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Útdráttur 

Þörfin fyrir handhægan og auðlesinn bækling um helstu atriði lesblindu er mikil. 

Nemendur með námsörðugleika verða oft útundan í skólakerfinu þegar komið er í 

framhaldsskóla og er ætlast til að þeir standi meira á eigin fótum. Því þótti mér 

mikilvægt að útbúa bækling sem útskýrir á einfaldan hátt og veitir nemendum 

upplýsingar um lesblindu og þá hjálp sem þeim stendur til boða án þess að þurfa að 

lesa mikinn texta. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar bæklingurinn og hins vegar 

greinargerð sem honum fylgir. Meginmarkmið verkefnisins er að auðvelda 

framhaldsskólanemum með lesblindu eða sem eiga við lestrarörðugleika að stríða í 

námi. Tilgangurinn er að sýna þeim að námið sé þeim mögulegt þó álagið geti orðið 

mikið á meðan á því stendur. Í bæklingnum er listi með einkennum lesblindu, þar 

sem nemendur geta lesið sér til um hvort ákveðin einkenni eigi við sig og þær leiðir 

sem nýtast nemendum til aðstoðar í námi. Í greinargerðinni er svo fjallað nánar um 

læsi, lesblindu, einkenni lesblindu og velt upp hugmyndum um orsakir. Þá er fjallað 

um leiðir til stuðnings og bent á mikilvægan rétt nemenda í námi sem er tryggður í 

lögum. 
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Formáli 

Mikill tími hefur farið í nám mitt ásamt þessu lokaverkefni og vil ég því þakka Hrafnkeli 

Sigtryggssyni mági mínum einstaklega vel fyrir alla þá aðstoð og þolinmæði sem hann 

hefur veitt mér í gegnum alla mína skólagöngu. Einnig vil ég þakka Sigrúnu 

Tómasdóttur fyrir endalausan yfirlestur á verkefnum og þá vil ég þakka Lofti Ágústssyni 

fyrir aðstoð við lokaverkefnið. Síðast en ekki síst þakka ég Höllu Jónsdóttur 

leiðbeinanda mínum fyrir hvatningu og stuðning á meðan verkefninu stóð. 

  



6 

Efnisyfirlit 

 

Útdráttur ....................................................................................................................................... 4 

Formáli .......................................................................................................................................... 5 

Inngangur ...................................................................................................................................... 7 

Læsi ............................................................................................................................................... 8 

Lesblinda ..................................................................................................................................... 10 

Einkenni lesblindu ....................................................................................................................... 12 

Almennar vísbendingar lesblindu sem hverfa ekki með aldrinum .......................................... 13 

Almennar vísbendingar um lesblindu hjá unglingum á gagnfræðiskólaárum til 

framhaldsskólaára ................................................................................................................... 14 

Hvað getur nemandinn gert næst? ............................................................................................. 14 

Réttindi nemenda ........................................................................................................................ 15 

Hjálpargögn ................................................................................................................................. 15 

Vefsíður ....................................................................................................................................... 17 

Samantekt og lokaorð ................................................................................................................. 17 

Heimildaskrá ................................................................................................................................ 19 

 

  



7 

Inngangur 

Hugmyndin um að geta aðstoðað aðra í námi hefur lengi verið mér ofarlega í huga og 

kemur mikið til af eigin reynslu. Ég tel að nemendur með námsörðugleika hafi þörf fyrir 

handhægan bækling með stuttum texta sem auðvelt er að lesa. Ég hef sjálf glímt við 

lesblindu svo lengi sem ég man eftir mér og það hefur verið ágætur skóli. Ég fékk seint 

lesblindugreiningu og fékk því ekki mikla aðstoð í minni skólagöngu frá skólakerfinu. Ég 

hef lent á mörgum þröskuldum innan skólakerfisins og námið hefur því oft gengið 

brösuglega. Af einhverjum ástæðum hefur mér þó alltaf fundist ég verða að „vera 

eitthvað þegar ég verð stór“ og það hefur alltaf rekið mig áfram hvað sem allri 

lesblindu líður. Þrátt fyrir að lesblinda hafi talsvert verið rannsökuð og margir vita af 

henni, er þörfin brýn fyrir að sinna þessum einstaklingum almennilega. Skólinn er alltaf 

eins og námið líka, en tímarnir breytast og mennirnir með, því er það óskiljanlegt 

hversu marga þröskuldar námsmenn með lesblindu þurfa að fara yfir. Þess vegna 

langar mig að útskýra á auðveldan hátt hvað lesblinda er, ásamt því að kynna 

framhaldskólanemum sem glíma við lesblindu hvernig þeir geta auðveldað sér námið. 

