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Útdráttur 

Ritgerðin er fræðileg samantekt á því hvernig dyslexía lýsir sér. Fjallað er um 

skilgreiningar á dyslexíu, söguna, orsakir og einkenni. Raktar eru aðferðir við greiningu á 

dyslexíu, m.a. á mismunandi aldurshópa barna. Þar er m.a. rætt við sérkennslukennara 

sem hefur mikla reynslu á þessu sviði. Fjallað er um áhrif dyslexíu á daglegt líf og 

tengingu hennar við erfðir. Þá eru raktar mismunandi kennsluaðferðir og hugleitt hvaða 

aðferðir gætu hentað best. Þá er fjallað um notagildi tölva fyrir þá sem eru með dyslexíu, 

mismunandi forrit o.þ.h. Þá er forvitnilegt viðtal við ungan mann sem er með dyslexíu. 

Þar fæst m.a. innsýn í áhrif dyslexíu á líf barna og ungmenna og sést þar að fáfræði og 

fordómar eru enn til staðar þó nokkuð hafi þokast til betri vegar á seinni árum. 
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Inngangur 

 

Í ritgerð þessari er umfjöllunarefnið, eins og heiti hennar bendir til, fræðileg samantekt á 

því hvernig dyslexía lýsir sér.  

Fjallað er um vandann við að skilgreina dyslexíu, því hún kemur fram í svo 

misjöfnum myndum á meðal einstaklinga. Fjallað er um fyrstu rannsóknir á dyslexíu, sem 

ekki eru nema liðlega eitthundrað ára gamlar. Í fyrstu vildu menn tengja hana truflunum á 

sjón en þær kenningar reyndust rangar.  

Snemma komu þó fram kenningar sem reyndust nær sanni sem tengdu hana við 

starfsemi heilans. Fyrst var þetta talinn heilaskaði, síðar truflun á heila og nú síðast 

námsörðugleikar sem hægt er að vinna með.  

Í ritgerðinni er greint frá því hvernig dyslexía lýsir sér hjá  mismunandi 

aldurshópum barna og hve mikilvægt það er að greina hana sem fyrst og meðhöndla á 

réttan hátt.  M.a. ræddi höfundur við reyndan sérkennslukennara á þessu sviði, til þess að 

glöggva sig betur á því hvernig að þessum málum er staðið. 

Þá rekur ritgerðin hvernig áhrif dyslexía hefur á daglegt líf og hve hún birtist í 

misjöfnum myndum hjá einstaklingum sem kallar á það að fjölbreytt úrræði séu notuð. Þá 

er nokkuð fjallað um rannsóknir á arfgengi dyslexíu sem er talinn stór orsakavaldur en þó 

ekki sá eini.  

Eitt meginviðfangsefni ritgerðarinnar er umfjöllun um kennsluaðferðir. Vegna 

mismunandi birtingarmynda dyslexíu hjá einstaklingum, er þörf á fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og fjölbreyttum hjálpargögnum. Þá er góð kennsla og góður stuðningur 

fjölskyldu, mikilvægir þættir til þess að byggja upp góða sjálfsmynd sem er mikilvægt 

fyrir framfarir í námi og almenna vellíðan. 

Þá er sagt frá því í ritgerðinni hvernig tölvurnar hafa hjálpað fólki með dyslexíu. 

Þær hafa nýst gríðarlega vel í námi og alltaf eru að koma ný og betri kennslu- og 

fræðsluforrit. Þar eru t.d. forrit sem kenna börnum að telja og lesa og svo mikið úrval 

forrita fyrir eldri börn og fullorðna til stuðnings í námi og starfi. 

Að síðustu er í ritgerðinni athyglisvert viðtal höfundar við ungan mann með 

dyslexíu sem  Þar kemur m.a. fram að þrátt fyrir sífellt meiri þekkingu á dyslexíu er 

styttra í fáfræði og fordóma en halda mætti 
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Kafli 1  Hvað er dyslexía? 

 

1.1 Skilgreining dyslexíu 

Margar skilgreiningar eru á dyslexíu en þó er engin ein rétt. „Orðið dyslexia er notað 

um örðugleika við lestrarnám, skilnings- og skriftarörðugleika.“ (Blight, 1995:3). Erfitt er 

að negla niður eina skilgreiningu vegna þess að dyslexía kemur fram í misjöfnum 

myndum og er oft ólík á milli einstaklinga. Í íslenskum orðabókum má finna heitin 

lesblinda og orðblinda. Þessi hugtök eru mikið notuð í samfélaginu, en þau hafa verið 

gagnrýnd vegna þess að það er ekki um eiginlega blindu að ræða.  

Heitið dyslexia er komið úr grísku. Forliðurinn „dys-„ vísar í erfiðleika, skort, tregðu 

eða eitthvað sem er rangt, slæmt eða erfitt. Miðhlutinn „lex-„ er kominn af nafnorðinu 

„lexis“, sem merkir orð eða mál. Síðasti liðurinn „-ia“ táknar svo ástand. Gríska sögnin 

„legein“ merkir að tala eða segja frá. Heitið dyslexia getur samkvæmt þessu náð til 

ástands sem felur í sér erfiðleika með orð, mál eða tal. (Læknablaðið, 2001)  

Dyslexía er mjög misjöfn á milli einstaklinga og hrjáir þá mismikið sem af henni 

þjást. Dyslexía er taugafræðileg og taugasálfræðilegur veikleiki í þroskamynstri 

einstaklings og tengist vinstra heilahveli. Þessir veikleikar eru oft taldir meðfæddir. 

Fjölmargar rannsóknir sýna fram á það. Oft er talað um sértæka námsörðuleika þegar að 

talað er um dyslexíu. Sá sem þjáist af dyslexíu getur verið fær á mörgum sviðum og 

jafnvel skarað fram úr í ýmsu. Dyslexía er sértæk á margan hátt, vegna þess að hún hefur 

ekki áhrif á allt sem viðkomandi lærir í lífinu, heldur hefur hún áhrif á afmörkuð svið 

menntunar, eins og til dæmis lestur, lesskilning, skrift og stærðfræði. Það getur reynst 

erfitt að læra margföldunartöfluna. Tölur og röð aðgerða í stærðfræði, geta flækst fyrir 

þeim sem þjást af dyslexíu. Þeir sjá tölur oft vitlaust eða öfugar og svo spegla sumir þeim 

þegar þeir skrifa þær (Selikowitz, 1993:3-5). 
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1.2 Saga dyslexíu 

Nær allir þekkja einhvern sem er með dyslexíu, en þessi sértæki námsörðuleiki 

var fyrst tilgreindur fyrir yfir hundrað árum. Dyslexía var lengi vel talin tengjast 

vandamálum með sjón og/eða heyrn en annað hefur verið sannað. Dyslexía er ekki 

orsökuð af sjón- eða heyrnarskerðingu heldur er vandamáli í heilanum. Einstaklingur með 

dyslexíu getur ekki sigrast á vandamálinu með því að þjálfa augu eða eyri heldur þarf að 

þjálfa heilann. (Hurford, 1998:41).  

