiningar (hljóð, bókstafi) í skammtímaminni 

§ að endurtaka (langar) orðleysur/bullorð 

§ nefnuhraða, að nefna hratt, tölur, bókstafi og hluti á myndum 

§ hægum talhraða, stundum óskýrum framburði 

§ hljóðavíxlun og við ýmsa orðaleiki sem krefjast vinnu með stök hljóð 

málsins. (Leikir eins og P-mál eða leynimál, þar sem hljóð eru færð til innan 

orða og nýjum bætt við og hljóðavíxl). 

(Lundberg og Höien, 2001:109-110). 

 

Veikleikar í hljóðkerfisþættinum koma sterkast til greina þegar skýra á lestrar-

erfiðleika. Fólk getur átt í miklum erfiðleikum með stök hljóð en jafnframt haft mjög 

góða vitsmunalega færni á öðrum sviðum (Lundberg og Höien, 2001). Hljóðkerfis-

veikleikar koma greinilega í ljós þegar unnið er með verkefni eins og hljóðavíxl og 

leynimál sem eru verkefni sem reyna í miklum mæli á hljóðkerfisúrvinnslu. Aftur á 

móti eru hljóðkerfisveikleikar lítt greinanlegir í daglegum samskiptum þar sem ofan-

greind einkenni geta verið mjög afmörkuð (Lundberg og Höien, 2001; Helga Sigur-

mundsdóttir, 2007d). 
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     Samhliða dyslexíu birtast önnur taugafræðileg vandamál og því algengt að 

einkennum þeirra sé ruglað saman. Þau helstu eru: 

§ sértæk málþroskaröskun 

§ erfiðleikar við fín- og grófhreyfingar 

§ athyglis- og einbeitingarvandamál (ADHD/ADD) 

§ erfiðleikar við að ná fyrirmælum og vinna með verkefni sem byggjast á röðun 

Sum börn með dyslexíu eru einnig með einbeitingar- og ofvirknivanda (ADHD) en 

þeir veikleikar eru ekki raktir til sömu orsakaþátta og því greindir sér. Þegar þeir 

veikleikar sem að ofan eru taldir, eru til staðar hjá börnum með lestrarerfiðleika, 

getur reynst erfiðara að aðstoða þau (Helga Sigurmundsóttir, 2007e). 

3.4 Á hvern hátt truflar dyslexía þróun lesturs? 

Eins og fram hefur komið er dyslexía taugafræðilegur veikleiki af málrænum toga og 

eiga börn með dyslexíu í sérstökum erfiðleikum með að umskrá bókstafi ritmálsins í 

hljóð og orð. Það getur valdið þeim erfiðleikum við að lesa og stafsetja ný orð og 

byggja upp sjónrænan orðaforða (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

2007a). Til að geta munað orð sjónrænt þarf lesarinn að vita nákvæmlega hvaða 

stafir eru í orðinu. Vegna hljóðrænna veikleika eiga nemendur með dyslexíu erfiðara 

með að þróa fyrirhafnarlausan og sjálfvirkan lestur. Því eru nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með lestur eftir annan bekk (á Íslandi) og eru á eftir jafnöldrum sínum, 

venjulega í erfiðleikum með að muna nákvæmlega hvernig orðin eru stafsett þó að 

þeir þekki orðin þegar þeir sjá þau. Eins eiga þeir í erfiðleikum með að umskrá orð 

sem þeir þekkja ekki (Steinunn Torfadóttir, 2007b).  

     Mikill munur er á hverjum og einum nemanda í leikskóla og fyrsta bekk hvað 

varðar þekkingu á bókstöfum og færni í hljóðkerfisvitund. Nauðsynlegt er því fyrir 

kennara að fylgjast með framförum byrjenda í lestri því þörf getur verið á viðbótar- 

eða stuðningskennslu fyrir þá nemendur sem koma lítt undirbúnir inn í skólana eða 

án þessarar þekkingar (Steinunn Torfadóttir, 2007b). 

3.5 Greining á lesblindu/dyslexíu 

Þar sem nemendur með dyslexíu hafa lakari hljóðkerfisúrvinnslu en slakir lesarar 

sem hafa þó mörg þessara einkenna þá er hægt að greina þá úr sem eru með dyslexíu 
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á því að þeir hafa fleiri einkenni. LOGOS er greiningartæki sem kom út í íslenskri 

útgáfu árið 2008 og er um að ræða greiningarpróf á tölvutæku formi. Prófið hefur 

verið staðlað út frá íslenskum aðstæðum og liggja að baki þeirri stöðlun um 900 

nemendur í 3. til 10. bekk  (Ingibjörg Símonardóttir, 2010). Með LOGOS greiningar-

prófi er hægt að auðvelda greiningarvinnuna þar sem allar tímatökur eru sjálfvirkar 

og hægt að sjá niðurstöður um leið og nemendinn hefur lokið prófinu. Prófandi stýrir 

próftökunni og skráir villur. Niðurstöður þarf síðan að túlka til að fá út heildarmynd 

af stöðu nemandans (Guðbjörg Ingimundardóttir, 2010).  

     Sú staðfesting að ein helsta orsök dyslexíu tengist hljóðkerfisúrvinnslu hefur 

mikla þýðingu fyrir kennslu þar sem hægt er að greina veikleikann áður en formleg 

lestrarkennsla hefst. Þannig er hægt að greina þau leikskólabörn sem eru í mikilli 

áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestur og hefja íhlutun strax (Helga Sigur-

mundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007b).  
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4 Fylgiraskanir  

Fylgiröskun skírskotar til þeirrar staðreyndar að mikil líkindi eru á því að 

þroskaröskun af einhverju tagi muni hafa að minnsta kosti eina fylgiröskun. Það sem 

oft fylgir dyslexíu eru erfiðleikar með samhæfingu (dyspraxia) eða athyglisstjórnun, 

ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Ástæða þessara fylgiraskana getur 

verið að þær deili sömu taugafræðilegu vandamálum í heila. Auðvelt er að ruglast á 

einkennum sem fylgja báðum röskunum (dyslexíu og ADHD) vegna skörunar á 

birtingarformi. Skipulagsleysi einkennir bæði þá sem eru með ADHD og dyslexíu. 

Mörg börn með dyslexíu eiga erfitt með að skipuleggja sig. Ekki er enn vitað hvort 

þeir erfiðleikar tengjast dyslexíu beint, eru afleiðingar dyslexíu eða vandamál tengd 

vægum einkennum ADHD fylgiröskunar. Einn af þeim hugrænu þáttum sem 

einkenna ADHD eru erfiðleikar við að stjórna athygli en það á rætur að rekja til 

vanda við stjórnun framkvæmda (executive function) (Snowling og Stackhouse, 

2006).  

     Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) og lestrarerfiðleikar (reading disability) eru 

tvær algengar raskanir hjá börnum og eiga jafnvel samleið hjá sama barni. 

Rannsóknir áætla að fylgiröskun lestrarerfiðleika hjá börnum með ADHD sé um það 

bil 20-40% og fylgiröskun ADHD hjá þeim sem eru með lestrarerfiðleika er áætlað 

að sé milli 26-50%. Rannsókn var gerð þar sem einblínt var á eðli beggja raskana 

þegar þær eiga samleið hjá einstaklingi og var stuðst við taugasálfræðilegar 

mælingar. Alls voru 120 börn prófuð; 38 stúlkur og 82 drengir. Fyrri rannsóknir 

(double dissociation studies) á ADHD og lestrarerfiðleikum (RD) hafa leitt til 

mótsagnakenndra niðurstaðna þar sem veikleikar í stjórnun á framkvæmdum 

(executive function) hafa fundist bæði hjá ADHD og lestrarerfiðleika hópum. Tauga-

sálfræðilegi þátturinn gegnir mögulega þýðingarmiklu hlutverki í samhengi við 

fylgni ADHD og lestrarerfiðleika (RD) vegna þess að það virðist vera skýrandi svæði 

(translational domain) á milli orsakafræðilegra þátta og greinandi einkenna (Jong, 

Voorde, Roeyers, Raymaekers, Oosterlaan og Sergeant, 2009).  

     Skörun á taugafræðilegum veikleikum geta gefið innsýn í þá þætti sem stuðla að 

sameiginlegri tíðni beggja raskana, þar sem engin skörun á veikleikum gefur til 

kynna af hverju sumir þróa með sér aðra röskunina en ekki hina. Rannsóknin beindist 

að því að reyna að aðgreina þá skörun sem einkennir þær taugasálfræðilegu hamlanir 

sem börn með ADHD og lestrarerfiðleika (reading disability) eiga sameiginlega 
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(double dissociation studies). Jong o.fl. vildu draga fram hvaða próf henta til þess að 

aðgeina þessa tvo hópa. Helsta niðurstaða rannsóknarinnar var sú að ekkert af þeim 

prófunum sem lögð voru fyrir ADHD hópinn aðgreindu sérstaklega ADHD hópinn 

frá lestrarerfiðleika hópnum. Ekki er auðvelt að að greina þessa hópa þar sem ekki er 

tekið tillit til þátta sem eru til staðar sem geta falið röskunina sem verið er að mæla. 

Helstu ástæður fyrir mótsagnarkenndum niðurstöðum geta verið:  

1. Ónákvæmar skilgreiningar sem notaðar eru til að mæla kvillann; Verbal 

WM vs Visuospatial WM til að skilgreina EF (executive function). 

2. Ekki tekið tillit til þátta sem eru til staðar sem geta falið röskunina sem 

verið er að mæla. 