Verkefni þetta er tvíþætt, annars vegar er bæklingur og hinsvegar greinargerð.  

Í bæklingnum Þín leið! kemur fram hvað lesblinda er, þar sem lesblinda getur 

verið greind á mjög mismunandi hátt. Greint er frá helstu skilgreiningum á lesblindu, 

einkennum hennar og nemendur geta þannig kannað hvort einkennin eigi við sig. Talað 

er um rétt nemandans, til hvers hann getur ætlast af skólakerfinu og hvert hann getur 

leitað eftir aðstoð. Talin eru upp mikilvæg hjálpartæki og vefsíður fyrir lesblinda þar 

sem hægt er að afla sér upplýsinga á auðveldan hátt. Upplýsingar um lesblindu hefur 

ekki verið auðvelt að finna á aðgengilegu formi fyrir lesblinda nema í stórum bókum 

sem ekki eru svo auðlesnar. Þessi bæklingur veitir nemendum með lestrarörðugleika 

aðgang að öllum helstu upplýsingum um lesblindu á einfaldan hátt. 

Í greinargerðinni er fjallað um læsi og helstu skilgreiningar á lesblindu og hvað 

lesblinda er. Því næst fjalla ég um helstu einkenni lesblindu og hvað er hægt að gera 

næst. Kynnt eru réttindi nemandans út frá framhaldsskólalögunum og að lokum er 

greint frá helstu hjálpargögnum sem eiga að geta auðveldað lesblindum einstaklingi 

lesturinn eða lærdóminn. 
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Markmið verkefnisins er að auðvelda framhaldsskólanemendum lesturinn og 

aðgengi að hjálpargögnum sem geta aðstoðað þau við námið. Hver nemandi getur 

þurft á mismunandi kennsluaðferðum að halda við lærdóminn og nauðsynlegt er að 

styðja við þá styrkleika sem hver og einn hefur. Lesblindir nemendur eiga ekki auðvelt 

með lestur og getur nám því oft orðið erfitt en ef komið er á móts við þarfir þeirra er 

hægt að gera námið árangursríkara og skemmtilegra. 

 

Læsi 

Eitt af fyrstu verkum nemandans þegar hann hefur skólagöngu er að byrja að lesa og 

skrifa. Kannski má segja að þetta verk sé mikilvægasta og fremsta verkefni kennara 

fyrstu árin í skóla. Börnin koma mis vel undirbúin í skólann og kunna sum hver að lesa 

áður en þau byrja í fyrsta bekk en önnur ekki. Lestur getur verið mjög slungið fyrirbæri. 

Þeim nemendum sem gengur illa að læra að lesa og skrifa gengur yfirleitt ekki vel í 

skóla þar sem skólaganga byggir á hæfni þessara tveggja þátta. Foreldrum og 

kennurum getur komið á óvart hversu erfitt getur verið fyrir barn að læra að lesa og 

skrifa. Sérstaklega þegar þroski barnanna hefur verið eðlilegur í alla staði, börnin vel 

gefin og hafa sýnt áhuga á námi (Høien og Lundberg, 2000). 

 Lestur getur verið flókin og ákveðin færni sem byggist aðallega á styrkleikum 

tungumálsins. Mikilvægt er samt að hafa góða lestrarfærni fyrir málþróun hvers barns 

fyrir sig því með góðri lestrarfærni nær barnið að byggja upp áframhaldandi orðaforða 

og málskilning (Steinunn Torfadóttir, 2010). 

 Læsi hefur verið skilgreint á margan hátt en það er ekki bara notað yfir lestur. 

Hugtakið læsi felur í sér færni við að lesa og skrifa ásamt því að skilja og geta notað 

ritaðan texta í daglegu lífi í þeim tilgangi að ná fram markmiðum sínum, auka þekkingu 

og færni (Elísabet Arnardóttir, Guðmundur B. Kristmundsson og Amalía Björnsdóttir, 

2006). Læsi felur í sér frumþætti móðurmálsins svo sem tal, hlustun, lestur og ritun. 

Manneskja sem er vel læs ræður yfir fjölbreyttri málnotkun ásamt því að geta lesið og 

skrifað. Málþroski er undirstaða læsis og mikilvægur fyrir talmál (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir, 2007). Lestur er þó alls ekki meðfæddur eiginleiki heldur skapar æfingin 

meistarann og snýst því aðallega um þjálfun (Steinunn Torfadóttir, 2010). 
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 Sértæk lesröskun er almennt viðurkennt að sé óháð greind þó svo að 

námsárangur verði ekki í samræmi við almennan vitsmunaþroska nemandans. 