Kennarafræðimenntaðir einstaklingar voru ekki þeir fyrstu sem uppgötvuðu 

dyslexíu heldur voru það augnlæknar. Sá fyrsti sem skýrði/nefndi þetta vandamál, var Dr. 

W. Pringle Morgan. Hann var augnlæknir og árið 1896 nefndi hann dyslexíu „Word 

blindness“ eða orðablindu. Hann taldi dyslexíu vera vandamál tengt sjón, en nú höfum 

við afsannað þá kenningu. Þessar fyrstu hugmyndir vöktu athygli á því að hluti fólks ætti 

af einhverjum orsökum erfiðara með lestur og skrift en aðrir og voru þessar orsakir ekki 

tengdar greind einstaklingsins (Bryant, 1985: 98-106). 

Margir hafa rannsakað dyslexíu á síðastliðnum 100 árum. Maður að nafni Samuel 

Torrey Orton (f. 1879- d.1948) rannsakaði þennan sértæka námsörðugleika og komst að 

þeirri niðurstöðu að þeir sem væru með dyslexíu, þyrftu sérstaka kennslu og að dyslexía 

væri tengd mállegri röskun. Hann kallaði vandamálið „twisted symbols“ eða að snúa 

táknum.  

Orton komst að því að margir af þeim sem hann rannsakaði með dyslexíu, 

spegluðu stöfum eða/og settu þá í vitlausa röð. Orton taldi dyslexíu vera ættgenga og 

hann komst einnig að því að hún tengdist vinstra heilahveli. Þessi nýja sýn á vandamálið, 

hrinti ýmsu af stað og var fólk þá byrjað að átta sig á því að dyslexía væri ekki tengd sjón 

eða heyrnarskerðingu, heldur einhverju vandamáli í heilanum sem tengdist tungumálinu.  

Orton gerði sér grein fyrir því að dyslektískir væru ekki heimskir og að erfiðleikar 

þeirra í lestri stöfuðu hefðu ekkert með greindarvísitölu að gera. Margar af kenningum 

Orton voru seinna sannaðar og styðjast hans niðurstöður og hugmyndir við margar 

kenningar sem við teljum viðurkenndar í dag. Betri tækni, til dæmis heilaskönnunartæki, 

hafa sýnt fram á að Orton var ekki svo galinn; rannsóknir hans hafa hjálpað okkur að 

skilja dyslexíu betur (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2006:15-16). 
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 Fyrst var dyslexía talin tengjast sjón- eða heyrnatruflunum, en síðan áttaði fólk sig 

á því, að svo var ekki. Í kringum 1960 fóru kenningarnar að breytast og tengjast meira 

tungumálinu og heilanum. Fyrst var talað um dyslexíu sem heilaskaða, síðan var því 

breytt og vandamálið kallað lágmarks heilatruflun en það hugtak þótti einnig ekki vera 

nógu lýsandi, þannig að vandamálið var þá kallað „learning disabilities“ eða 

námsörðuleikar og þessi hugtök eru enn notuð og samþykkt í dag 

(Rósa Eggertsdóttir  o.fl., 2006:15-17 ). 

 

1.3 Orsakir dyslexíu 

Dyslexía er ekki læknanleg og getur greinst hjá öllum. Hægt er að draga verulegu 

úr áhrifum hennar ef viðkomandi fær rétta aðstoð. Margt spilar inn í og eru aðstæður og 

umhverfi áhrifavaldar á dyslexíuna. Skólinn, kennarinn, samnemendur, andrúmsloft og 

stuðningur foreldra, eru nokkrir þættir í umhverfi barns með dyslexíu, sem hefur áhrif á 

nám og framfarir viðkomandi (Reid, 2003:13-14).  

Dyslexía tekur ekki afstöðu til aldurs, stéttar eða þjóðernis fólks. Fólk sem þjáist 

af henni þarf að læra að lifa með henni og læra að nýta sér alla þá hjálp og þjálfun sem í 

boði er. Mikilvægt er að fólk átti sig á því að dyslexía er ekki heimska, áhugaleysi, 

sjónskerðing eða leti (Hurford,  1998:33-34).  

 

,,Rannsóknir sýna að orsakir dyslexíu/lesblindu er að finna í gerð eða sköpulagi 

afmarkaðra svæða í heila. Einstök svæði þar geta verið lítillega mismunandi milli manna 

líkt og gerð og útlit annarra líkamshluta og líffæra. Frávikin á svæði í heila sem valda 

dyslexíu eru því meðfædd og afleiðing þess er að það tekur lengri tíma að þroska og þróa 

færni í að lesa, rita og stafsetja og læra það sem byggist eingöngu á orðum.” (Heimasíða 

Rannveigar Lund, 2008). 
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1.4 Einkenni dyslexíu 

Börn með dyslexíu eru oft langt á eftir sínum jafnöldrum í lestri og skrift og er það oft 

eitt af fyrstu ummerkjum um dyslexíu. Þessi börn eru oftast með meðal- eða yfir 

meðalgreind. Dyslexíu er ekki hægt að rekja til greindarskorts.  

Mikil orka og fyrirhöfn fer í lestur hjá einstaklingum vegna þess að erfitt er að 

umskrá bókstafi í hljóð. Þessir umskráningarerfiðleikar geta verið á mismunandi stigi; 

sumir geta lesið á ágætis hraða á meðan aðrir geta varla lesið neitt. Einkennin í lestri og 

stafsetningu koma oft fram sem umskráningarerfiðleikar, sem hafa áhrif á lesskilning, 

leshraða og stafsetningu (Ryden, 1989:17-19). 

Börn sem eru með dyslexíu eiga oft í erfiðleikum með máltöku eða eru seinni til 

en jafnaldrarnir, en þó alls ekki í öllum tilvikum. Flestir sem þjást af dyslexíu fæðast með 

hana og þó að ummerki geti verið til staðar snemma, þegar viðkomandi byrjar að læra 

orð, er hún þó yfirleitt greind mun seinna.  

Einkenni dyslexíu er mörg og eru þau misjöfn eftir aldri og einstaklingum. Ekki er 

hægt er að greina börn með vissu fyrr en einu til tveimur árum eftir að lestrarnám hefst og 

stundum mun seinna. Þó geta komið fram vísbendingar á leikskólaaldri. Í byrjun 

lestrarnáms eiga þessi börn erfitt með að vinna með hljóð í huganum; börnin eiga erfitt 

með að átta sig á því að orð eru mynduð úr aðskildum hljóðum.  

Dæmi um einkenni hjá yngri börnum, á aldrinum 5-7 ára eru: Þessi börn eiga oft í 

erfiðleikum með að leggja hluti á minnið, t.d. rím, röð atburða, vikudaga, mánaða og 

stafanna í stafrófinu. Máltaka hefur stundum gengið erfiðlega og rétt orðaröð getur flækst 

fyrir þeim. Börnin rugla oft saman líkum málhljóðum. Einnig ber oft á áhugaleysi vegna 

skorts á skilningi í sögum og frásögnum.  