3. ADHD hóparnir sem rannsakaðir eru geta verið misleitir og því skort töl-

fræðilega marktækni (Eingöngu athyglisbrestur, eingöngu ofvirkni eða 

athyglisbrestur með ofvirkni).  

(Jong, Voorde, Roeyers, Raymaekers, Oosterlaan og Sergeant, 2009). 

Fylgiraskanir geta birst af ólíkum ástæðum og innan ólíkra raskana. Þau börn sem 

greinast með athyglisbrest án ofvirkni (ADD) geta þróað með sér hegðunarröskun 

seinna á lífsleiðinni svo einkennin færast yfir í ADHD. Í þannig dæmum birtast 

grunnvandamálin, sem tengjast röskuninni, smátt og smátt eftir því sem árin líða. Í 

öðrum tilfellum svo sem milli lestrarerfiðleika og erfiðleika með hreyfifærni, virðist 

ólíklegt að um sé að ræða bein orsakatengsl í hugrænni úrvinnslu milli þessara 

tveggja frávika. Bæði þessi vandamál endurspegla þá staðreynd að þróun heila-

starfseminnar hefur farið úr skorðum sem haft getur margvísleg áhrif á vitsmuna-

þroska (Hulme og Snowling, 2009). 

4.1 ADHD 

ADHD er alþjóðleg skammstöfun og stendur eins og áður segir fyrir Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder eða athyglisbrest með eða án ofvirkni. Athyglisbrestur og of-

virkni er taugaþroskaröskun sem kemur yfirleitt fram snemma á ævinni eða fyrir 7 

ára aldur. Rannsóknir sýna að 5-10% af hundraði barna og unglinga glíma við 

ADHD og geta þar af leiðandi verið 2-3 börn í bekk að meðaltali yfir alla aldurshópa 

(ADHD samtökin, e.d.a).  
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4.2 Einkenni ADHD 

Einkenni ADHD geta birst á mismunandi hátt hjá einstaklingum þar sem birtingar-

mynd þeirra getur verið breytileg frá degi til dags. (Rief, 2003). Til að fá greiningu 

þurfa einkennin að hafa verið viðvarandi í að minnsta kosti 6 mánuði bæði í skóla og 

heima (Hulme og Snowling, 2009). 

     Börn með athyglisbrest án ofvirkni (ADD) eiga við einbeitingarskort að stríða. 

Auðvelt er að yfirsjást hvort eitthvað er raunverulega að þessum börnum því 

stundum er hægt að mistúlka hegðun þeirra á þann veg að þau leggi sig ekki nógu vel 

fram eða séu jafnvel löt, þar sem ofvirkniþáttinn sem einkennir börn með ADHD 

vantar (Rief, 2003). Þau eiga erfitt með að einbeita sér og halda athygli og meðtaka 

því ekki auðveldlega skilaboð eða flóknar leiðbeiningar. Þau eru auðtrufluð og 

gleymin og einnig eiga þau erfitt með að skipuleggja sig (Hulme og Snowling, 2009).  

     Börn með athyglisbrest með ofvirkni/hvatvísi hafa greinileg einkenni sem lýsa 

hegðun á við óróleika og/eða hvatvísi. Þau eru alltaf á ferðinni og hlaupa um eða 

klifra óhóflega við óviðeigandi aðstæður. Þessi börn eiga til að mynda erfitt með að 

leika sér hljóðlega, þau trufla og grípa oft inn í samræður annarra og dragast sífellt að 

einhverju áhugaverðara eða meira örvandi í umhverfinu (Rief, 2005).   

4.3 Greining 

Greining á ADHD er ítarleg og byggir að mestu á flokkunarkerfi DSM – IV frá 

alþjóðlegu heilbrigðismálastofnuninni (WHO). DSM – IV stendur fyrir fjórðu útgáfu 

af Diagnostic and Statistical Manual og er kerfið nokkuð útbreytt og talið mjög 

áreiðanlegt. Átján einkenni hafa verið sett fram sem viðmið við greiningu á ADHD. 

Níu atriði eiga við um athyglisbrest án ofvirkni (ADD) og sex atriði um hegðun sem 

einkennist af ofvirkni og eru þrjú atriði til viðbótar sem einkenna hegðun um hvatvísi 

(Sigrún Harðardóttir og Tinna Halldórs-dóttir, 2008).  

     Hluti af greiningunni felst í því að barnið eða unglingurinn sýni að minnsta kosti 

sex af þeim níu einkennum í öðrum hverjum flokki eða annars vegar athyglisbrest án 

ofvirkni og hins vegar athyglisbrest með ofvirkni/hvatvísi (Rief, 2005). Hér má sjá 

þá lista sem innihalda þau einkenni sem höfð eru til viðmiðunar við greiningu á 

ADHD og sem byggðir eru á flokkunarkerfi DSM – IV. 
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Helstu greiningarviðmið barna með athyglisbrest án ofvirkni eru að þau: 

§ eiga erfitt með að einbeita sér og eru auðtrufluð til dæmis vegna umhverfis-

þátta eins og hljóða, hreyfinga í umhverfi og einhvers sem grípur augað. 

§ virðast ekki hlusta þegar á þau er yrt.  

§ eiga erfitt með að halda athygli við verkefni og leiki. 

§ eru gleymin í daglegum athöfnum. 

§ ná ekki að framfylgja leiðbeiningum og mistekst að klára skólaverkefni, verk 

eða skyldur á vinnusvæði. 

§ forðast, mislíkar eða eru treg til að taka þátt í verkefnum sem krefjast mikillar 

einbeitingar hugans, svo sem skólaverkefna eða heimalærdóms. 

§ fylgjast ekki með smáatriðum og gera þar af leiðandi það sem má telja 

kæruleysislegar villur eins og til dæmis í stafsetningu, við útreikninga í stærð-

fræði og fleira. 

§ týna hlutum sem eru nauðsynlegir í tilteknum verkefnum eða viðfangsefnum, 

svo sem bókum, skriffærum eða verkefnum og fleira.  

§ eiga erfitt með að koma skipulagi á viðfangsefni/verkefni. 

Önnur einkenni eru að börnin: 

§ eiga í erfiðleikum með að  muna og framfylgja fyrirmælum. 

§ eiga mjög erfitt með að halda athygli við verkefni sem krefjast mikillar 

einbeitingar og árvekni hugans, sérstaklega ef verkefnið er ekki sjálfvalið og 

ekki innan áhugasviðs þeirra. 

§ geta ekki einbeitt sér að lestri og missa oft þráðinn. 

§ muna ekki hvað þau voru að lesa og þurfa oft að endurlesa. 

§ eru utan við sig og virka oft eins og „í öðrum heimi“. 

§ eiga mjög erfitt með að hrinda í framkvæmd eða koma sér af stað með 

verkefni. 

§ eiga erfitt með að klára og skilja eftir sig ófullgerð verkefni. 

§ týna hlutum og finna ekki eigur eins og til dæmis bækur, blýanta, strokleður 

og fleira. 

§ geta átt við lestrar-, skriftar- og stærðfræðiörðugleika að etja. 

(Rief, 2005:4-6). 
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Helstu greiningarviðmið barna með ofvirkni/hvatvísi eru að þau: 

§ eru alltaf á ferð eða láta eins og þau séu drifin áfram. 

§ yfirgefa sæti sitt í skólastofunni eða við aðrar kringumstæður þar sem ætlast 

er til að þau séu kyrr. 

§ hlaupa um eða klifra óhóflega við óviðeigandi aðstæður. 

§ eru eirðarlaus í höndum og fótum eða iða í sæti. 

§ eiga erfitt með að leika sér hljóðlega í hljóðlátum leikjum. 

§ tala óhóflega. 

§ trufla og grípa inn í samræður annarra og leiki (hvatvísi). 

§ svara áður en spurningu er lokið (hvatvísi) 

§ eiga í erfiðleikum með að bíða eftir að röðin komi að þeim, til dæmis í 

leikjum (hvatvísi).  

Önnur einkenni eru að börnin: 

§ eru óróleg. 

§ þurfa að hafa eitthvað á milli handanna og teygja sig í nærliggjandi hluti til að 

fikta með eða stinga upp í sig. 

§ trufla inni á annarra manna rými og eiga erfitt með að halda sig innan eigin 

marka. 

§ vita reglur og afleiðingar þeirra en brjóta þær samt ítrekað. 

§ lenda í vandræðum vegna þess að þau „stoppa ekki og hugsa“ áður en þau 

framkvæma. 

§ byrja á verkefnum án þess að hlusta á leiðbeiningar eða lesa sér til um þær. 

§ taka sér ekki tíma til að leiðrétta eða bæta verkefni. 

§ dragast sífellt að einhverju áhugaverðara eða meira örvandi í umhverfinu. 

(Rief, 2005:7-8). 

Einkennin sem talin eru hér að framan þurfa að vera töluvert meira áberandi en í 

svipaðri hegðun hjá öðrum börnum á sama aldri bæði á heimili og í skóla (Sigrún 

Harðardóttir og Tinna Halldórsdóttir, 2008).  