Erfiðleikarnir koma einna helst í ljós þegar mikill munur er á skilningi nemandans á 

talmáli og ritmáli. Ritunarerfiðleikar felast því í mismun á munnlegri tjáningu og rituðu 

máli (Grétar L. Marinósson, Fjölnir Ásbjörnsson, Jónas G. Halldórsson og Þóra 

Kristinsdóttir, 2007). 

 Undanfarna tvo áratugi hafa rannsóknir sýnt að hægt er að draga úr 

lestrarvanda hjá börnum með markvissri og góðri kennslu. Þær Steinunn Torfadóttir, 

lektor og Helga Sigurmundsdóttir, aðjúnkt (2010) við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands, ásamt fleirum, hafa gert stuðningskerfi fyrir lestrarkennslu frá yngra stigi upp á 

unglingsárin sem nefnist „leið til læsis“. Þessu kerfi er ætlað að gefa kennurum kost á 

að fylgjast nánar með lestrarþróun hvers nemanda frá upphafi til enda 

grunnskólagöngu. Kerfinu er auk þess ætlað að leiðbeina kennara ef laga þarf kennslu 

betur að þörfum einstakra nemanda. Leið til læsis hefst strax í 1. bekk með 

skimunarprófum. Áhersla er lögð á beina þjálfun þeirrar undirstöðufærni sem gerir 

börnum kleift að ráða við þær hugrænu lausnir sem lestur byggist á. Skimunarpróf gefa 

kennurum vísbendingu um hvaða erfiðleikum barnið gæti átt í varðandi lestrarnám ef 

ekkert verður að gert. Það á að gefa kennurum svigrúm til að bregðast við þeim 

vandamálum sem gætu komið upp. Lestrarkennsla er alls ekki auðvelt verk og mjög 

krefjandi. Einstaklingsmiðuð nálgun er líklegri til að börn nái árangri í lestri frá upphafi. 

Börn sem eiga erfitt með að lesa þurfa að treysta á fagstéttir innan leik- og grunnskóla 

sem sérhæfa sig í menntun barna (Steinunn Torfadóttir, 2010). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að orðaforði og málvitund barna eykst ef 

lesið er fyrir þau. Mikilvægt er að lesa fjölbreytt efni fyrir þau og halda því áfram þó 

þau geti lesið létta texta og hætta ekki fyrr en þau geta lesið sjálf og skilið þann texta 

sem hæfir þroska þeirra. Lestur þjálfar ekki bara orðaforða og málvitund heldur einnig 

einbeitingu og hlustun ásamt að því að örva sköpunargáfu og ímyndunarafl (Steinunn 

Torfadóttir, án árs). 

 Erfiðleikar við lestrarnám geta stafað af lesblindu (dyslexiu) en hún felur í sér 

erfiðleika við að lesa úr bókstafstáknum sem birtist í hægum og óöruggum lestri (Høien 

og Lundberg, 2000).  
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Lesblinda 

Orðið dyslexia er fræðiheitið á íslenska orðinu lesblinda og kemur úr grísku (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Ensk – íslenska orðabókin þýðir það 

torlæsi eða lestrarörðugleikar sem oft stafar af erfðagalla eða heilaskemmdum (Sören 

Sörenson, 1999). Á sama hátt segir í íslensku orðabókinni A- L (2000) að lesblinda sé 

skert hæfni til að lesa skrifað eða prentað mál. 

Lesblinda getur bæði verið meðfæddur galli ásamt því að vera áunnin. Þegar 

fræðimenn tala um meðfædda lesblindu, sem hún er í flestum tilvikum, er hún 

erfðatengd og kemur því frá öðru hvoru foreldri. Aftur á móti getur áunnin lesblinda 

komið fram hjá einstaklingum sem lent hafa í slysi eða veikst alvarlega með þeim 

afleiðingum að skemmd myndast aftan á heila eða í litlaheila (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Lesblinda erfist iðulega innan fjölskyldna og má því segja 

að erfðafræðilegir eiginleikar hafi áhrif á lesblindu (Høien og Lundberg, 2000). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að lesblinda sé þrisvar til fjórum sinnum algengari 

hjá strákum en stelpum og því algengara að strákar erfi þessi gen en stelpur. Annað 

einkenni lesblindu er að truflunin er þaulsetin. Jafnvel þó hægt sé að ná viðsættanlegri 

færni í lestri þá er skriffærni og réttritun oftast áfram ábótavant. Með ítarlegum 

rannsóknum á hljóðkerfisfræðilegum hæfileikum hefur komið í ljós að veikleiki á þessu 

sviði fylgir fólki oft fram á fullorðinsár (Lambe, 1999). 