Lítil framför er í lestri, ritun og skrift af orsökum dyslexíunnar. Börnin geta líka 

átt í erfiðleikum með hreyfiþroska og ýmsar fínhreyfingar, t.d. að klippa út. Hlutir eins og 

að læra að telja, tími og tímaröð hluta og tvískipt fyrirmæli, eru einnig erfiðir fyrir þessa 

ungu einstaklinga. Að leggja á minnið nöfn, söngva og þulur er einnig mun erfiðara fyrir 

mörg börn með dyslexíu. Þessi einkenni geta valdið pirringi bæði heima fyrir og í skóla, 

vegna þess að börnin skilja ekki af hverju þessir hlutir eru að ganga svona erfiðlega fyrir 

þau. Allur bóklegur lærdómur reynist þeim tímafrekari en hjá börnum almennt (Jean 

Blight, 1995:6-9). 
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Rétt er þó að taka fram, að engir tveir einstaklingar með dyslexíu hafa 

nákvæmlega sömu einkennin. Einkenni barna á aldrinum 7-13 ára eru farin að hafa 

veruleg áhrif á nám barnanna og aftra þeim í ýmsum efnum. Dæmi um einkenni þessa 

aldurshóps eru: Þessi börn skrifa oft illa og hafa litla tilfinningu fyrir stafsetningu. Þau 

lesa illa og njóta þess ekki og eru oft langt á efir sínum jafnöldrum í lestri og ritun. Að 

rugla saman stöfum og hljóðum, er enn vandamál sem fylgir þeim og eiga þau erfitt með 

að halda huganum og áhuganum við það sem þau eru að lesa eða skrifa. Stafa- og töluvíxl 

eru einnig algeng og lesskilningur lítill. Hjá þessum aldurshópi ber einnig stundum á 

pirringi og hegðunarvandamálum sem geta komið fram án sýnilegra ástæðna (Jean 

Blight, 1995:12-14). 

Einkenni hjá 13-18 ára börnum eru að mörgu leyti svipuð og hjá 7-13 ára börnum, 

en þó eru mun meiri kröfur gerðar til barna á aldrinum 13-18 ára í skóla. Stafsetning er 

enn léleg og eiga þessi börn það til að velja stutt og létt orð til þess að forðast villur. 

Lestrarhraða er enn ábótavant. Ritgerðir eru erfiðar fyrir þessa einstaklinga, vegna þess 

að skipulag hugmynda, röðun og orðaval flækjast mikið fyrir þeim. Þessi börn geta oft 

afkastað miklu en þreytast samt auðveldlega. Vegna gífurlegrar orku sem fer í að lifa með 

dyslexíunni, þurfa þau oft að taka sér hvíld til þess að ná sér aftur á strik (Jean Blight, 

1995:19-20). 

Dæmi um einkenni fullorðinna geta verið erfiðleikar með að fylgja fyrirmælum, 

sérstaklega fjölskiptum fyrirmælum. Einbeiting getur verið léleg og getur því reynst erfitt 

fyrir þau að taka þátt í samræðum þar sem oft er breytt um umræðuefni. Að koma hlutum 

á framfæri getur einnig reynst erfitt, því að röð hugmynda og skipulag í huga þeirra er 

vandasamt. Það sem þeir sjá í huganum getur verið erfitt að útskýra fyrir öðrum á réttan 

hátt (Jean Blight, 1995:22-23). 

Öll einkenni dyslexíu miðast að sjálfsögðu mikið við aðstoð sem einstaklingurinn 

hefur fengið. Einnig er mikilvægt að fólk sé óhrætt við að tala opinskátt um vandamál sín 

og láti það ekki hafa áhrif á sjálfstraust sitt (Jean Blight, 1995:22-25). 
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Kafli 2  Greining og áhrif dyslexíu 

 

2.1 Mikilvægi greiningar 

 Mikilvægt er að einstaklingur sem grunar að hann/hún sé með dyslexíu, fái 

greiningu. Að fá greiningu hjálpar flestum í fyrstu til þess að auka skilning á 

vandamálinu og einnig til þess að auka sjálfstraust. Margir sem hafa þennan grun verða 

fyrir miklum létti við að fá greiningu, vegna þess að þá átta þeir sig á því að örðugleikar 

þeirra felast ekki í heimsku, leti eða áhugaleysi. Ef einstaklingurinn skilur ekki vandann 

og veit ekki af honum, þá er nær ómögulegt að leysa hann. Mikilvægt er einnig að ganga 

úr skugga um að einstaklingurinn sem er greindur með dyslexíu, sé ekki greindur á 

röngum forsendum, t.d. vegna skertrar hreyfihömlunar, sjón- eða heyrnaskerðingar. 

Einnig þarf að útiloka að námsörðuleikarnir stafi af lélegri kennslu eða slæmum 

uppeldisaðferðum. Þegar er um dyslexíu að ræða, geta ýmsir hlutir haft áhrif, en hins 

vegar þá ber að taka mið af dyslexíu aðeins út frá henni. Ef grunur er um að barn sé með 

dyslexíu, er mikilvægt að leita til sérfræðinga á þessu sviði. Gott er að fá álit hjá fleiri en 

einum aðila, til þess að ganga úr skugga um að allt fari rétt fram og mikilvægt er einnig 

að gott samstarf sé á milli skóla og heimila í þessum málum (Hurford, 1998:109-113). 

 

2.2 Greining hjá börnum 

Ég talaði við Sigurborgu Bragadóttur, sérkennslukennara í Ölduselsskóla, til þess 

að komast að því hvernig staðið er að greiningu barna þar.  

Í byrjun skólagöngu barna er hugtakapróf og talnapróf lagt fyrir þau. Í þessu prófi 

er almenn hugtakakunnátta barnanna athuguð, t.d. hugtök eins og „fyrir ofan“ og „fyrir 

neðan“. Á prófinu fara börnin eftir einföldum leiðbeiningum, teikna og tengja myndir við 

stafi. Athugað er hvort börn skilja einföld fyrirmæli. Þetta er fyrsta skrefið sem skólinn 

tekur til þess að sjá stöðu nemenda. Einnig er skoðað, samhliða þessu prófi, svokallað 

hljómpróf sem flest börn hafa tekið í leikskóla. Vel er fylgst með þeim sem að koma 
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slakir út úr þessum prófum. Það er ekki fyrr en í fimmta bekk sem að börn eru greind 

með vissu.  

Einnig eru lögð fyrir fimm læsispróf, frá fyrsta til fimmta bekkjar. 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkurborgar setur fram ákveðin viðmið og ef að barn skorar 

ítrekað undir 65% á þessum læsisprófum, þá eru verulegar líkur á því að um dyslexíu sé 

að ræða. Ef að grunur er um að barn sé með dyslexíu, þá eru þessar upplýsingar skoðaðar, 

í samráði við foreldra og ákvörðun tekin um framhaldið. Einnig er boðið upp á ýmis 

námskeið og aukatíma utan skóla og getur það reynst mörgum vel.   