4.4     Athyglisbrestur og málþroskaröskun 

Þegar borin eru saman einkenni barna með athyglisbrest við einkenni barna með 

málþroskaröskun kemur í ljós að sum einkennanna skarast. Má þar nefna athyglis-
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brests einkenni eins og „virðist oft ekki hlusta þegar talað er beint til hennar/hans“, 

„er oft gleymin/n í daglegum störfum“, „á oft erfitt með að viðhalda athygli við 

verkefni eða leiki“ og „forðast oft, líkar ekki eða er treg/ur til að vinna verk, sem 

krefjast viðvarandi hugrænnar áreynslu (eins og skólaverkefni eða heimavinna)“. Til 

samanburðar er barni með skertan málskilning lýst sem svo, að það virðist oft ekki 

heyra það sem sagt er, virðist oft vera ringlað eða virðist ekki veita því athygli þegar 

talað er til þess. Það barn á oft erfitt með að halda uppi samræðum á viðeigandi hátt 

eins og að halda sér við umræðuefnið eða gefa öðrum færi á að tala. Barnið kann að 

fylgja fyrirmælum rangt eftir eða alls ekki og svarar spurningum á óviðeigandi hátt 

eða út í hött (Sólveig Jónsdóttir, 2007:10). 

     Sumir vísindamenn halda því fram að slakt vinnsluminni sé einkennandi fyrir 

ADHD en slakt yrt vinnsluminni er einmitt talið valda sértækri málþroskaröskun og 

er það taugasálfræðilegur veikleiki. Rannsókn sem Sólveig Jónsdóttir ásamt Bouma, 

Sergeant og Scherder (2006) gerðu á tengslum vinnsluminnis við ADHD og mál-

þroska, á íslenskum börnum sem greinst höfðu með ADHD, sýndi að slakt yrt 

vinnsluminni tengdist sértækri málþroskaröskun. Þrír hópar voru rannsakaðir. Í fyrsta 

hópnum voru börn með ADHD og sértæka málþroskaröskun. Í öðrum hópnum voru 

börn með ADHD og eðlilegan málþroska. Í þeim þriðja voru börn sem voru með 

eðlilegan málþroska og ekki með ADHD. Enginn munur kom fram á hópunum 

þremur á prófunum sem mældu óyrt vinnsluminni (nonverbal working memory) en 

niðurstöðurnar sýndu að sá hópur barnanna, sem var bæði með ADHD og sértæka 

málþroskaröskun, stóð sig marktækt verr en hinir hóparnir tveir á prófum, sem 

mældu yrt vinnsluminni (Jonsdottir, Bouma, Sergeant og Scherder, 2006; Sólveig 

Jónsdóttir, 2007).  

     Þær niðurstöður sem framangreind rannsókn gaf vísbendingu um var að í sumum 

tilfellum geti hegðunareinkenni, sem metin eru sem athyglisbrestur á spurningalistum 

sem lagðir eru fyrir foreldra og kennara, í raun stafað af skertum málþroska. Þegar 

gerð er ADHD greining á börnum er málþroski yfirleitt ekki metinn og í sumum 

tilfellum eru börn sett á lyf á grundvelli einkenna um athyglisbrest eingöngu, en lyf 

hafa engin áhrif á málþroskaröskun. Þó ber að gæta þess að lyf bæta einbeitingu sem 

aftur hjálpar við að ná betri orðaforða og bættari samskiptum. Því er mikilvægt að 

fram fari ítarlegt taugasálfræðilegt mat á börnum sem grunur leikur á að séu með 

ADHD, til að auka líkur á því að þau fái viðeigandi meðferð við vandamálum sínum 

(Sólveig Jónsdóttir, 2007:10). 
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4.5 Fylgiraskanir ADHD  

Fylgiraskanir þeirra sem greindir hafa verið með ADHD eru meðal annarra, kvíða-

röskun, en allt að 30% barna og 25-40% fullorðinna eru með kvíðaröskun sem fylgi-

röskun. Um það bil 10-30 % barna og 47% fullorðinna með ADHD þjást af þung-

lyndi. Um það bil 7% þeirra sem eru með ADHD eru líka með Tourette en 60% 

þeirra sem eru með Tourette, greinast einnig með ADHD. Námserfiðleikar eru 

algengir meðal þeirra sem eru með ADHD en allt að 50% þurfa að glíma við ein-

hverjar fylgiraskanir og eru lestrarerfiðleikar (dyslexía) mjög algeng fylgiröskun. 

Þeir nemendur sem bæði greinast með ADHD og dyslexíu greinast ekki með meiri 

kvíðaröskun, ofvirkni eða árásargirni heldur en þeir nemendur sem eingöngu eru með 

ADHD (National Resource Center on AD|HD, e.d:2-4).       

4.6 Það sem vitað er um ADHD 

ADHD er vel skilgreind og viðurkennd röskun á taugaboðum en ekki er vitað með 

vissu hver orsökin er. Þó er vitað að ADHD er oft arfgengt og að truflun verður í 

boðefnakerfum í þeim hlutum heilans sem hafa með hegðun og athygli að gera og að 

ADHD er óháð greind (ADHD samtökin, e.d.a). Það sem vitað er um þessar mundir 

er að þeir sem hafa ADHD geta bæði haft það sem gæti kallast væg einkenni ADHD, 

sterk einkenni og allt þar á milli. Enginn hefur öll einkennin eða sýnir þau á 

nákvæmlega sama hátt og geta einkenni í hverju barni með ADHD komið fram á 

ólíkan hátt á milli daga (Rief, 2005). Það sem einnig er vitað um ADHD er að: 

§ ADHD er ekki nýtt fyrirbrigði heldur hefur ADHD verið viðurkennt af 

vísindamönnum og skráð síðan 1902 þótt ólík heiti yfir ADHD hafi verið 

notuð í gegnum tíðina. 

§ ADHD er ekki mýta og ekki árangur lélegs uppeldis eða aga. 

§ ADHD er ekki leti og það er ekki til skyndilausn eða lækning á ADHD. 

§ mörg börn „sleppa“ í gegnum skólakerfið án viðeigandi íhlutunar og með-

ferðar sem þau þarfnast og þá sérstaklega stúlkur sem eru í minni hluta þeirra 

sem eru greindir á réttum tíma með ADHD. 

§ ADHD fyrirfinnst í öllum þjóðfélögum, án tillits til kynþátta eða þjóðernis. 

§ börnum og unglingum með ADHD gengur betur ef viðfangsefnin eru áhuga-

verð, frumleg og hvetjandi. 
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§ almennt getur meirihluti nemenda með ADHD lært vel í almennri 

kennslustofu þar sem kennarar beita viðeigandi kennsluaðferðum, áhrifa-

ríkum tækjum og aðstoða þá á styðjandi hátt. 

(Rief, 2005:14-15). 

4.7 Fjölskyldan og ADHD 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeirri áskorun sem felst í því þegar einn eða fleiri 

á heimili hefur ADHD, því þessi röskun hefur mikil áhrif á alla fjölskylduna. 

Kennarar eru almennt ekki meðvitaðir eða geta vanmetið þá baráttu sem fjölskyldur 

þurfa að horfast í augu við. Dæmigert er að á heimilum barna með ADHD er meira 

um stress en á venjulegu heimili ásamt þynglyndi eða öðrum sjúkdómum hjá fleiri en 

einum fjölskyldumeðlimi. Hafa ber í huga að líklega eru fleiri í fjölskyldunni með 

ADHD þótt ekki sé um eiginlega greiningu að ræða og getur það jafnvel átt við um 

annað eða báða foreldra. Sá fjölskyldumeðlimur sem einnig er með ADHD þarf því 

að basla við að ráða við eigin erfiðleika án viðeigandi meðferðar eða stuðnings (Rief, 

2005).  

     Að eiga systkini með ADHD getur verið erfitt og haft áhrif á daglegt líf 

viðkomandi einstaklinga. Systkinið með ADHD kemst kannski upp með að ljúka 

ekki heimaverkefnum á meðan aðrir þurfa að ljúka sínum verkefnum. Gera má ráð 

fyrir að áhrif ADHD systkinis á umhverfið séu oft og tíðum það mikil að erfitt getur 

verið að ljúka þeim verkefnum sem fyrir liggja. Stundum virðist ADHD systkinið 

komast upp með ýmislegt sem hin systkinin myndu fá ákúrur fyrir. Mikilvægt er að 

koma systkinum í skilning um að þau megi ekki taka það persónulega hvernig 

ADHD systkinið lætur því það eigi erfitt með að hafa stjórn á hegðun sinni (ADHD 

samtökin, e.d.b).  
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5 Úrræði 

Eins og komið hefur fram eru athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) og lestrar-

erfiðleikar (reading disability) tvær algengar raskanir hjá börnum og eiga jafnvel 

samleið hjá sama barni. Því er mikilvægt að huga að þeim úrræðum sem kunna að 

vera í boði fyrir þessi börn. Leiðir til að koma í veg fyrir eða minnka áhrif frávika 

(raskana) hjá börnum eru margvíslegar. Mikilvægasta forvörnin felst án efa í mark-

vissum aðgerðum út frá hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar (Tryggvi Sigurðs-

son, 2008:78). 

5.1 Fyrirbyggjandi aðgerðir - snemmtæk íhlutun 

Skortur á félagslegri aðlögunarfærni virðist vera ein helsta hindrun lífsgæða fyrir 

börn og unglinga með þroskahömlun (frávik). Má þar nefna veikleika í þroska og 

námserfiðleika sem þeim fylgja og einnig geðraskanir sem til dæmis stjórna ein-

beitingu og hegðun barna (ADHD). Mikilvægt er að foreldrar fái ráðgjöf vegna 

frávika í hegðun og félagsþroska sem kunna að koma fram hjá börnunum, því 

rannsóknir hafa sýnt fram á að árangur vegna snemmtækrar íhlutunar er best 

tryggður með markvissri fræðslu og ráðgjöf til foreldra þessara barna (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008:77-79). Til að geta nýtt þau úrræði sem í boði eru fyrir nemendur 

með frávik (raskanir) þarf viðeigandi greiningu sem fyrst svo að nemendur fái 

kennsluúrræði við hæfi í upphafi grunnskólagöngu. Þá er verið að tala um, ef grunur 

leikur á um bæði ADHD og lestrarerfiðleika. Ef greiningar liggja fyrir í byrjun 

grunnskólagöngu þá auðveldar það kennaranum að skipuleggja námið að þörfum 

nemandans strax frá upphafi. 