 

Lesblinda var fyrst greind fyrir rúmum hundrað árum af þýskum augnlækni. 

Nokkrum árum síðar kom svo breski barnalæknirinn W. Pringle Morgan fyrstur fram 

með lesblindugreiningu á börnum sem hann kallaði orðablindu (Høien og Lundberg, 

2000). Ég mun hins vegar tala um lesblindu í gegnum þessa ritgerð þar sem við á. 

Lesblinda hefur verið skilgreind á margan hátt og koma nokkrar þeirra 

skilgreininga hér á eftir. Meðal annars þýðir lesblinda að einstaklingur eigi í erfiðleikum 

á afmörkuðum sviðum þó svo hann sé jafn fær og aðrir á öðrum sviðum (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Þeir Høien og Lundberg (2000) segja að 

hægt sé að lýsa lesblindu sem röskun sem lýsir sér aðallega í vanmætti við að lesa úr 

táknum ritmáls eða við að breyta bókstöfum í hljóð. Skilgreining þeirra á lesblindu er 

að hún sé truflun í ákveðnum tungumálastöðvum sem eru mikilvægar í notkun 
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stafrófsins við túlkun á lesnu máli. Truflunin birtist jafnan fyrst sem erfiðleiki í því að 

tileinka sér ósjálfráða túlkun orða í lestri og birtist einnig í erfiðleikum skrifaðs máls.  

Þar sem flestar fyrri skilgreiningar á lesblindu miðuðust við lestrarvanda 

einstaklinga kemur ekki á óvart að lesblinda hafi jafnan verið skilgreind sem lestrar- og 

skriftarvandamál eða þá að tenging lesblindu og þroska- eða greindarskorts hafi haft 

áhrif á greiningu á lesblindu. Engu að síður má leiða að því líkum að áherslan á 

lestrarhæfileika og/eða andlegs þroska á lesblindu hafi leitt menn á villigötur 

(McLoughlin, Fitzgibbon og Young, 1994). 

Samkvæmt skilgreiningu Thomson og Watkins á þroskatengdri lesblindu á sá 

sem haldinn er slíkri lesblindu í alvarlegum vanda með að greina og skilja ritað mál 

óháð greind, menningaráhrifum eða tilfinningalegum ástæðum. Lesblindan einkennist 

af því að lesskilningur, skriftar- og réttritunarkunnátta einstaklingsins er vel neðan við 

það sem búast mætti við af honum miðað greind og aldur. Vandinn felst því í 

túlkunarhæfni einstaklings á rituðu máli, sérstaklega út frá sjón, munnlegri túlkun, 

skammtímaminni, skilningi á röðun og raðgreiningu orða og stafa (McLoughlin, 

Fitzgibbon og Young, 1994). 

Lesblinda var lengi vel einungis tengd lestri en með árunum fór McLoughlin 

(1994) að hallast meira á að líklegra væri að lesblinda hafi áhrif á skriftar- og 

réttritunarhæfileika frekar en lestrarhæfileika sem er talið mun meira áberandi hjá 

eldri einstaklingum með lesblindu.  

Um það leyti sem unglingar ná sextán ára aldri er meirihluti einstaklinga sem 

greinast með lesblindu þegar búnir að átta sig á sínum helstu styrk- og veikleikum á 

öðrum sviðum. Einkenni lesblindra geta verið áberandi hæfileikar á ákveðnum sviðum 

og sem einkennast oft af mikilli sköpunargleði. Þeir geta verið góðir í verkfræði, 

tölvuforritun, listum ásamt því að hafa góða rökfærslueiginleika. Helsta hindrun 

lesblindra er þó að skrifa texta. Í flestum tilvikum lesblindu hafa einstaklingarnir verið í 

erfiðleikum og seinir að læra að lesa, því hefur nær alltaf fylgt vandkvæði í að læra 

rétta stafsetningu. Margir eiga í erfiðleikum með að læra ný tákn eða muna lista af 

orðum og þá sérstaklega ef einstaklingur þarf að segja þau í nákvæmlega sömu röð og 

þau komu fyrir. Margir hverjir eiga það til að rugla saman orðum eins og t.d. „stóri Jón“ 