Sigurborg hefur mælt með Lestrarskóla Helgu Sigurjónsdóttur fyrir marga af 

dyslektískum nemendum sínum. Skólinn er staðsettur í Kópavogi og býður til dæmis upp 

á ýmis námskeið sem hjálpað geta dyslektískum börnum og fullorðnum. Formleg 

greining fer síðan fram með prófi sem hægt er að taka hjá Lestrarsetrinu. Ölduselsskóli 

býður upp á góða sérkennslu og standa starfsmenn skólans þétt við bakið á öllum sínum 

nemendum. (Sigurborg Bragadóttir, 2008). 

 

2.3 Áhrif dyslexíu 

Mörg börn með dyslexíu njóta sín betur í ýmsum verklegum greinum, þar sem ekki er 

lögð áhersla á bóknám. Hver einstaklingur með dyslexíu hefur sína styrkleika og 

veikleika og eru einkennin einnig mismunandi hjá hverjum og einum. Dyslexía getur þó 

haft áhrif á einstaklinginn á mörgum sviðum. Hægt er að skipta áhrifum dyslexíu í tvo 

flokka: Annars vegar bóklega erfiðleika, eins og með lestur, skrift, stafsetningu og málfar 

og hins vegar erfiðleika eins og með skipulag, seiglu, félagslega hæfni og samhæfingu 

fínhreyfinga. Áhrifin geta teygt anga sína víða og haft áhrif á ekki bara bóklegt nám, 

heldur einnig haft truflandi áhrif á hljóðfæranám og ástundun ýmissa íþrótta. Sama á við 

með íþróttir og tónlist, þar sem lögð er mikil áhersla á reglu og samhæfingu sem getur 

flækst fyrir þeim sem eru með dyslexíu. Börnin eiga erfitt með takt, að klappa eða hreyfa 

sig eftir honum (Selikowitz, 1993:4). 

Dyslexía er ekki meðfædd í öllum tilvikum. Til eru aðilar áttu ekki í vandræðum með 

lestur eða lestrarnám en lenda síðan í slysi eða áfalli sem hefur áhrif á heila þeirra og 

skaðar hann. Þetta er alls ekki einsleitur hópur, en heilaskaði getur valdið dyslexíu á 
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hvaða aldri sem er. Sumir missa þann hæfileika að geta lesið, í sumum tilvikum geta þeir 

lesið en með miklum erfiðleikum.  

Hægt er að skipta þeim sem fá dyslexíu seinna á lífleiðinni í þrjá hópa. Í þeim fyrsta, 

sem kallast „deep dyslexia“ eða djúp-dyslexía eru þeir sem missa alla hljóðkerfisvitund.  

Í öðrum hópnum sem kallast „phonological dyslexia“ eða hljóðkerfis-dyslexía eru 

þeir sem eiga í erfiðleikum með réttritun og hljóðkerfisvitund þeirra er einnig frekar slök. 

Þriðji og síðasti hópurinn kallast „surface dyslexia“ eða yfirborðs-dyslexía  og þar eru 

þeir sem fá dyslexíu seinna á lífsleiðinni. Þessi hópur fólks er með einkenni sem eru ólík 

einkennum fólks sem falla í tvo fyrri hópana. Hjá þessum aðilum er hljóðkerfisvitund og 

tenging ekki skert. Erfiðleikar þeirra felast í því að lesa orð sem ekki hljóma nákvæmlega 

eins og þau eru skrifuð (Bryant o.fl., 1985:106-110). Í ensku er þetta vandamál algengara 

en í íslenskri tungu þar sem orðin eru oftar skrifuð eins og þau hljóma. 

 

2.4 Er dyslexía arfgeng? 

Dyslexía getur verið arfgeng. „Familial and heritable do not necessarily mean that having 

a dyslexic parent or sibling guarantees you will be dyslexic, but they do mean that there 

is about a 50 percent grater chance of having the disorder if a relative has it“ (Hurford, 

1998:47).  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á arfgengi dyslexíu og einnig í samanburði 

við umhverfisástæður og áhrif. Fyrstu kenningar um að dyslexía væri arfgeng, koma fram 

í kringum aldarmótin 1900 og hafa þær þróast síðan. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

fjölskyldum, þar sem skoðað er hvort algengara sé að börn foreldra með dyslexíu greinist 

með dyslexíu, heldur en börn foreldra sem ekki þjást af dyslexíu.  

Í dag virðast flestir vera sammála um að dyslexía sé arfgeng og að ef viðkomandi 

á systkini eða foreldra með dyslexíu, þá er hann líklegri en aðrir til þess að greinast með 

hana. Umhverfisaðstæður mega þó ekki gleymast þegar orsaka dyslexíu er leitað. 

Fræðimenn hafa reyndar rannsakað tvíbura sem búið hafa hvor á sínum stað, til þess að 

sjá hvort að ástæðan liggi fremur í erfðum eða umhverfi. Niðurstöður sýna að erfðir eru 

sterkari orsakavaldur. Umhverfið gegnir þó verulegu hlutverki. Síður er til dæmis lesið 
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fyrir börn foreldra með dyslexíu og hvatning til lesturs gæti verið minni (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2006:167-172). 

Í þessum rannsóknum hefur einnig verið skoðað hvort að líkurnar séu jafnar hjá 

báðum kynjum, bæði hjá foreldrum og börnum þeirra. Komið hefur í ljós að sumar 

rannsóknir sýna fram á að dyslexía greinist hjá fleiri drengjum en stúlkum, en aðrar segja 

hlutfallið vera nokkuð jafnt.  

Talið er að líkurnar aukist gífurlega á því að einstaklingur sé greindur með 

dyslexíu ef að annað eða bæði foreldri viðkomandi eru með hömlunina (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2006:167-172).  

Nýleg rannsókn sem gerð var árið 2000 og kallast Snowling, komst að niðurstöðu 

um eftirfarandi: „Það eru taldar 40% líkur á að sonur föður með dyslexíu sé einnig með 

lestrarerfiðleika. Ef móðir er með dyslexíu eru líkurnar 36%. Líkurnar frá dóttur eru 

minni eða um 20%, hvort sem leshömlunin liggur hjá föður eða móður“ (Rósa 

Eggertsdóttir o.fl., 2006:171).  

Knight og Hynd framkvæmdu  rannsókn á dyslexíu meðal tvíbura árið 2002. Sú 

rannsókn leiddi eftirfarandi í ljós: „Tvíburarannsóknir benda til þess að ef annar eineggja 

tvíburi er með leshömlun eru 68% líkur á því að hinn sé það einnig en ef um tvíeggja 

tvíbura er að ræða eru líkurnar minni eða 38%“ (Rósa Eggertsdóttir o.fl., 2006:171).   

 

Kafli 3 Hvaða kennsluaðferðir henta best? 

