
Þín leið ! 
Hjálparbæklingur fyrir 

framhaldsskólanemendur með lesblindu 
eða lestrarörðugleika. 

Finndu þína leið. 

♦ Hvað er lesblinda? 
♦ Helstu einkenni lesblindu. 
♦ Hvað getur þú gert næst? 
♦ Þinn ré ur. 
♦ Hjálpargögn. 
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Hvað getur þú gert næst? 

Ef þrjú l ögur einkenni eða fleiri eiga við 
þig er afar líklegt að um lesblindu sé að 
ræða. Er þá eindregið mælt með að þú 
lei  aðstoðar hjá námsráðgjafa  
viðkomandi skóla. Ráðgjafinn getur  
aðstoðað þig og leiðbeint þér í gegnum 
námið, bent þér á þau sérúrræði sem þú 
hefur ré  á, ásamt því að vísa þér í frekari 
greiningu ef þörf er á. 

Handtæk og góð hjálpargögn 

♦ Góð tölva , mælt er með stærri skjá en 
minni. 

♦ Stafsetninga Púkinn, sem hjálpar þér 
að skrifa auðveldan texta. 

♦ Lesforrit, sem hægt er að setja í 
tölvuna sem les fyrir þig texta, t.d. 
Talgervill og textaloud 

♦ Litaðar glærur, eru l í miklu úrvali en 
mjög persónubundið er hvaða litur 
hentar hverjum. 

♦ Diktafónn, er hentugur l að taka upp 
ma eða viðtöl l að hlusta á síðar.  

♦ iPod / iPad, notast á svipaðan há  og 
diktafónn. iPad er hægt að nota sem 
tölvu, bók, upptökutæki og margt 
fleira.  



Hvað er lesblinda? 

Lesblinda er íslenska orðið yfir fræðihei ð 
dyslexia sem kemur úr grísku. Lesblinda er 
röskun sem er aðallega vanmá ur í að 
lesa úr táknum ritmáls eða erfiðleikar við 
það að breyta bókstöfum í hljóð. Þó svo 
hægt sé að ná viðsæ anlegri færni í lestri 
með góðri þjálfun þá er skriffærni og  
ré ritun o ast áfram ábótavant. 
 
Lesblinda getur verið meðfæddur galli en 
rannsakendur telja meiri líkur á að 
lesblinda erfist l drengja en stúlkna. Hún 
getur líka verið áunnin og kemur þá einna 
helst e ir alvarleg meiðsl á heila eða 
alvarleg veikindi. 
 
Lesblindu er ekki hægt að skilgreina sem 
skort á greind. Lesblindir hafa yfirlei  
góða þrívíddarsjón og eiga auðvelt með 
að leysa sjónrænar þrau r, þó svo 
kunná an komi ekki fram á prófum.  

Þinn réttur 

Í 34.gr. framhaldsskólalaga segir að nemendum 
með sérþarfir skuli veita kennslu og sérstakan 
stuðning í námi. Framhaldsskólum ber skylda 
að veita sérfræðilega aðstoð og viðeigandi  
aðbúnað fyrir hvern nemanda eins og þörf 
krefur. Framhaldsskóli getur í samráði við  
ráðherra hverju sinni, rekið sérstaka námsbraut 
fyrir nemendur með fötlun og skal nemandi 
með lestrarerfiðleika eiga aðgang að henni 
ásamt sérsniðnum námsgögnum eins og við 
verður komið. Hver framhaldsskóli gerir grein 
fyrir því í sinni námsskrá hvernig staðið er að 
skimun og greiningu lesblindu hjá hverjum 
nemanda fyrir sig ásamt e irfylgni og  
stuðningi. Þeir skulu einnig leitast við að veita 
þeim nemendum sérstakan stuðning sem eiga 
við sérstæka námsörðugleika að stríða eða 
veikindi.  
 
Samkvæmt 37. gr. framhaldsskólalaganna  
varðandi náms‐ og starfsráðgjöf eiga  
nemendur hvers skóla ré  á slíkri þjónustu og 
skilgreina skólarnir markmið og stefnu skólans 
varðandi ráðgjöf í námskrá sinni  

Einkenni lesblindu 

♦ Snýrð þú stöfum eins og p og b eða d og 
b? Sem dæmi, pípa verður bíba og dani 
verður bani. 

♦ Á u það l að skipta út stöfum? Sem 
dæmi, hús verður mús. 

♦ Á u það l að sleppa endingum á orðum 
eða bæta við þau? 

♦ Á u það l að sleppa úr eða bæta  
   smáorðum við setningar? Sem dæmi 
   fyrir, frá, l eða við. 

♦ Þrey st þú fljó  við lestur og þar  örar á 
pásum að halda l að dreifa huganum? 

♦ Lest þú ennþá mjög hægt og er því  
   lesskilningur þinn ekki eins góður? 

♦ Þegar þú lest upphá  hikar þú mikið og 
stoppar yfirlei  ekki við kommur eða 
punkta? 

♦ Er stafsetning þín léleg? 
♦ Er glósugerð í mum þér erfið og á u 

erfi  með að skilja eigin glósur e ir  
   mann? 

♦ Hefur þú lí ð sjálfstraust og litla trú á 
eigin getu? 

♦ Á  þú erfi  með að skilja  
 prófspurningar?  