5.2 Gildi snemmtækrar íhlutunar 

Rætur hugmynda um snemmtæka íhlutun (early intervention) má rekja til síðustu 

aldar. Áður var talið að þroskaframvinda barna fylgdi lögmálum sem þýddi lítið að 

reyna að hafa áhrif á, en með nýjum uppgötvunum í taugalíffræði, þróunarsálfræði 

og uppeldis- og kennslufræðum áttuðu fræðimenn sig á því að hugsanlega mætti hafa 

áhrif á þroska barna með markvissum aðgerðum sem hæfust snemma í lífi þeirra. 

Rannsóknir í þróunarsálfræði hafa sýnt fram á mikilvægi örvunar á fyrstu árum 

ævinnar fyrir allan síðari þroska barna. Sú áhersla sem einkennir snemmtæka íhlutun 
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nú, hefur það fyrst og fremst að markmiði að hafa áhrif á vitsmunaþroska og greind 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008:119).  

     Með snemmtækri íhlutun er því mögulega hægt að koma í veg fyrir eða draga úr 

áhrifum þroskavandamála og erfiðleika sem tengjast félagslegri aðlögun barna með 

bæði skilgreindar fatlanir, eins og athyglisbrest með eða án ofvirkni, og þeirra barna 

sem eru í áhættuhópum, eins og börn með lestrarerfiðleika. Aðferðir sem ekki 

byggjast á rannsóknum eru á undanhaldi og hefur komið í ljós að sá aðili sem veitir 

íhlutun þarf bæði að hafa þekkingu á erfiðleikum þeirra barna sem íhlutun beinist að 

og aðferðum hennar (Tryggvi Sigurðsson, 2008:124). 

     Breytir það einhverju fyrir barn með lestrarerfiðleika ef snemmtækri íhlutun væri 

beitt? Mögulega gæti það breitt því að barnið væri ekki eins illa statt seinna á 

lífsleiðinni. Þær kenningar sem hafa verið settar fram á síðari árum gefa til kynna að 

með snemmtækri íhlutun sé hægt að fækka þeim börnum sem lenda í lestrar-

erfiðleikum. Endurteknar rannsóknir sýna að með markvissri þjálfun hljóðkerfis-

vitundar strax í leikskóla, er hægt að ráða bót á undirliggjandi vanda í lestrarnámi. 

Með slíku inngripi gengur börnunum betur að lesa síðar þegar eiginlegt lestrarnám 

hefst (Amalía Björnsdóttir og fl., 2003:12).  

5.3 Viðbrögð við ADHD 

Mikilvægt getur verið að kenna foreldrum gagnreyndar aðferðir sem byggjast á því 

að þeir geti á uppbyggilegan hátt tekist á við vanda í uppeldi barna sinna. Má sem 

dæmi nefna nálgun sem byggist á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (applied 

behaviour analysis). Sú aðferð getur til dæmis gagnast foreldrum barna sem eiga við 

einbeitingar- og/eða hegðunarerfiðleika (ADHD) að stríða. Með nálgun hagnýtrar 

atferlisgreiningar í huga er foreldrum kennt að átta sig á því hvaða þættir í umhverfi 

barnsins séu líklegir til að kalla fram ákveðna hegðun og hvaða aðferðir séu líklegar 

til að draga úr líkum á því að hegðunin komi fram. Sýni barnið óæskilega hegðun er 

á markvissan hátt unnið að því að kenna því betri hegðun (Tryggvi Sigurðsson, 

2008:78).  

5.3.1 Skipulag og skýrar reglur 

Allir nemendur þarfnast kennara, foreldra og annarra fullorðinna sem trúa á getu 

þeirra til að ná árangri. Nemendur þurfa námsumhverfi sem skipulagt er á þann hátt 

að þar sé jákvætt andrúmsloft þar sem virðing ríkir á milli kennara, nemenda og 
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annarra þeirra sem vinna með nemendum. Fyrir nemendur með ADHD hentar mjög 

vel að námsumhverfið sé byggt á starfsháttum og aðferðum sem innihalda skýrar 

reglur og skýr skilaboð. Fyrir ADHD nemanda er mikilvægt að skólastofan sé skipu-

lögð á þann hátt að fjölbreytni og hreyfanleiki einkenni skólastarfið en þannig ættu 

fjölbreyttir kennsluhættir að geta notið sín, í vel skipulögðu umhverfi. Þó skiptir 

einnig miklu máli að skapa aðstæður þar sem nemandinn getur verið nálægt kennara 

sínum og að hann geti unnið sum verkefni þar sem truflun af völdum umhvefisins er í 

lágmarki. Einblína þarf á að hindra að vandamál komi upp í skólastarfinu sem 

stuðlað getur að hegðun sem nemendur með hegðunarerfiðleika eiga erfitt með að 

hafa stjórn á. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hvaða aðstæður geta ýtt undir 

hegðunarerfiðleikana og gripið fljótt og vel inn í þær aðstæður sem kunna að koma 

upp (Rief, 2005:49-51).   

5.3.2 Meðferðarleiðir til árangurs 

Þótt öflugt forvarnarstarf fari fram er ekki alltaf unnt að koma fyrir hegðunar-

erfiðleika eða geðraskanir. Nauðsynlegt er að huga að þeim leiðum sem líklegastar 

eru til að bæta hegðun og líðan barnanna. Við mat á því hvaða aðferðir henta best í 

meðferðarskyni þarf einkum að huga að eftirfarandi atriðum (Tryggvi Sigurðsson, 

2008:80): 

1. Aldri barns 

2. Stigi þroskahömlunar 

3. Eðli hegðunarerfiðleika eða geðröskunar 

4. Alvarleika vandans 

5. Þekkingu á notagildi meðferðarleiða fyrir börn og unglinga með þroska-

hömlun 

6. Aðgengi að sérfræðiþekkingu 

Nýlega hafa verið gefnar út sérstakar leiðbeiningar um greiningarviðmið af hálfu 

NADD (National Association for the Dually Diagnosed), en það eru virt samtök um 

geðraskanir og hegðunarerfiðleika hjá þroskaheftum og öðrum fötluðum einstak-

lingum í Bandaríkjunum. Þar kemur fram að ef þeir aðilar sem veita börnum og 

unglingum með þroskahömlun meðferð og búa ekki yfir sérþekkingu á fötlunum er 

ólíklegt að meðferðin skili tilætluðum árangri. Meðferðarleiðir hljóta því að taka mið 
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af aðgengi að sérfræðingum með þekkingu á meðferð hegðunarerfiðleika og þroska-

hömlunar (Tyggvi Sigurðsson, 2008:81). 

     Til eru meðferðir við hegðunarerfiðleikum og geðröskunum hjá börnum og ung-

lingum með þroskahömlun. Þegar sjónum er beint að þeim sálfræðilegu og félags-

legu meðferðarleiðum sem líklega eru til að skila árangri má telja þessar helstar: 

§ Hagnýt atferlisgreining 

§ Hugræn atferlismeðferð 

§ Sállækningar 

§ Fjölskyldumeðferð 

§ Einstaklingsmiðuð stoðmeðferð af ýmsu tagi, til dæmis listmeðferð 

§ Óbeinar fyrirbyggjandi aðgerðir, til dæmis uppeldisráðgjöf fyrir foreldra 

§ Snemmtæk íhlutun 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008:82-83). 

5.4 Lestrarerfiðleikar hvað er til ráða? 

Í leikskóla og fyrsta bekk er mjög mikill munur á börnum hvað varðar þekkingu á 

bókstöfum og færni í hljóðkerfisvitund. Því er mikilvægt fyrir kennara að fylgjast 

með framförum byrjenda hvað þessa þætti varðar þar sem viðbótar- eða stuðnings-

kennsla og einstaklingsmiðuð lestrarkennsla er nauðsynleg hjá þeim nemendum sem 

koma inn í skólana án þessarar þekkingar (Steinunn Torfadóttir, 2007b).  

     Á Englandi var framkvæmd rannsókn á 1.400 leikskólabörnum og kom í ljós að 

151 af þeim börnum var á hættu með að lenda í lestrarerfiðleikum. Rannsóknin var 

byggð á bókstafsþekkingu og var þess gætt að aðrir þættir spiluðu ekki inn í hjá 

þessum börnum, svo sem greindarskerðing. Þessi börn fóru úr leikskólanum í grunn-

skóla og fylgdust rannsakendur áfram með þeim og mátu hvernig kennslu í lestri 

þessi börn voru að fá. Þeir skrifuðu hjá sér hvaða námsgögn voru notuð við kennsl-

una, svo sem bækur, stafi og talað mál. Einnig var fylgst með hvaða kennsluaðferðir 

voru notaðar. Í fyrsta bekk var börnunum skipt í hópa eftir því hvar þau stóðu, eftir 

prófun kennara. Miðað var við góða færni, miðlungs góða eða slaka. Við samanburð 

á milli hópanna kom í ljós að þeir nemendur sem töldust slakir í byrjun og urðu það 

sem gat talist góðir lesendur, höfðu fengið meiri kennslu í hljóðaaðferð en hinir 

hóparnir. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að það skipti máli hvaða 
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aðferðir væru notaðar við lestrarkennslu barna sem væru í hættu á að eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða í framtíðinni (Catts og Kamhi, 1999). 