 

3.1 Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða 

Mikilvægt er að einstaklingur sem greindur er með dyslexíu, fái gott aðhald og 

aðstoð við nám, þar sem skipulag, fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt hjálpargögn 

eru notuð. Góð sjálfsmynd, góð kennsla og stuðningur fjölskyldu viðkomandi, skipta 

einnig sköpum í framförum í námi. Síðast en ekki síst, þá er mikil lestrarþjálfun einnig 

lykilatriði. Einnig ber að hafa í huga að námið sé einstaklingsmiðað og skal lesefni og 

lestrarstig nemandans fara saman. Endurtekning og þjálfun hjálpa þessum nemendum 

mikið og þarf námið að miðast út frá því. Nám hjá dyslektískum skal einblína á aðalatriði 
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frekar en aukaatriði í námsefni, þar sem of mörg smáatriði geta ruglað nemandann. Skýr 

skilaboð og skýrar hnitmiðaðar leiðbeiningar, skipta miklu máli fyrir þennan hóp.  

Kennarinn þarf að ganga í skugga um að nemandinn hafi meðtekið þær 

leiðbeiningar sem fram eru settar, til dæmis í verkefnum og heimavinnu. Annað 

nytsamlegt hjálpartæki eru hugarkort eða „Mind Maps“. Þessi aðferð getur hjálpað 

dyslektískum við að skipuleggja hugmyndir sínar og halda utan um orðaforða. Ekki 

reynir eins mikið á veikleika þeirra í minni, þegar að hugarkort, gátlistar og ýmis slík 

hjálpargögn eru notuð. 

Samvinna nemenda getur hjálpað í mörgum tilfellum. Ef um hópverkefni eða 

paravinnu er að ræða, þá þarf að vera fjölbreytt val á efni, þannig að viðkomandi geti 

valið sé eitthvað við hæfi og innan síns áhugasviðs. Mestur árangur næst ef að 

viðkomandi hefur áhuga á viðfangsefninu og hjálpar það einnig til við að virkja 

nemandann í náminu. Kennari þarf alltaf að taka tillit til dyslektískra og miða námið útfrá 

getu hvers og eins. Utanbókarlærdómur skilar litlu og þess vegna þurfa hjálpargögn, t.d. 

orðabækur og uppflettirit, ávallt að vera til staðar, svo nemandinn geti rifjað upp og lært 

að nýta sér þau, hvort sem er á pappír eða í tölvu. Utanbókarlærdómur, eins og beygingar 

sagna og stafsetning, skilar litlum árangri, nema að hægt sé að nýta fjölbreytt hjálpargögn 

(„að taka tillit til“, 2008) 

 

3.2 Tölvur og dyslexía 

Ýmislegt er hægt að gera fyrir nemendur með dyslexíu og er fyrsta skrefið að 

viðurkenna vandamálið og takast á við það, í samvinnu við skóla og foreldra. Þeir sem 

greinast með dyslexíu þurfa að hafa meira fyrir sínu námi en aðrir og góð ástundun og 

þrautseigja leika stórt hlutverk í velgengni í námi hjá þeim sem eru með dyslexíu.  

Tölvuvinna í skóla getur hjálpað krökkum og fólki með dyslexíu gríðarlega mikið, 

þar sem tölvan býður upp á svo marga möguleika. Tölvur eru hvorki óþolinmóðar né 

dómharðar, þegar að kemur að villum og eru því viðhorfin gangvart tölvum yfirleitt 

jákvæð. Hægt er að skipta tölvuforritum í þrjá flokka; sá fyrsti fræðsluforrit, síðan 

inntakslaus forrit eins og „Word processor“ sem hefur ekki þann beina tilgang að kenna 

og síðan er síðasti flokkurinn sem er afþreyingarforrit.  
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Að auðvelda börnum með dyslexíu aðgengi að tölvum, gerir þeim kleift að skrifa 

á aðeins auðveldari hátt og einnig að koma hugmyndum sínum á framfæri.  Önnur 

tölvutækni sem hjálpar mörgum er talandi „Word-forrit“. Þar getur nemandinn látið 

forritið lesa fyrir sig og einnig lesið með því. Vandamálið með slíkt forrit er þó að það 

truflar aðra nemendur og ef nemandinn með dyslexíu notar heyrnartól, þá heyrir hann 

ekki í kennaranum. Margt hefur breyst á síðustu tveimur áratugum og eru nú til fjöldinn 

allur af frábærum kennslu- og fræðslu forritum.  

Fræðsluforrit geta hjálpað gífurlega þeim nemendum sem eru með dyslexíu. Í 

þessum forritum er t.d. hægt að læra að telja og að lesa. Flest þessara forrita gefa 

nemandanum strax til kynna hvort svör eru rétt eða röng og þau bjóða einnig upp á 

mismundandi þyngdarstig og hraða, þannig að nemandinn getur lært eftir eigin hentisemi 

það efni sem honum hentar best, síðan er hægt að byggja á fyrri kunnáttu og þyngja efnið 

smátt og smátt.  

Síðan eru það inntakslaus forrit. Þessi forrit hafa einnig batnað á síðustu árum og 

verið betrumbætt gífurlega. Í þeim er hægt að gera ýmislegt. Hægt er t.d. að skrifa og 

breyta letri og stærð. Einnig eru til forrit eins og „Paint“,  þar sem yngri nemendur geta 

gert ýmis listaverk og prófað sig áfram á skapandi hátt. Slík listaforrit eru einnig til fyrir 

eldri nemendur og eru þau þá fagmannlegri og flóknari, síðan geta þeir notað listaverk sín 

til þess að skreyta með eða fært þau yfir í „Word“ og notað t.d. á forsíðu ritgerðar. Annað 

sem forrit eins og „Word“ geta hjálpað með er stafsetning. Flest forritana innihalda búnað 

til leiðréttingar á stafsetningu, sem nemendur með dyslexíu geta notið góðs af.  

Síðast en ekki síst eru það afþreyingarforrit. Það getur verið óskýr lína á milli þess 

hvað telst hjálpa börnum námslega og síðan þeirra leikja sem hafa engan námslegan 

tilgang. Sum forrit eru sérstaklega hönnuð með þeim tilgangi að þjálfa börn í að læra að 

telja, þjálfa lestur og reikning og  allt er þetta gert í formi tölvuleikja. Þessi kennsluaðferð 

getur hentað vel fyrir börn með dyslexíu og getur hjálpað til við að vekja áhuga þeirra á 

því að læra á skemmtilegan og fjölbreyttan hátt. Þessir leikir gefa einnig nemandanum og 

kennaranum niðurstöður um leið og leikurinn er spilaður og í þeim er hægt að fá hjálp til 

þess að komast áfram í leiknum ef að erfiðleikar koma upp. Leikirnir eru líka hannaðir í 

nokkrum þyngdarstigum. Einnig eru til forrit sem lesa fyrir viðkomandi. Hægt er að 

hlusta á sögur og tónlistarmyndbönd og fylgja textanum á skjánum. Tölvugrafíkin er 



 17 

ótrúlega flott og tæknileg. Slík forrit hjálpa við að þjálfa lestur, þar sem nemandinn les 

með röddinni. Öll forrit sem geta hjálpað nemendum með dyslexíu eru ekki bara gagnleg 

innan veggja skólans, heldur geta þau verið góð leið bæði til gagns og gamans heima 

fyrir.  