í stað „Jón stóri“ ásamt því að eiga í erfiðleikum með að taka á móti hljóðrænum 

leiðbeiningum (Gilty og Miles, 1996). 
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Fjöldi rannsókna hefur leitt í ljós að svæði heilans sem tengjast málstöðvum og 

skilningi eru staðsett á mismunandi stöðum í körlum og konum. Nýlegar greiningar á 

heilastarfsemi hafa sýnt fram á kynbundinn mun á staðsetningu heilastarfsemi tengdri 

hljóðkerfisfræðilegri úrvinnslu á tungumálum. Ómskoðanir og krufningar hafa sýnt 

fram á að kynin hafa ósamstæða virkni á þeim stöðum heilans þar sem málstöðvarnar 

er að finna. Heilaskaði á ákveðnum svæðum heilans hefur því ólík áhrif á karla og 

konur. Taugasálfræðigreiningar og rannsóknir hafa sýnt fram á að karlar vinna úr 

síbreytilegu hljóðáreiti með öðrum hætti en konur. Rannsóknir á dýrum hafa 

ennfremur sýnt kynbundinn mun á taugafræðilegri þróun. Síðast en ekki síst þá hafa 

rannsóknir á heilaskaða hjá nýburum sýnt að heilaskaðinn getur haft mismunandi 

virkni á karla en konur þegar kemur fram á fullorðinsárin (Lambe, 1999). 

Einstaklingur með lesblindu á erfitt með að þróa þá sjálfvirku og áreiðanlegu 

lestúlkun sem góður lesandi öðlast. Lestur fyrir hann er ekki ósvipað því að hjóla á 

reiðhjóli á móti vindi sem er erfitt, slítandi og bara hreint ekki gaman. Það ætti því ekki 

að koma okkur á óvart að margir lesblindir gefist upp. Fyrir þá veldur lestur gríðarlegu 

andlegu álagi sem skilar þeim svo litlu að þeim finnst vart taka því að leggja svona 

mikið á sig. Þetta getur svo orðið að vítahring en til að þróa með sér góða lestúlkun 

þarf æfingu. Lesblindir forðast aftur á móti að lesa þar sem það er þeim erfitt. Þannig 

fá þeir því ekki þá æfingu sem þeir þurfa til að þróa með sér hæfileika til að túlka orðin 

sem þeir lesa (Høien og Lundberg, 2000). 

 

Einkenni lesblindu 

Þær Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjarnardóttir (2005) hafa sérhæft sig í 

sérkennslufræðum við Fjölbrautaskólann í Ármúla. Þær segja að ekki megi gleyma því 

að það sem reynist mörgum einstaklingum auðvelt, eins og að lesa, skrifa og reikna, 

getur reynst lesblindum mjög erfitt. Lesblindir nemendur vantreysta eða vanvirða 

frekar sjálfan sig svo þeir fara að halda að þessir erfiðleikar í námi stafi frekar af 

heimsku, leti eða skorti af samstarfsvilja. Svo er ekki, rannsóknir hafa sýnt fram á að 

lesblinda einkennist af ófullnægjandi flæði í vinstra heilahveli en styrkleikar lesblindra 

liggi frekar í hægra heilahveli. Það stjórnar meðal annars listrænum hæfileikum, 
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þrívíddarskynjun, sterku ímyndunarafli, hæfileikum í íþróttum, skapandi heildrænni 

hugsun, forvitni, þrautseigju svo eitthvað sé nefnt (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Einkenni lesblindu geta birst á mismunandi hátt. Rannsóknir hafa sýnt að yfir 70 

tegundir af lesblindu hafa verið greindar (Lambe, 1999). Spurning sé svo hvort það geti 

verið ástæða fyrir að lesblinda fái ekki viðurkenningu innan skólakerfisins (Elín 

Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjarnardóttir, 2005). En þrátt fyrir að einkennin séu 

mörg er enginn einstaklingur með öll þessi einkenni og er nóg að hann hafi aðeins 

nokkur einkenni til að greinast með lesblindu. Því fleiri einkenni sem einstaklingur 

hefur eða telur eiga við sig, því meiri líkur eru á lesblindu (Elín Vilhelmsdóttir. 2007). 

Margir nemendur sem glíma við lesblindu eru haldnir miklum prófkvíða. Getur 

prófkvíðinn gert vart við sig strax í upphafi annar eða um leið og í ljós kemur hversu 

stór hluti lokaprófs er af lokaeinkunn ásamt því að prófaðstaða getur einnig valdið 

mikilli streitu hjá nemendum. Það liggur þungt á nemendum með lesblindu að geta 

ekki sýnt fram á hversu mikið þau í raun vita um efnið, því þeir búa yfirleitt yfir meiri 

þekkingu en skilar sér á skriflegum prófum (Elín Vilhelmsdóttir. 2007). 