     Hljóðaaðferð er ein af þeim lestrarkennsluaðferðum sem samkvæmt rannsóknum 

gefur bestan árangur þegar kemur að lestrarkennslu barna með lestrarerfiðleika. 

Rannsóknirnar gefa til kynna að með markvissri kennslu þar sem hljóðaaðferð er 

beitt, eykur það til muna árangur barna í lestrarnámi (National Reading Panel, 

2000:9). 

     Hljóðaaðferð í lestrarkennslu felst í því að í grundvallaratriðum skilji nemendur 

að bókstafirnir tákna hljóð orðanna í talmálinu. Durkin (1978-1979; Steinunn Torfa-

dóttir, 2007) skilgreinir hljóðaaðferðina sem: „hverja þá aðgerð sem kennari beitir til 

að kenna nemendum að umskrá orð“. Þær aðferðir sem hann leggur til grundvallar 

eru meðal annars: 

§ Samtengjandi og sundurgreinandi aðferð. Nemendur læra heiti bók-

stafanna, hvaða hljóð þeir eiga og hvernig á að tengja hljóð þeirra saman í 

orð. ... 

§ Sundurgreinandi og samtengjandi aðferð. Unnið með tengsl bókstafa og 

hljóða gegnum ritun. ... 

§ Greining orðhluta. Þetta felst í því að finna orð sem hafa sama stafamynstur 

(innihalda sömu bókstafi) og læra utan að hvernig þetta stafamynstur hljómar 

og geta sagt það án þess að hika þegar það birtist í texta. ... 

(Steinunn Torfadóttir, 2007e). 

5.5 Gildi snemmtækrar íhlutunar og fyrirbyggjandi aðgerða  

Miðað við niðurstöður rannsókna sem ræddar hafa verið þá virðist vera að börn sem 

ná ekki árangri í lestri fyrstu árin í grunnskólanum munu jafnvel ekki eiga auðvelt 

með lestur í framtíðinni. Mikilvægt er að hafa lestrarkennsluna markvissa frá byrjun 

og er snemmtæk íhlutun mjög mikilvæg til að hjálpa þeim hópi nemenda sem eiga 

við lestrarerfiðleika að stríða (Torgesen, 2002:8).  

     Iðulega kemur fyrir að nemendur sem í upphafi grunnskólagöngu fara eðlilega af 

stað með lestur dragist aftur úr þrátt fyrir að lesskilningsprófin á yngsta stigi hafi 

mælst vel. Það gerist þegar lesefni þyngist og meira fer að reyna á málskilning. Ef 

lesskilningsprófin sem lögð eru fyrir nemendur í upphafi eru of létt er ekki ólíklegt 
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að veikleikar þessara nemenda komi ekki í ljós fyrr en of seint. Möguleg skýring 

getur verið að við upphaf skólagöngu búi börnin yfir nægri málfræði- og merkingar-

færni til að þau skilji þá einföldu texta sem unnið er með á því skólastigi (Catts, 

Adlof og Weismer, 2006; Bjartey Sigurðardóttir, 2010:18).  

     Þörf er á samhæfðum aðgerðum sérfræðinga í skólakerfinu fyrir þau börn sem 

greind eru í áhættu vegna lestrarörðugleika, en einnig fyrir þau eldri sem eru föst í 

þeim vanda. Mjög mikilvægt er að kanna málþroska og fyrri sögu barnsins ásamt 

niðurstöðum lestrarkannana (Ingibjörg Símonardóttir, 2010:30). Sýnt hefur verið 

fram á gildi snemmtækrar íhlutunar og samstarf fagstétta fyrir nemendur með mál-

þroskafrávik og lestrarerfiðleika (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010:22).  

     Staðfest hefur verið að fyrir nemendur sem lenda í erfiðleikum í upphafi skóla-

göngu er best að byrja á kerfisbundinni og einstaklingsmiðaðri kennslu sem allra 

fyrst. Einnig er það liður í árangursríkri kennslu að kennarar lesi bakgrunns-upp-

lýsingar sem fylgja nemendum frá leikskóla og haldi áfram að byggja á þeim grunni 

sem þegar hefur verið lagður í leikskólanum (Ásthildar Bj. Snorradóttur, 2010:22). 

Með snemmtækri íhlutun og þjálfun þeirra undirstöðuþátta sem lestur byggir á má 

sporna við eða koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar lestrarerfiðleika (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). 

     Út frá þessu má álykta að með markvissri þjálfun frá unga aldri er mögulega hægt 

að draga úr eða jafnvel koma í veg fyrir erfiðleika í þroska og aðlögun síðar á ævinni. 

Til að svo megi verða er nauðsynlegt að skima út frá forspárþáttum, og finna þau 

börn sem eru í áhættu strax í byrjun grunnskólagöngu, og bregðast við með við-

eigandi íhlutun. 

5.5.1 Forspárþættir 

Með skimunarprófum eru forspárþættirnir bókstafsþekking og hljóðkerfisvitund not-

aðir til að skima fyrir vísbendingum um umskráningarfærni nemenda, en orðaforði 

og málskilningur til að skima fyrir lesskilningi. Lesskimunarpróf byggt á forspár-

þáttum, getur gefið vísbendingar um hvort ákveðinn hluti barna eigi eftir að lenda í 

erfiðleikum með lestrarnám. Þannig er kennurum gert kleift að bregðast við með 

viðeigandi íhlutun áður en börn bíða ósigur í lestrarnáminu, og fylgja þeim eftir skref 

fyrir skref út frá hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar með áherslu á einstaklings 
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miðaða lestrarkennslu (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sig-

urðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

5.5.2 Leið til læsis 

Leið til læsis er titill á skimunarprófi í lestri sem byggir á þáttum sem spá fyrir um 

árangur lestrarnáms tveimur til þremur árum eftir að lestrarkennsla hefst. Leið til 

læsis er jafnfram kerfisbundið stuðningskerfi fyrir lestrarkennara. Tilgangur les-

skimunarinnar er að skoða stöðu nemendahópsins strax við upphaf skólagöngu og 

veita öllum börnum námstilboð vð hæfi og stuðla þannig að farsælla lestrarnámi allra 

nemenda (Steinunn Torfadóttir, 2010). Í byrjun skólagöngu eru börn misjafnlega 

stödd í þeim þáttum tungumálsins sem lestrarnámið byggir hvað mest á. Þau börn 

sem standa verst að vígi eru í mestri hættu á að lenda í alvarlegum erfiðleikum með 

lestur sé ekkert að gert (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Leið til læsis samanstendur af: 

§ Stöðluðu lesskimunarprófi fyrir 1. bekk með hljóðsettum prófþáttum. 

§ Handbókinni Lesskimun, hvað svo? Þar er fræðsla um lesskimunarprófið, 

leiðbeiningar um fyrirlögn, úrvinnslu og túlkun ásamt leiðbeiningum um 

kennsluaðferðir og kennsluskipulag í öllum þáttum læsis; hljóðkerfisfærni, 

umskráningu, lesfimi, orðaforða, lesskilningi og ritun. Kennsluleiðbeining-

unum er ætlað að aðstoða kennara við að hanna kennsluskipulag og velja 

kennsluaðferðir sem gera þeim kleift að sinna hverjum nemanda eins vel og 

kostur er, bæði þeim sem gengur vel og hinum sem þurfa ígrundaðri og 

öflugri kennslu. 

§ Matslista/spurningalista fyrir foreldra þar sem aflað er bakgrunnsupplýsinga. 

§ Stöðluðu greiningarprófi í hljóðkerfisþáttum fyrir 1. bekk. Það er mikilvægt 

tæki til að skoða nánar stöðu þeirra nemenda sem glíma við alvarlegan vanda 

í hljóðkerfisúrvinnslu. Nákvæm greining á eðli vandans gerir kennurum kleift 

að hefja þjálfun þar sem barnið er statt, sem er ein forsenda þess að ná sem 

bestum árangri í kennslu á sem stystum tíma. 

§ Stöðluðum lestrarprófum (eftirfylgdarprófum) sem gefa kennurum möguleika 

á að fylgjast markvisst með framförum nemenda í lestri frá 1.-4. bekk. 
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 (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

5.6 Hlutverk foreldra í lestrarnámi barna  

Góður orðaforði leikskólabarns getur bent til þess að það barn muni eiga auðveldar 

með lesskilning en það barn sem hefur lítinn orðaforða á leikskólaaldri. Þau börn 

sem skilja meiningu færri orða þegar þau eru ung eru því líklegri til að eiga við les-

skilningserfiðleika þegar þau verða eldri (Scanlon, Anderson, og Sweeney, 2010:13). 