Margt verður að hafa í huga þegar tölvur eru notaðar sem hjálpartæki fyrir 

nemendur með dyslexíu. Kennarar og foreldrar verða að passa upp á að einblína ekki of 

mikið á stafsetningu og útlit þess sem nemandinn er að skrifa, heldur einnig á innihald og 

fjölbreytni hugmynda ritverksins. Einnig er gott að leiðrétta aðeins eina gerð af villum í 

einu, til þess að ná settu markmiði. Mikilvægt er að hvetja nemandann til að þróa með sér 

aðferðir til að skrifa innihaldaríka sögu og útskýra fyrir honum að stafsetning sé ekki aðal 

málið.  

Annað sem ber að hafa í huga er ferlið sem nemandinn ferð í gegnum, þegar hann 

skrifar í „Word“. Til þess að finna út hvað það er sem helst flækist fyrir nemandanum, þá 

er gott að kenna honum að skipta ferlinu í þrjú stig:  

Fyrsta stigið er forstig, þar sem nemandinn skapar og setur fram hugmyndir sínar 

um ritgerðina eða söguna. Þetta þarf ekki að gera skriflega. Þetta getur reynst sumum 

erfitt því að hugmyndirnar geta oft farið í rugling og vitlausa tímaröð. Kennarinn getur þá 

gripið inn í og aðstoðað við þennan hluta ferlisins.  

Annað stig ferlisins er að byrja á rituninni sjálfri og þá er mikilvægt að nemandinn 

viti að á þessu stigi er í góðu lagi að breyta og bæta eftir á og aðalatriðið er að reyna að 

koma hugmyndunum niður á blað/tölvuna. Stundum getur reynst vel að prenta út það sem 

komið er annars lagið og skoða það á blaði og laga síðan og færa það inn í tölvuna. Á 

þessu stigi skal ekki eyða of miklum tíma í stafsetningu, heldur frekar söguþráðinn.  

Síðasta stig ferlisins er síðan að hreinskrifa eða fara yfir. Hér er lögð meiri áhersla 

á útlit og stafsetningu. Ef að nemandi með dyslexíu nær að tileinka sér ferliritun, aðferð 

eins og þessa, þá getur það hjálpað honum mikið. Að skrifa ritgerð virðist ekki eins 

óyfirstíganlegt verkefni, þegar að hægt er að líta á verkefnið í nokkrum þrepum.  

(Singleton, 1994:6-35). 
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Kafli 4 Viðtal við ungan mann með dyslexíu 

  

Ég tók viðtal við ungan mann sem greindist með dyslexíu í níunda bekk í grunnskóla. 

Markmið mín með viðtalinu voru tvö; annars vegar vildi ég fá innsýn inn í líf einstaklings 

sem þjáist af dyslexíu og með því öðlast dýpri skilning á dyslexíu og áhrifum hennar á líf 

einstaklingsins, hins vegar vildi ég skoða það sem algengt var fyrir aðeins 15 árum að 

börn fengu oft greiningar of seint og síðan litla sem enga hjálp.  

Í tilviki þessa drengs kom í ljós að fáfræði um dyslexíu átti stóran þátt í slakri 

frammistöðu í grunnskóla. Bæði fáfræði kennara, foreldra og hans eigin. Viðmælandi 

minn talaði um hvernig viðhorf kennara hans höfðu neikvæð áhrif á hann og vilja hans til 

að leggja sig fram í náminu. Hann var stimplaður latur tossi og sú tilfinning fylgdi honum 

gegnum grunnskólann. Viðmælandi minn trúir því að andlegur stuðningur sé mikilvægur 

í námi og þá sérstaklega fyrir nemendur með dyslexíu, þar sem þeir þurfa að yfirkoma 

margar hindranir. 

Í grunnskólanámi viðmælanda míns, var lítið sem ekkert tillit tekið til dyslexíunar. 

Hann fékk greiningu í níunda bekk en samt breyttust hlutirnir ekkert. Honum gekk illa í 

samræmdu prófunum, þar sem að hann fékk hvorki viðeigandi hjálp við undirbúning fyrir 

prófin, né á meðan á prófunum stóð. Þetta varð til þess að viðmælandi minn hélt ekki 

áfram frekara námi eftir grunnskóla.  

Ég fékk viðmælanda minn til þess að útskýra fyrir mér, hvernig væri að vera með 

dyslexíu. Hans veikasta hlið er lesskilningur og hann sagði mér að besta leiðin til að lýsa 

einkennum hans væri sú að segja; að þegar hann les þá skilur það lítið sem ekkert eftir 

sig. Hann veitir skriflegum hlutum litla athygli, til dæmis fréttablöðum og kýs frekar að 

horfa á fréttir í sjónvarpi, því að hann hefur lítinn lesskilning og nýtur þess alls ekki að 

lesa. Hann les lítið sem ekkert í dag og hefur aldrei lesið heila bók.  

Viðhorf hans gagnvart dyslexíunni eru frekar jákvæð og lítur hann svo á að dyslexía 

hafi ekki hafa aftrað honum í lífinu. Í dag hefur hann jákvæð viðhorf og þessi viðhorf 

ásamt bættri sjálfsmynd, hafa hjálpað honum til þess að lifa með dyslexíunni, þrátt fyrir 

að hafa fengið sama sem enga aðstoð eða stuðning í grunnskóla. Hann hefur öðlast betri 

skilning á dyslexíu á síðustu 5-8 árum og með því hefur hann öðlast betri sjálfsálit. Í 
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grunnskóla leið honum öðruvísi og hann skildi ekki af hverju hann gat ekki lært eins og 

hinir, en hann vissi samt alltaf að ástæðan var þó ekki heimska eða leti. 

Þeir sem þjást af dyslexíu hafa mismunandi túlkun á vandamálum sínum, en í viðtali 

mínu talaði viðmælandi minn um að hann hefði betri tengingu í lestri við þau orð sem 

hefðu bókstaflega merkingu. Hann finnur tengingu við kenningar Ronald D. Davis um 

myndræna hugsun dyslektískra. Viðmælandi minn sagði mér að þessi skýring á 

vandamálinu, ætti við í hans tilviki.  

Viðmælandi minn telur dyslexíu vera misjafna eftir einstaklingum en í hans tilfelli sé 

myndræna hugsunin hjá honum ein af ástæðum vandamáls hans með lesskilning. Hann 

hefur viðað að sér fróðleik um þessa kenningu og aðhyllist hana.  

Ronald D. Davis talar um að þegar við lesum notum við orðrænt og myndrænt 

hugarferli til að öðlast skilning á því sem við erum að lesa. Hann telur að þeir sem þjást 

af lesblindu þurfi að stóla algjörlega á að nota myndrænt ferli til þess að skilja textann, 

vegna þess að viðkomandi getur ekki hugsað í hljóðum orða.  