 

Í bæklingnum eru taldar upp helstu vísbendingar sem nemandinn getur nýtt sér 

til að átta sig á hvort hann geti verið haldinn lesblindu. 

 

Almennar vísbendingar lesblindu sem hverfa ekki með aldrinum 

 Vinnuafköstin eru misgóð dag frá degi. Engar skýringar eru á því hvers vegna 

dagarnir eru misjafnir. 

 Erfiðleikar geta verið með áttir og hugtök, eins og upp/niður, inn/út eða 

hægri/vinstri. 

 Erfiðleikar geta verið með að þylja upp og muna til dæmis 

margföldunartöfluna, vikudaga, mánuði og ártöl. 

 Aðrir fjölskyldumeðlimir eiga við lesblindu eða lesörðugleika að stríða (Elín 

Vilhelmsdóttir. 2007). 

 



14 

Almennar vísbendingar um lesblindu hjá unglingum á gagnfræðiskólaárum 

til framhaldsskólaára 

 Sjálfstraust getur verið lítið, sama og enga trú á eigin getu. 

 Lesblindir þreytast fljótt við lestur og er þörf fyrir að taka örar hvíldir frá 

lærdómi til að dreifa huganum. 

 Lestur er ennþá mjög hægur og getur lesskilningur verið slæmur. 

 Þegar lesblindur einstaklingur les upphátt, hikar hann mikið og stoppar 

yfirleitt ekki við kommur eða punkta. 

 Algengt er að stöfum sé snúið við eins og p og b, b og d eða n og m. Sem 

dæmi; pípa verður bíba eða dani í stað bani. 

 Algengt er að röð stafa breytist. Sem dæmi hús verður mús. 

 Algengt er að lesblindir sleppi endingum á orðum eða bæti við þau. 

 Algengt er að lesblindir sleppi úr eða bæti smáorðum við setningar, til dæmis 

fyrir, frá, til eða við. 

 Stafsetning er oftast slæm. 

 Glósugerð í tíma er erfið og erfitt getur verið að skilja eigin glósur eftir tíma. 

 Spurningaform getur verið erfitt og geta prófspurningar verið erfiðar til 

skilnings. (Blight, 1985/1995 og Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

 

Hvað getur nemandinn gert næst? 

Bæklingurinn Þín leið er miðaður fyrir framhaldsskólanemendur sem ekki hafa verið 

greindir með lesblindu en glíma samt við töluverða lestrarörðugleika. Með honum eiga 

þeir sjálfir að geta lesið sér til um hvort möguleiki sé á því að þeir séu með lesblindu og 

svo hvað hægt sé að gera í því tilviki. Ef nemandi sem les bæklinginn telur sig geta verið 

haldinn lesblindu er mikilvægt að hann bregðist fljótt við og leiti sér hjálpar. Þessi leit 

getur oft reynst tímafrek og erfið. 

Ef þrjú til fjögur einkenni sem eru hér að ofan eiga við nemanda er afar líklegt 

að um lesblindu sé að ræða. Er þá eindregið mælt með að nemandinn leiti aðstoðar hjá 

námsráðgjafa viðkomandi skóla. Ráðgjafinn getur aðstoðað nemandann og leiðbeint 

honum í gegnum námið, bent honum á þau sérúrræði sem hann hefur rétt á, ásamt því 

að vísa nemandanum í frekari greiningu ef þörf þykir (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  
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Réttindi nemenda 

Nemendur eiga alltaf ákveðinn rétt í skóla og er gott fyrir þá að kynna sér rétt sinn. 

Lesblindur nemandi hefur bæði rétt sem nemandi ásamt því að hafa aukinn rétt sem 

nemandi með sérúrræði. Framhaldsskólar hafa þeim skyldum að gegna samkvæmt 2. 

gr. framhaldsskólalaganna að stuðla að alhliða þroska allra nemenda innan skólans. 

Búa nemendur undir það að taka virkan þátt í þjóðfélaginu ásamt því að búa þá undir 

almenn störf í atvinnulífinu eða frekara nám. Framhaldsskólinn þarf einnig að efla 

ábyrgðartilfinningu, sjálfstraust, framkvæmd, víðsýni ásamt umburðarlyndi hvers 

nemenda. Mikilvægt er að kenna þeim að njóta lista og hvetja áfram til frekari 

þekkingarleitar (Lög um framhaldsskóla, 2008). 