     Hlutverk foreldra í að efla málvitund barna sinna er mikilvægt. Með því að lesa 

fyrir börnin frá unga aldri, ræða við þau um heima og geima og kenna þeim ný orð, 

gerir það að verkum að börnin eiga að öllu jöfnu auðveldara með að ná tökum á 

lestri, bæði hvað varðar tæknilega hlið lesturs og á lesskilningi. Þannig eykst mál-

vitund og orðaforði þeirra ef lesið er fyrir þau sem mest af ýmiskonar efni. Einnig 

þjálfar það einbeitingu og hlustun og örvar sköpunargáfu og hugmyndaflug 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

     Á mörgum heimilum hafa foreldrar verið duglegir að lesa fyrir börnin sín frá unga 

aldri en jafnframt getur verið að börn af öðrum heimilum hafi byrjað skólagöngu sína 

án þess að hafa notið þeirrar reynslu. Það virðist eðlilegt að velta þeirri spurningu 

fyrir sér hvort samband geti verið á milli þess að börn sem ekki hafa notið lestrar frá 

unga aldri með foreldrum sínum geti hugsanlega átt við lestrarerfiðleika að stríða 

seinna á lífsleiðinni. Fáar rannsóknir hafa þó stutt þá kenningu að samband sé þar á 

milli. Fremur virðist sem svo að börn sem ekki hafa notið lestrar frá unga aldri og eru 

með aðra áhættuþætti séu frekar í hættu á að glíma við lestrarerfiðleika í framtíðinni 

(Catts og Kamhi, 1999).      

     Börn með lestrarerfiðleika/dyslexíu eiga oftast í sérstökum erfiðleikum með að ná 

tökum á tengslum stafs og hljóðs vegna slakrar hljóðkerfisvitundar, auk þess sem 

stafsetning getur reynst þeim erfið. Því þurfa börn með lestrarerfiðleika og foreldrar 

þeirra á sérfræðiaðstoð og ráðgjöf að halda. Lestrarnám byggist á samvinnu heimilis 

og skóla en börn læra best þegar þeim líður vel og sjálfsmynd þeirra er sterk og 

heilsteypt (Steinunn Torfadóttir, e.d.).  
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6 Skóli fyrir alla 

Landssamtökin Þroskahjálp héldu árið 1983 námsstefnu undir heitinu Skóli fyrir alla 

og vísaði yfirskriftin til þess að öll börn eigi að sækja sams konar skóla og að þar eigi 

þau öll sama rétt og fái í grundvallaratriðum sömu eða fyllilega sambærilega kennslu. 

Ekki á að flokka börn eftir búsetu, kyni, kynþætti, getu eða neinu öðru eða þau fái 

gjörólíka kennslu eftir magni eða gæðum. Þessi hugmynd þróaðist alla 20. öldina en 

fékk byr undir báða vængi hér á landi síðustu tvo áratugina. Með reglugerð um sér-

kennslu árið 1990 var allur vafi tekinn af því að öll börn ættu ótvíræðan rétt á að 

sækja sinn heimaskóla og að nú skyldi séð fyrir öllum nemendum í almenna skóla-

kerfinu (Jón Torfi Jónasson, 2008). 

6.1 Salamanca-yfirlýsingin 

Árið 1994 komu fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka saman á alþjóð-

legri ráðstefnu í Salamanca á Spáni um menntun nemenda með sérþarfir. Meðal 

annars var skrifað undir yfirlýsingu þessa efnis að einstaklingar með sérþarfir á sviði 

menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta þörfum 

þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af einstaklingnum. Í 

rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir kemur fram að: „kennsla 

nemenda með sérþarfir þarf að styðjast við kennsluaðferðir sem sannað hafa gildi sitt 

og öll börn geta notið góðs af“ (Menntamálaráðuneytið, 1995).  

     Í Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla kemur fram að „með skóla 

án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar 

sem komið er til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi 

með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að leiðarljósi“ (Menntamálaráðuneytið, 

2010). Í markmiðum 3. gr. reglugerðarinnar segir að nemendur: 

a. fái jöfn tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í 

grunnskólum án aðgreiningar þannig að komið sé til móts við náms-, líkams-, 

félags- og tilfinningalegar þarfir þeirra,  

b. fái fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi og í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og stöðu,  

c. geti þroskað persónuleika sinn, hæfileika og sköpunargáfu, ásamt andlegri 

og líkamlegri getu og verið félagslega virkir þátttakendur í skólasamfélaginu 
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þar sem byggt er á styrkleikum þeirra,  

d. hafi jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um 

réttindi barna og fatlaðra. 

 (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

6.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) kemur fram að grunnskólinn eigi 

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

nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Þannig má segja að með því að 

fara eftir Aðalnámskrá sé tekið mið af þeirri hugmyndafræði sem skóli án aðgrein-

ingar byggir á. Þar stendur einnig að grunnskólar eigi að taka við öllum börnum 

hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og tilfinn-

ingalegt ásigkomulag eða málþroska. „Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, af-

burðagreind 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 grunn-

skóla: Almennur hluti, 2006).  

     Brýnt er að kennari vandi sig þegar hann tekur við nemendahópi. Þarf hann að 

fylgja þeim grundvallarviðmiðum í skólastarfi sem er jafnrétti til náms sem er fólgið 

í því að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að 

spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Ekki er verið að tala um sömu úrræði fyrir 

alla nemendur heldur er átt við að allir fái sambærileg og jafngild tækifæri. Þess 

vegna er mikilvægt að þau verkefni sem kennarar leggja á borð fyrir nemendur sína, 

höfði jafnt til „drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli sem þéttbýli og fatlaðra og 

ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2006). 

     Aðalnámskrá grunnskóla (2006) gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð 

flestum markmiðum námskráarinnar á sama tíma. Þó er ljóst að einhver hluti nem-

enda ræður vel við fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf 

námið sérstaklega að þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að skoðast sem 

hámark né lágmark. Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að hverjum 

einstaklingi. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og 

hæfni (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2006).  
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6.3 Nám án aðgreiningar 

Í grein sinni Látum þúsund blóm blómstra eftir Hafdísi Guðjónsdóttur og Jóhönnu 

Karlsdóttur (2009) koma þær inn á að við skipulagningu náms án aðgreiningar sé 

meðal annars hugað markvisst að því að draga úr þeim hindrunum sem standa í vegi 

fyrir aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra nemenda í almenna skólakerfinu. 

Einnig skulið litið svo á að fjölbreyttar þarfir nemenda séu af hinu góða og hafi fyrst 

og fremst þau áhrif að auðga skólastarfið og fjölga námstækifærum allra nemenda. Í  

skóla án aðgreiningar skal leitast við að gera fötluðum nemendum, langveikum og 

nemendum sem eiga við sértæka námsörðugleika að etja, kleift að stunda nám við 

skólann eftir því sem tök eru á samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

(2006). Því mætti ætla að það sé hollt hverjum einstaklingi að frá byrjun skólagöngu 

sé gert ráð fyrir „öllum“ í því skólasamfélagi sem hann ver mestum hluta ungdóms-

ára sinna. Þegar þessir sömu einstaklingar ganga út í lífið með vonandi góða 

menntun í farteskinu ættu þeir að vera betur í stakk búnir að taka fordómalaust þátt í 

því lýðræðisþjóðfélagi sem við lifum í. 

6.4 Einstaklingsmiðað nám 

Þegar talað er um einstaklingsmiðað nám er oftast átt við að kennarinn kappkosti að 

koma með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir nemenda 

sinna. Það er gert með þeim hætti að nemendur þurfa ekki að læra það sama á sama 

tíma, heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni, misþungt efni, mismunandi 

námsefni eða unnið hver á sínum hraða, upp á eigin spýtur eða í hópum. Leggja 

kennarar áherslu á að nemendur beri ábyrgð á eigin námi og á virka þátttöku þeirra í 

námsferlinu (Ingvar Sigurgeirsson, 2004a). 

     Snemma á tuttugustu öld tóku til starfa skólar sem höfðu einstaklingsmiðað nám á 

stefnuskrá sinni og byggðu á hugmyndum John Dewey um virka kennsluhætti, 

leitarnám, þjálfun hugsunar og lýðræðislegt skólastarf. Nær okkar tíma liggja hug-

myndir um einstaklingsmiðað nám um Opna skólann og mannúðarsálfæðina. Rök 

fyrir einstaklingsmiðuðu námi hafa gjarnan verið sótt til rannsókna á námstíl (learn-

ing style) nemenda og hafa þær rannsóknir meðal annars leitt í ljós að einstaklingum 

henta mismunandi námsaðferðir (learning strategies). Þeim mun betur sem kennurum 

tekst að koma til móts við þarfir einstaklingsins, þeim mun betri árangurs er að vænta 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2004b). Það mikilvægsta sem skólar geta gert til að bæta 
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bekkjarkennsluna er einstaklingsmiðuð kennsla og vinna í smærri hópum (Buffum, 

Mattos og Weber, 2009). 

6.4.1 Viðbrögð við kennslu 

Pýramítinn „Viðbrögð við kennslu“ (Response to intervention), byggir á þriggja 

þrepa skipulagi í kjarnagreinum. Skipulagið verður að innihalda þætti sem eru sér-

sniðnir námslega að þörfum einstaklinga og lítilla hópa með ólíkar þarfir (Buffum, 

Mattos og Weber, 2009).  

     Viðbrögð við kennslu byggir á þrepaskiptri (stigskiptri) kennslu (sjá mynd 3), sem 

upphaflega hafði það að markmiði að tryggja barninu vandaða, raunprófaða lestrar-

kennslu í bekk áður en því væri vísað í sérkennslu. Þrepaskipt kennsla á að gefa 

kennurum tækni til að leita lausna með því að fikra sig áfram og finna kennslu-

aðferðir og kennsluúrræði sem henta öllum nemendum, bæði þeim sem gengur vel og 

hinum sem eru lengur að fóta sig í lestrarnáminu (Steinunn Torfadóttir,  2011).  