Þegar þeir lesa orð eins og „hús“ eða „köttur“, þá sjá þeir fyrir sér mynd af hlutnum 

og öðlast þannig skilning með því að tengja orðið við mynd í huganum. Sama á við með 

sagnir. Þegar þeir lesa orð eins og að hoppa, þá geta þeir búið til mynd í huganum, vegna 

þess að merking orðsins er bókstafleg. Hlutirnir fara að flækjast þegar að einstaklingurinn 

getur ekki séð fyrir sér mynd í huganum af því orði sem hann er að lesa. Smáorð eins og 

orðið „og“ er ruglingslegt, því það er engin mynd sem einstaklingurinn tengir við það, 

hann sér bara þessa tvo stafi, hlið við hlið; „o“ og „g“. Dyslektískir eiga til dæmis erfitt 

með að lesa bullorð, því að sjónminni þeirra hefur ekki svigrúm til að alhæfa og þar með 

treysta á sjónminnið. Þegar samfelldur texti er lesinn, missir einstaklingur með dyslexíu 

auðveldlega þráðinn, vegna þess að það myndast eyður í setningarnar, þar sem 

viðkomandi getur ekki notað myndræna hugsun. Viðkomandi gefst síðan upp vegna þess 

að þeir missa skilning á fleiri og fleiri orðum, þar til allt samhengi hefur tapast (Davis, 

2003:28-33). 

Í tilviki viðmælanda míns voru tveir aðrir í fjölskyldu hans með dyslexíu, faðir hans 

og annar bróðir hans. Þær heimildir sem ég hef stuðst við hafa sýnt fram á að dyslexía er 

arfgeng og í tilfelli viðmælanda míns, þá eru miklar líkur á því að hann hafi erft 

dyslexíuna frá föður sínum.  
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Lokaorð 

Margir velta fyrir sér þeirri umræðu sem heyrist í samfélaginu um að nú séu of 

mörg börn með greiningar af einhverju tagi. Þessi umræða endurspeglar neikvæð viðhorf. 

Ég spyr: Hvernig fór fyrir þeim börnum og fólki á árum áður, sem ekki fengu viðeigandi 

greiningu, til dæmis greiningu við dyslexíu?  

Oft tíðkaðist að setja þessa einstaklinga í svokallaða tossabekki, þar sem þeir 

fengu þann stimpil að vera latir tossar sem ekki vildu læra, en oft var það vegna þess að 

þessir einstaklingar áttu við námsörðuleika að stríða. Í öllum þessum umræðum um 

greiningar má ekki gleyma þessum einstaklingum sem fengu ekki greiningu og þá aðstoð 

sem er í boði í dag. Það þarf ekki að fara lengra aftur í tímann en um 20 ár. 

Bróðir minn er lesblindur og þegar hann var í skóla voru slíkar greiningar ekki til 

og hann fékk ekki þá  hjálp sem hann þurfti. Því hætti hann í skóla mjög snemma.  

Í dag vitum við meira um dyslexíu, hvernig á að greina hana og hvað er best að 

gera. Núna er lögð áhersla á að kennarar séu vakandi fyrir mögulegum einkennum 

dyslexíu svo að hægt sé að greina þessi börn og hjálpa þeim sem fyrst. Þetta tel ég 

meginorsökina fyrir fleiri greiningum í dag en á árum áður. 

Sjálf er ég í kennaranámi og þess vegna valdi ég að skrifa um þetta efni, því ég 

veit að það er mikilvægt að hafa augun opin fyrir námserfiðleikum barna og unglinga og 

ég hef einlægan áhuga á að aðstoða þau, þar á meðal börn með dyslexíu.  
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Fylgiskjöl 

 
Viðtal við ungan mann með dyslexíu. 

 

Ég:  Sæll og velkominn. Ég þakka þér kærlega fyrir að koma. 

Viðmælandi: Já, ekkert mál! 

Ég:  Jæja, eigum við þá ekki bara að byrja þetta? 

Viðmælandi: Jú, endilega. 

Ég:  Hvað ert þú gamall? 

Viðmælandi: Ég er 24. 

Ég:  Hvenær varst þú greindur með dyslexíu? 

Viðmælandi: Ég var greindur allt of seint. Ekki fyrr en í níunda bekk í grunnskóla. 

Ég:  Geturðu lýst helstu dyslexíu einkennum þínum fyrir mér? 

Viðmælandi: Já, ég kann ekki að lesa [hlær]. Jú, ég kann kannski alveg að lesa en ég les 

rosalega hægt. Þegar ég til dæmis les sko texta, þá hef ég nær engan 

lesskilning. Það er í raun algjör tímaeyðsla fyrir mig að lesa.  

Ég:  Ég skil, en ertu hættur að reyna? 

Viðmælandi: Já, meira og minna. Mér finnst „soldið“ lýsandi fyrir mig, já, hvernig ég 

missi þráðinn í lestri. Ég nota myndræna hugsun. Ég, þú veist, sé fyrir mér 

orðin sem ég er að lesa. Ég heyrði eitt sinn um einhverja kenningu sem 

maður að nafni Ronald Davis setti fram. 

Ég:  Já, ég hef einmitt lesið efni eftir hann. 

Viðmælandi: Hann talar um hvernig við, þú veist, þeir sem eru með lesblindu ... 

Ég:  Já, einmitt. 

Viðmælandi: ... já, að við höfum lélegan lesskilning á þeim orðum sem við sjáum ekki 

fyrir okkur. Eftir að ég heyrði þetta, þá fór ég að pæla í þessu og þetta 

„meikar perfekt sens“. Held þetta eigi „soldið“ vel við mig [hlær]. Æ, ég 

veit samt ekki, maður hefur heyrt svo margt, bara pælingar. 
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Ég: Ég skil. Já, einmitt gaman að heyra hugmyndir þínar um ástæður fyrir 

lesskilningnum, eða sem sagt af hverju hann er slakur. Lestu þér til gagns 

og gamans í dag? 

Viðmælandi: Nei, ég les bara, já, bara það sem ég þarf nauðsynlega að lesa. Ekkert 

meir. 

Ég:  Já ég skil, en dagblöð? 

Viðmælandi: Nei, jú kannski fyrirsagnirnar í mesta lagi. Það er nefnilega þannig að þó 

að ég vilji lesa meira og hafi áhuga á að vita meira um efni, í fyrirsögninni 

til dæmis, þá get ég það ekki. 

Ég:  Já, svoleiðis. Geturðu útskýrt það fyrir mér? 

Viðmælandi: Já, ég skal reyna [hlær]. Ef ég sé til dæmis spennandi fyrirsögn og ætla að 

gera tilraun til að lesa greinina, þá tapa ég þræðinum strax. Ég sem sagt 

byrja að lesa en næ alls engu samhengi í því sem ég er að lesa. Ef að þú 

myndir hlusta á mig lesa, gæti það hljómað fyrir þér eins og ég skildi 

alveg hvað ég væri að lesa, bara mjög hægt [brosir]. 