Samkvæmt framhaldsskólalögum er skólum skylt að sérsníða námsgögn eins og 

hægt er að nemendum með lestrarörðugleika. Framhaldsskóli gerir grein fyrir því í 

skólanámskrá hvernig staðið er að skimun og greiningu lesblindu, ásamt eftirfylgni og 

stuðningi við nemendur sem greindir eru með lesblindu (Lög um framhaldsskóla, 

2008). 

 Í 34. gr. í framhaldsskólalögum segir að hverjum skóla beri skylda til að veita 

nemendum með sérþarfir kennslu og sérstakan stuðning í námi ásamt sérfræðilegri 

aðstoð og viðeigandi aðbúnað fyrir hvern nemanda eins og þörf er á. Framhaldsskóli 

getur í samráði við ráðherra hverju sinni, rekið sérstaka námsbraut fyrir nemendur 

með fötlun og skal nemandi með lestrarörðugleika eiga aðgang að henni ásamt 

sérsniðnum námsgögnum eins og við verður komið. Þeir skulu einnig leitast við að 

veita þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga við sérstæka námsörðugleika að 

stríða eða veikindi (Lög um framhaldsskóla, 2008). 

Samkvæmt 37. gr. framhaldsskólalaganna hvað náms- og starfsráðgjöf varðar eiga 

nemendur hvers skóla rétt á slíkri þjónustu og skilgreina skólarnir markmið og stefnu 

skólans varðandi ráðgjöf í námskrá sinni (Lög um framhaldsskóla, 2008). 

 

Hjálpargögn 

Talið er að hljóðkerfisfræði hjálpi lesblindum nemendum við að skilja betur myndun 

hljóða og auðveldi þeim lesturinn. Mikilvægt er að kennarar byrji sem fyrst að vinna 

með myndun hljóða, atkvæða og efli hljóðkerfisvitund nemenda sem fyrst. Grunnatriði 
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í lestri er að nemendur átti sig á því að orð séu búin til úr stökum hljóðum og hljóð eru 

búin til úr stökum bókstöfum. Hljóðkerfisvitund er sá hæfileiki að geta tekið orð í 

sundur, sett þau aftur saman og geta breytt þeim í eitthvað annað. Þessum fræðum 

fylgir einnig að greina atkvæði í orðum og hæfni við að sundurgreina í smærri einingar 

(Tankersley, 2003). 

Nauðsynlegt er fyrir lesblinda að leita sér hjálpar og notfæra sér þá aðstoð sem í 

boði er. Í bók Elínar Vilhelmsdóttir (2007) er sagt frá margs konar hjálpartækjum sem 

nýtast lesblindum. Þar talar hún fyrst og fremst um tölvuna. Tölvan nýtist við nánast 

allt sem við kemur námi og lesblindu. Þar er hægt að breyta letri með því að stækka 

það að vild og skipta um lit á bakgrunni, svo auðveldara sé að vinna verkefnið. 

Svokallaður púki er nauðsynlegur í tölvum lesblindra, sem er ritvilluvörn og 

undirstrikar þau orð sem ekki eru rétt skrifuð, þó hann greini ekki öll orðin nýtist hann 

vel. Hægt er að velja á hvaða tungumáli nemandinn vill hafa púkann, svo hann nýtist 

einnig vel í erlendum tungumálum (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Ýmis forrit eru til sem hægt er að sækja á netinu bæði án gjalds og einnig til 

kaups. Þessi forrit eru til dæmis Púkinn eins og nefnt var hér að ofan, Texthelp sem 

nýtist vel í lestri og skrift á ensku, Inspiration sem er forrit sem aðstoðar notandann við 

hönnun á hugarkorti líkt og Mindmanager. Forrit eins og TextAloud og Talgervill eru 

forrit sem lesa upp texta á hvaða tungumáli sem er en þá þarf reyndar að kaupa 

ákveðnar raddir fyrir hvert tungumál. Hægt er að velja um karl- eða kvenmannsrödd 

fyrir hvert tungumál. Algengasta íslenska röddin er Snorri en verið er að vinna í nýrri 

rödd (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Scanpen, er snjallt tæki en það er penni sem les upp texta sem honum er 

strokið yfir. Hann getur einnig geymt ákveðin orð sem þú strýkur yfir og sett inn í 

tölvuna með því að mynda einskonar glósupakka (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Diktafónn er einnig nauðsynlegt upptökutæki fyrir lesblinda sem eiga erfitt með 

að skrifa og muna talað mál. Þeir eru yfirleitt fyrirferðarlitlir og því handhægir (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