 

Í þrepi eitt (sjá mynd 3) fer fram hefðbundin bekkjarkennsla. Miðað er við að nem-

endur geti unnið sjálfstætt þótt um ólíka einstaklinga sé að ræða en kennarinn tekur 

mið af því þegar hann leggur inn og útskýrir námsefnið fyrir nemendum. Kennarinn 

Færri  nemendurAu
kin
  íh
lut
un

Mikil íhlutun,
einstaklingsmi!a! skipulag

!rep 3

Sérhanna! skipulag fyrir 
litla einstaklingsmi!a!a hópa

!rep 2

Bekkjarskipulag fyrir 
alla nemendur

!rep 1

Áhersla á nám, samvinnu og árangur 

Mynd  3.  Þrepaskipt  einstaklingsmiðuð  lestrarkennsla  út  frá  
hugmyndafræði  RTI  (The  pyramid  response  to  intervention  model)
(Buffum,  Mattos  og  Weber,  2009:9).
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getur þannig einbeitt sér að smærri hópi á svæðinu sem þarfnast nákvæmari leið-

beiningar og getur tekið frá 15-20 mínútur af kennslustundinni og tileinkað þeim 

hópi sem þarfnast frekari einstaklingsmiðunar en geta þó fylgt eftir þeirri áætlun sem 

er miðað við í bekkjarkennslunni. Gert er ráð fyrir að 75-80% nemenda geti nýtt sér 

ágætlega þetta náms- og kennsluskipulag, en ljóst er að þar er ramminn of þröngur til 

að hægt sé að mæta þörfum allra nemenda (Buffum, Mattos og Weber, 2009).  

     Kennsla á þrepi tvö er hugsuð sem viðbótarkennsla eða stuðningur við þá sem 

ekki geta nýtt sér kennslu á þrepi 1. Þessir nemendur ná ekki að halda þeirri áætlun 

sem miðað er við í þrepi eitt og fá þeir því nákvæmari tilsögn í litlum hópi sem 

inniheldur ekki fleiri en fimm nemendur. Í þessum hópi eru nemendur sem ekki tekst 

að læra (failed to learn) með þeim kennsluaðferðum sem notaðar eru í þrepi eitt. Þar 

eru einnig þeir nemendur sem ekki reyna (failed to try) og kjósa að sinna ekki 

náminu og tileinka sér ekki það námsefni sem lagt er fyrir í þrepi eitt. Gert er ráð 

fyrir að 15% þeirra sem ekki geta fyllilega nýtt sér kennslu á þrepi 1 geti nýtt sér 

þetta kennslufyrirkomulag. Möguleg íhlutun fyrir þessa nemendur gæti innihaldið: 

§ Námsver. Rammað umhverfi, þar sem nemendum er ætlað að ljúka við 

heimaverkefni, verkefni úr kennslustund eða verkefni sem er á eftir og þarf að 

skila. 

§ Aðstoð við heimanám. Skipulagt umhverfi, þar sem nemendur eru aðstoðaðir 

við heimanám, fá bóklega aðstoð frá kennara eða stuðningsaðila. 

§ Tíðar skýrslur um framvindu. Skýrslur sem eru gerðar á að minnsta kosti 

þriggja vikna fresti þar sem mældar eru framfarir geta hjálpað nemendum og 

foreldrum þeirra að fylgjast með framvindu námsins. 

§ Námsfærnimiðaða kennslutíma. Í þessum hópi eru nemendur sem eiga erfitt 

með að skipuleggja tíma sinn og þar af leiðandi ná ekki að skila verkefnum af 

sér á réttum tíma eða yfirhöfuð. Í þessum tímum er nemendum kennt að 

skipuleggja sig daglega með æfingum. 

§ Markmiðasetning og starfsfræðsla. Í þessum hópi eru nemendur sem af 

ásetningi (failed to try) eru ekki að tileinka sér námsefnið sem lagt er fyrir, 

því þeir skilja sjaldan tengslin á milli beinnar frammistöðu í námi og 

framtíðarmöguleika í lífinu. Þessi slaka vitund á venjulega rætur sínar að 

rekja til þroskaleysis og lítillar lífsreynslu. Að auki eiga þeir nemendur sem 



39 
 

eiga foreldra sem ekki hafa á farsælan hátt náð að stýra sinni eigin 

skólagöngu, erfiðara með að sjá samhengi þarna á milli. Þessi plön er hægt að 

kynna fyrir nemendum í unglingadeild og geta þau hjálpað þeim að skilja 

tengslin á milli náms og þeirra persónulegu drauma fyrir framtíðina. 

§ Verðlaun fyrir að hafa náð settum markmiðum. Kennarar þurfa að leggja fyrir 

verkefni á þann hátt að nemendum finnist betra að leysa þau en ekki, því 

umbunin er þess virði. 

(Buffum, Mattos og Weber, 2009:89-91). 

Fyrir þá nemendur sem ekki tekst að tileinka sér námsefnið (failed to learn) en vilja 

læra og eiga eftir að læra þá færni, er vandamálið ekki að þeir vilji ekki vinna verk-

efnin eða tileinka sér námsefnið, heldur vita þeir ekki hvernig á að gera það. Það sem 

þessir nemendur þurfa á að halda er: markmiðamiðuð kennsla og tími, en það er sú 

uppskrift sem Buffum, Mattos og Weber (2009) telja að sé uppskriftin að þekkingu 

(námi). Þessir nemendur þurfa því markvissa einstaklingskennslu og að þeim sé 

gefinn góður tími til að ná þeim markmiðum sem þeir hafa sett sér. Stundum virka 

kennsluaðferðir betur fyrir þessa nemendur ef þær reyna á sjónræna skynjun snerti-

skyn. Þannig verður námsefnið áþreifanlegra (Buffum, Mattos og Weber, 2009). 

     Þrep þrjú er hugsað fyrir þá nemendur sem ekki tekst að tileinka sér þá kennslu og 

íhlutanir sem felast í þrepum eitt og tvö. Þessir nemendur eiga í erfiðleikum með nám 

og ná framförum í náminu og þarfnast íhlutunar sem er jafnvel enn öflugri og hnit-

miðaðri en á þrepum eitt og tvö. Í þrepi þrjú er mesta áherslan lögð á lestrarkennslu 

og er nemandinn yfirleitt einn með kennara í þessu ferli eða ekki fleiri en þrír 

nemendur á einn kennara. Munurinn á þrepi tvö og þrjú er sá tími sem nemendur fá í 

sérkennslu, en í þrepi þrjú eru nemendur minnst eina klukkustund á dag með sér-

kennara og er eftirlit á framför nemenda skráð að minnsta kosti tvisvar í viku 

(Buffum, Mattos og Weber, 2009). 

     Mikilvægur þáttur í skipulagi einstaklingsmiðaðs náms er gerð einstaklings-

áætlana fyrir alla nemendur og skiptir þátttaka foreldra miklu máli við gerð slíkra 

áætlana. Einstaklingsáætlun þjónar þeim tilgangi að nemendur setji sér markmið í 

samvinnu við kennara sína og foreldra og marka sér leið að þeim. Á þeirri leið meta 

nemendur síðan stöðu sína með reglubundnu millibili. Nemendum er ekki skipt í 

bekki eftir getu þótt slík skipting í hópa geti átt vel við í einstökum greinum í tak-

markaðan tíma. Meginatriðið er að fyrirkomulag kennslu og náms ákvarðist af stöðu 
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sérhvers nemanda í námi á hverjum tíma fremur en hóps (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007).  
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7 Samantekt 

Lestrarferlið byggir á samspili margra þátta sem eru nauðsynlegir til að barn eigi 

betri möguleika á að takast á við lestrarnám í framtíðinni. Að vera með lestrarörðug-

leika felur í sér að lestrarnámið gengur hægar miðað við aldur barnsins og möguleika 

þess til náms almennt. Því er mikilvægt fyrir börn að hafa gott aðgengi að fagfólki 

sem sérhæfir sig í að aðstoða börn sem eiga erfitt uppdráttar við að ná færni í lestri.  

     Börn með lestrarerfiðleika/dyslexíu eiga erfitt með hljóðkerfisúrvinnslu en hún 

vísar til starfsemi innan heilans sem byggir á hljóðkerfi tungumála. Ef veikleiki er í 

þessu úrvinnsluferli getur það hamlað lestrarnámi. Hvernig veikleikarnir birtast 

nákvæmlega innan hvers hljóðkerfisþáttar og tengjast innbyrðis er að hluta til ein-

staklingsbundið. Erfiðleikar við lestur og stafsetningu eru helstu einkenni dyslexíu 

ásamt þeim veikleikum sem tengjast þáttum hljóðkerfisúrvinnslunnar (Helga Sigur-

mundsdóttir, 2007a). 

     Einfalda lestrarlíkanið (The simple view of reading) byggist á tveimur megin-

þáttum en þeir eru umskráning (word recognition) og skilningur (comprehension). 

Megininntak kenningarinnar byggir á því að umskráning og málskilningur séu að-

skildir þættir og báðir þættirnir skýri að stærstum hluta þá hæfni sem lesendur þurfa 

að öðlast til að ná lesskilningi, sem er meginmarkmið lestrar (Steinunn Torfadóttir, 

Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010).  