Ég: Sérstakt fyrirbæri dyslexían. Mér finnst einmitt frábært að fá svona innsýn 

inn í hvernig þú upplifir þetta. Það gefur mér má segja, já, dýpri skilning 

heldur en bara bækur, skilurðu? 

Viðmælandi: Já, einmitt. Ég vona að þetta geti hjálpað. En, já, þetta er einhvernvegin 

svona. Lesskilningurinn er það sem mitt vandamál snýst aðallega um. Og 

annað. Ég get til dæmis sagt með vissu að ég hef aldrei lesið heila bók 

spjaldanna á milli. Ekki einu sinni í grunnskóla. 

Ég:  Hefurðu nýtt þér hljóðbækur eitthvað? 

Viðmælandi: Já, ég hef prófað, en jú það er langt síðan og ég hafði einhvernvegin enga 

þolinmæði í það. Það má segja að gæðin hafi farið í taugarnar á mér. 

Ég:  Já, ég skil. Voru þau léleg? 

Viðmælandi: Já og þegar að sögumaður les, þá þarf hann að vera sögumaður, ekki bara 

fær um að lesa orðin. Mér fannst þetta allt svo litlaust og leiðinlegt. Ég 

hélt einhvernvegin engri athygli. Ég hef samt oft reynt að lesa bækur 

sjálfur og ég get sagt þér að ég hef í mesta lagi komist í gegnum einn 
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kafla. Já, eða nokkrar blaðsíður og gefist síðan upp. Þetta er bara ekki 

eitthvað fyrir mig. 

Ég:   Hvað var gert til að aðstoða þig í grunnskóla? 

Viðmælandi: Ekkert! 

Ég:  Ég skil, en hvað með sérkennslu eða eitthvað slíkt? 

Viðmælandi: Jú, það var „nottla“ alltaf sérkennsla en hún var ekki miðuð útfrá 

dyslexíunni skilurðu? Eða það fannst mér allavega ekki. Mér fannst bara, 

bara einhvernvegin eins og kennararnir vissu ekki hvað þeir áttu að gera 

við mig. Grunnskólinn var ekki beint jákvæð reynsla fyrir mig. Jú, 

kannski, en ekki allavega námslega. 

Ég:  En í samræmdu prófunum, hvernig gengu þau? Fékkstu einhverja 

aukaaðstoð þar? 

Viðmælandi: Já og nei. Í prófunum sjálfum, þá var einn kennari hjá okkur. Við vorum 

sko þrír strákar, sko, sem vorum allir með lesblindu. „Enívei“, hann var 

þarna til að hjálpa okkur en það eina sem hann gerði var að labba á milli 

okkar og segja okkur að það sem við vorum að gera, þú veist dæmi eða 

eitthvað, væri rangt.  

Ég: En las einhver yfir spurningar með ykkur eða aðstoðaði ykkur, ef þið 

skilduð ekki spurninguna? 

Viðmælandi: Nei, því miður. Það hefði örugglega hjálpað en allavega þá féll ég á öllum 

prófunum og fór ekki í skóla meir eftir það. En ég á samt mitt eigið 

fyrirtæki í dag og ég er bara mjög sáttur. 

Ég:  Það er frábært. 

Viðmælandi: Málið var að við fengum „aðstoð“ [viðmælandi gerir gæsalappir í loftinu] 

í prófinu en það hafði, þú veist, „nottla“ ekkert upp á sig, vegna þess að 

við fengum enga hjálp til að undirbúa okkur. Þú veist bara það sama og 

hinir í bekknum og maður náði auðvitað ekkert að fylgja því. Æ, þetta var 

allt eitthvað svo glatað. En svona er þetta, allavega var svona. 

Ég: Já þetta hljómar frekar sorglega. Þetta hlýtur að hafa verið hálf glatað. En, 

já, látum okkur nú sjá. Hvernig fannst þér viðhorf kennara þinna vera 

gagnvart þínum námsörðugleikum? 
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Viðmælandi: Glötuð viðhorf. Bara ekki næg þolinmæði og jú, jú, auðvitað fáfræði líka. 

Ekki bara hjá kennurunum, heldur líka mér og móður minni. 

Ég:  Geturðu útskýrt hvernig viðhorf kennara höfðu áhrif á þig? 

Viðmælandi: Já, ég var bara tossi, tossi í þeirra augum. Bara latur og eins og þeim 

fyndist bara að ég hefði ekki áhuga á neinu bóklegu. Ég bara gæti ekki 

neitt. Já, svo þoldi ég ekki þegar ég var píndur til að lesa upphátt fyrir 

framan bekkinn. Það var alveg það versta. 

Ég:  Já, mér sjálfri fannst það nú líka frekar pínlegt. 

Viðmælandi: Já, þetta er ein af verstu minningunum úr grunnskóla, held ég. Ég 

stressaðist rosalega og byrjaði bara að titra hálfpartinn, algjörlega glatað. 

Ég bara gat það ekki. Ja, eða varla. 

Ég:  Já, ég skil. Þetta hlýtur að vera ömurlegt, þessar aðstæður? 

Viðmælandi: Ó, já! 

Ég:  Áttu eitthver systkini? 

Viðmælandi: Já, ég á eina systur og tvo bræður. 

Ég:  Eru þau eldri eða yngri en þú? 

Viðmælandi: Ég á tvo bræður sem eru eldri og svo er systir mín yngri, hún er 14 ára.  

Ég:  Eru systkini þín eða foreldrar með dyslexíu? 

Viðmælandi: Já, pabbi minn er með dyslexíu en var „nottla“ aldrei greindur. Hann er 

fæddur eitthvað, já, ég held 1949. Já, „díses“ ég veit varla hvað pabbi 

minn er gamall! [Hlær]. Allavega, já og síðan næst elsti bróðir minn líka. 

Ég: Já, er það? Ég er einmitt búin að lesa mikið um það hvað dyslexía getur 

verið arfgeng. Merkilegt! 

Viðmælandi: Já er það? Jú, ég hef nú líka heyrt það oft. Allavega í minni fjölskyldu. 

[Hlær]. 

Ég: Já, það virðist vera. En já, jæja, ég held að þetta sé bara komið, nema það 

sé eitthvað sem þú vilt bæta við? 

Viðmælandi: Nei, það held ég ekki, en þú mátt samt endilega hringja í mig ef þú hefur 

einhverjar spurningar. Þú veist, þegar þú ferð að vinna í þessu. 
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Ég: Já, takk fyrir það og takk kærlega fyrir viðtalið. Gæti verið að ég hringi ef 

eitthvað poppar upp í hugann, en annars er þetta bara komið. Takk, takk, 

takk. 

Viðmælandi: Ekkert mál. (Viðmælandi. 2008. Viðtal höfundar við ungann mann með 

dyslexíu. Reykjavík. 25. mars). 
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