Litaðar glærur eða pappír geta komið sér vel fyrir lesblinda. Glærurnar og 

pappírinn eru til í mörgum litum og getur það verið mjög persónubundið hvaða litur 

hentar hverjum. Einnig getur sama persónan notast við tvo liti þar sem annar litur 

hentar betur á bókstafi og hinn á tölustafi (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 
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Ipod er tæki sem hægt er að nota á svipaðan hátt og diktafóninn. Að auki er 

hægt að hlaða niður á hann hljóðbókum sem hægt er að hlusta á öllum stundum. Ipad 

sem má segja að sé stóri bróðir Ipodsins er eitt vinsælasta tækið í dag og hægt er að 

nota bæði sem tölvu, bók, upptökutæki og margt fleira. Á ráðstefnu Lesblindufélagsins 

þann 29. febrúar 2012 kynntu forsvarsmenn félagsins átakið „Skóli án bóka“ og lýstu 

yfir ánægju sinni með þetta tæki (munnleg heimild). 

Mikil framför er í tækniþróun ár frá ári svo nauðsynlegt er að fylgjast vel með og 

vera ekki hræddur við að prófa eitthvað nýtt.  

 

 

Vefsíður sem koma lesblindum að góðu gagni 

 Fli.is 

 Bbi.is 

 Blind.is 

 Hlusta.is 

 Lestu.is 

 Lexía.is 

 Lesvefurinn.is 

 Skolavefurinn.is 

 Mennta.hi.is 

 

 

 

Samantekt og lokaorð 

Margir lesblindir einstaklingar hafa gengið í gegnum langa menntun með þá tilfinningu 

að vera óhæfir nemendur með öllu. Þeir hafa jafnvel upplifað pirring og niðurlægingu 

kennara þegar þeir standa sig ekki í náminu. Baklandið er mismunandi heima fyrir og 

fyrir marga nemendur verður skólagangan að hreinni og klárri kvöl og eftir á finnst 

þeim að menntakerfið hafi brugðist þeim (Guðmundur S. Johnsen, 2012). Eins og 

lestur, skrift og reikningur getur reynst mörgum auðvelt, þá má alls ekki gleyma að 

þessar greinar geta reynst lesblindum mjög erfiðar. Þeir hugsa oftast með sér að þeir 

séu heimskir eða latir því þeir lenda mjög gjarnan á einhvers konar hindrunum. 

Ljóst er að skólakerfið mætir ekki alltaf þörfum lesblindra. Það þyrfti að vera 

teymi af fagkennurum, sérkennurum og námsráðgjöfum í hverjum skóla til að aðstoða 

nemendur sem eiga við námsörðugleika líkt og lesblindu að stríða. Allir kennarar þurfa 

að hafa þekkingu á lesblindu og kennslufræðum til þess að skila árangri í kennslu 
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nemenda með lestrarörðugleika. Þetta er vonandi að batna en töluvert vantar enn upp 

á svo að lesblindir fái nauðsynlega greiningu, hjálp og þann stuðning sem þeir þurfa á 

að halda.  

 Það verður þó ekki fyrr en skólayfirvöld taka málin opinberlega í sínar hendur 

og finni leið til að styðja við þessa nemendur því sá árangur mundi nýtast samfélaginu 

miklu betur. Minna yrði þá um brottfall úr skólum sem er einnig kostnaðarsamt fyrir 

skattborgara ríkisins. Ég er ekki að segja að þetta verkefni sé auðvelt heldur 

nauðsynlegt. Nauðsynlegt er að finna styrkleika þessa einstaklinga sem fyrst og vinna 

með þá til að lofa þeim að njóta sín í eigin ljósi. 

 Lesblinda verður ekki „læknuð“ með neinum einföldum töframeðölum. 

Stuðningur, hjálp og þolinmæði fleytir fólki langt ásamt réttri notkun á þeim 

hjálpartækjum sem eru í boði. Kerfisbundin þjálfun hljóðkerfisvitundar samhliða 

lestrarkennslu er líklega ein áhrifaríkasta aðferðin. Þegar lesblinda hefur verið greind 

skiptir miklu að kennslan sé skipulögð og aðlöguð að nemanda. Að því leyti skiptir 

miklu að greina lesblindu kerfisbundið og sem allra fyrst svo hægt sé að grípa inn sem 

fyrst á skólaferlinum. Enn er nokkuð langt í þessa sýn miðað við þróun síðustu ára. 

Þangað til vona ég að bæklingurinn Þín leið geti hjálpað einhverjum að leita sér hjálpar 

og gæða námið nýju lífi. 
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