     Sú staðfesting að ein helsta orsök dyslexíu tengist hljóðkerfisúrvinnslu hefur 

mikla þýðingu fyrir kennslu þar sem hægt er að greina veikleikann áður en formleg 

lestrarkennsla hefst og með því móti greina þau leikskólabörn sem eru í mikilli 

áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestur og hefja íhlutun strax (Helga Sigur-

mundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007b). 

     Samhliða dyslexíu birtast önnur taugafræðileg vandamál og því algengt að 

einkennum þeirra sé ruglað saman. Þau helstu eru, sértæk málþroskaröskun, erfið-

leikar við fín- og grófhreyfingar, einbeitingar- og ofvirknivanda (ADHD) og erfið-

leikar við að ná fyrirmælum og vinna með verkefni sem byggjast á röðun (Helga 

Sigurmundsóttir, 2007e). Auðvelt er að ruglast á einkennum sem fylgja báðum 

röskunum (dyslexíu og ADHD) vegna hversu líkt þau lýsa sér en ástæða þessara 

fylgiraskana getur verið að þær deili sömu taugafræðilegu vandamálum í heila 

(Snowling og Stackhouse, 2006). Þegar borin eru saman einkenni barna með at-

hyglisbrest við einkenni barna með málþroskaröskun kemur í ljós að sum einkenn-
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anna skarast. Sumir vísindamenn halda því fram að slakt vinnsluminni sé einkenn-

andi fyrir ADHD en slakt yrt vinnsluminni er einmitt talið valda sértækri málþroska-

röskun og er það taugasálfræðilegur veikleiki (Sólveig Jónsdóttir, 2007:10).  

     Athyglisbrestur með ofvirkni (ADHD) og lestrarerfiðleikar (reading disability) eru 

raskanir hjá börnum sem eiga jafnvel samleið hjá sama barni. Rannsóknir áætla að 

fylgiröskun lestrarerfiðleika í börnum með ADHD er um það bil 20-40% og 

fylgiröskun ADHD hjá þeim sem eru með lestrarerfiðleika er áætlað að séu milli 26-

50% (Jong, Voorde, Roeyers, Raymaekers, Oosterlaan og Sergeant, 2009).  

     Áhrif ADHD á fjölskylduna geta verið mikil og er því mikilvægt að gera sér grein 

fyrir þeirri áskorun sem felst í því þegar einn eða fleiri á heimili hefur ADHD, því 

þessi röskun hefur mikil áhrif á alla fjölskylduna (Rief, 2005). Hafa ber í huga að 

líklega eru fleiri í fjölskyldunni með ADHD þótt ekki sé um eiginlega greiningu að 

ræða og getur það jafnvel átt við um annað eða báða foreldra. Sá fjölskyldumeðlimur 

sem einnig er með ADHD þarf því að basla við að ráða við eigin erfiðleika án 

viðeigandi meðferðar eða stuðnings (Rief, 2005). 

     Til að geta nýtt þau úrræði sem í boði eru fyrir nemendur sem eiga við lestrar-

erfiðleika og ADHD að stríða, þarf helst að grípa sem fyrst inn í með viðeigandi 

aðgerðum svo að nemendur fái kennsluúrræði við hæfi, strax í upphafi grunnskóla-

göngu. Í leikskóla og fyrsta bekk er mjög mikill munur á nemendum hvað varðar 

þekkingu á bókstöfum og færni í hljóðkerfisvitund. Því er mikilvægt fyrir kennara að 

fylgjast með framförum byrjenda hvað þessa þætti varðar og því er viðbótar- eða 

stuðningskennsla og einstaklingsmiðuð lestrarkennsla nauðsynleg hjá þeim nemend-

um sem koma inn í skólana án þessarar þekkingar (Steinunn Torfadóttir, 2007b).  

     Lesskimunarpróf, byggt á forspárþáttum, getur gefið vísbendingar um hvort 

ákveðinn hluti barna eigi eftir að lenda í erfiðleikum með lestrarnám, og þannig gert 

kennurum kleift að bregðast við með viðeigandi íhlutun áður en börn bíða ósigur í 

lestrarnáminu og fylgja þeim eftir skref fyrir skref út frá hugmyndafræði snemm-

tækrar íhlutunar með áherslu á einstaklingsmiðaða lestrarkennslu (Steinunn Torfa-

dóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010). Staðfest hefur verið að fyrir nemendur sem lenda í erfiðleikum í byrjun 

skólagöngu að best er að byrja á kerfisbundinni og einstaklingsmiðaðri kennslu sem 

allra fyrst. Einnig er það liður í árangursríkri kennslu að kennarar lesi bakgrunns-

upplýsingar sem fylgja nemendum frá leikskóla og haldi áfram að byggja á þeim 

grunni sem þegar hefur verið lagður í leikskóla (Ásthildar Bj. Snorradóttur, 2010:22). 
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Með snemmtækri íhlutun og þjálfun þeirra undirstöðuþátta sem lestur byggir á má 

sporna við eða koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar lestrarerfiðleika (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorra-

dóttir, 2010). Hlutverk foreldra í að efla málvitund barna sinna er mikilvægt en með 

því að lesa fyrir börnin frá unga aldri gerir það að verkum að börnin eiga að öllu 

jöfnu auðveldara með að ná tökum á lestri bæði hvað varðar tæknilega hlið lesturs og 

lesskilnings. Þar fyrir utan þjálfar það einbeitingu og hlustun (Steinunn Torfadóttir, 

e.d.). 

     Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2006) kemur fram að grunnskólinn 

eigi að leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir 

nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Einnig gerir Aðalnámskrá 

grunnskóla (2006) ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð flestum markmiðum 

námskrárinnar á sama tíma þótt ljóst sé að einhver hluti nemenda ráði vel við fleiri 

og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið sérstaklega að 

þeim. 

     Viðbrögð við kennslu (Response to intervention) byggir á þrepaskiptri (stigskiptri) 

kennslu, sem upphaflega hafði það að markmiði að tryggja barninu vandaða, 

raunprófaða lestrarkennslu í bekk áður en því væri vísað í sérkennslu en þrepaskipt 

kennsla á að gefa kennurum tækni til að leita lausna með því að fikra sig áfram og 

finna kennsluaðferðir og kennsluúrræði sem henta öllum nemendum, bæði þeim sem 

gengur vel og hinum sem eru lengur að fóta sig í lestrarnáminu (Steinunn Torfadóttir 

o.fl, 2011).  

     Sá þáttur í skipulagi einstaklingsmiðaðs náms sem er mikilvægur er gerð einstak-

lingsáætlana fyrir alla nemendur og skiptir þátttaka foreldra miklu máli við gerð 

slíkra áætlana. Einstaklingsáætlun þjónar þeim tilgangi að nemendur setji sér mark-

mið í samvinnu við kennara sína og foreldra og marka sér leið að þeim (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007).     
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8 Lokaorð 

Þar sem lestrarerfiðleikar eiga mjög stóran þátt í því hvort einstaklingur geti búist við 

einhverri námsframvindu ef ekkert eða lítið er aðhafst til úrræða þótti mér áhugavert 

að velja ritgerðarefni sem gæfi mér tækifæri til að kafa dýpra og kanna hvaða 

möguleikar eru í stöðunni, fyrir það barn sem greinist með lestrarerfiðleika/dyslexíu 

og ADHD, til námsframvindu og að þau úrræði sem í boði eru, nýtist betur í átt til 

frekari námstækifæra ef snemmtækri íhlutun væri beitt. Eftirfarandi rannsóknar-

spurning var höfð að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis:  Hvaða úrræði gagnast 

nemendum með lestrarerfiðleika/dyslexíu og ADHD?   

     Sú niðurstaða sem ég fékk og get ályktað út frá miðað við þær heimildir sem ég 

vann úr, gaf sterklega til kynna að með snemmtækri íhlutun er hægt að forða eða í 

það minnsta hjálpa verulega þeim börnum sem greinast snemma með lestrarerfið-

leika/dyslexíu og ADHD. Með snemmtækri íhlutun fá börnin strax viðeigandi úrræði 

sem geta hjálpað þeim að yfirstíga þær hindranir sem þessar raskanir valda. Foreldrar 

gegna veigamiklu hlutverki vð að örva málþroska barna sinna og er lestur bóka frá 

unga aldri og góðar samræður við börnin þar sem fjölbreytt orðanotkun og út-

skýringar geta hjálpað börnum við að efla orðaforða og lesskilning. Þannig öðlist 

börn mállega færni í tungumálinu við lestur góðra barnabóka og samræðna við hina 

fullorðnu.  

     Samvinna heimilis og skóla er mikilvæg þar sem þátttaka foreldra skiptir miklu 

máli. Til dæmis við gerð einstaklingsáætlana sem eiga að hjálpa börnum sem eiga 

við náms- og/eða einbeitingar og hegðunarerfiðleika að stríða, til að byggja upp 

þaulskipulagt náms- og kennsluumhverfi sem miðar að því að gera kennurum kleift 

að sinna öllum nemendum og koma til móts við námþarfir allra nemenda og gera 

þeim kleift að ná þeim markmiðum sem þau stefna að. Þrepaskipt kennsla getur 

hjálpað kennurum að finna kennsluaðferðir og úrræði sem henta öllum nemendum 

svo að árangur náist af námi þeirra. Ef þau kennsluúrræði sem fyrir hendi eru, eru 

nýtt til hins ýtrasta og frá byrjun skólagöngu þá má ætla að þau börn sem á þeim 

þurfa að halda ættu að eiga góða möguleika til nýta það inngrip sem felst í 

snemmtækri íhlutun til frekari námstækifæra í framtíðinni. 
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