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Ágrip 

Rannsókn þessi er lokaverkefni mitt til B.Ed prófs í kennarafræðum við Háskólann á 

Akureyri. Markmið mitt með rannsókninni var að kynna mér lesblindu, en ekki á þann hátt 

sem margur hefði haldið. Skoðað var hvað hefur verið rannsakað og skrifað um lesblindu í 

gegnum tíðina og skólasagan hérlendis frá 1946 rakin í stórum dráttum. Rætt var við 

einstakling sem greindist á fullorðinsárum með lesblindu og hvernig hann tókst á við hana 

eftir að hafa farið í leiðréttingu á lesblindu í anda Ray Davis. Einnig var rætt við sérkennara 

sem starfar við grunnskóla um hvað gert sé í dag til þess að finna lesblinda einstaklinga og 

hvað sé gert til þess að koma til móts við þá. Niðurstöðurnar voru þær að nemandi sem fer í 

gegnum skóla án greiningar á vanda sínum verður fyrir miklu mótlæti. Bakland viðmælanda 

míns var ekki gott í grunninn og má velta því fyrir sér hvort að það hafi haft mikið að segja 

um það hvernig fór. Þegar viðmælandinn fór í greiningu á lesblindu, var eins og öll púslin 

féllu saman. Loksins áttaði hann sig á því hvað væri að honum. Með því að fara í leiðréttingu 

á lesblindu fékk hann verkfæri til þess að vinna með lesblindunni í stað þess að vinna gegn 

henni. Sá einstaklingur er í háskólanámi í dag. 

Sérkennari sem rætt var við veitti góða innsýn í það sem gert er í dag til þess að finna þessa 

einstaklinga. Lögð eru fyrir þá læsispróf frá fyrsta, og upp í þriðja bekk og eru samræmd próf 

sem lögð eru fyrir alla nemendur einnig notuð til þess að finna einstaklinga sem hafa farið 

framhjá þeim. Komið er til móts við þá nemendur í námi og þeim veitt verkfæri til þess að 

nýta í náminu. Það sé þó alltaf undir nemendum komið hvort þeir nýti sér þau, en ef þeir gera 

það finna þeir yfirleitt mikinn jákvæðan mun.  

 

 

 

  



iv 

 

Abstract 

 

This research is my final project towards B-Ed degree in Educational Science at the 

University of Akureyri. My goal with this research was to study dyslexia, but not in the way 

one might think. I researched what has already been studied and written about dyslexia 

throughout the history, and the history of schools in Iceland was also briefly examined.  

I spoke to a person who was diagnosed with dyslexia as an adult where we talked about how 

he dealt with it after having had emendation of dyslexia in the spirit of Ray Davis. Also I 

discussed with a Special Education teacher about what’s being done today in order to find 

dyslexic individuals and what is done to accommodate them in the school system. The results 

were that the students who attend school without getting a diagnosis of their problem will 

experience a great deal of adversity. My interviewers’ support system didn’t have a good 

foundation and it’s questionable whether or not that had a say in how things went down. 

 When the interviewee was analyzed for dyslexia it was like all the puzzles fell into place. 

Finally he figured out what was wrong with him. By being diagnosed as a dyslexic he 

received the tools he needed to work with the dyslexia instead of constantly working against 

it. This individual studies at a University level today. The special education teacher that was 

interviewed gave a good insight into what is done to find these individuals today.  

There are literary tests submitted from day one up until third grade and there are coordinated 

tests submitted for all students that serve the purpose of finding those individuals who might 

have passed under the school’s radar. Students are being met half way in their studies, and 

they are given tools to use. Of course it’s always up to the students whether or not they decide 

to use these tools, but if they do it’s almost always to the better. 
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Þakkir 

 

Að skrifa verk eins og þetta er ekki eingöngu átak fyrir þann sem vinnur það, heldur hefur það 

áhrif á þá sem eru í kringum hann.  

Ég vil því byrja á því að þakka eiginmanni mínum Birni Sverrissyni fyrir ómælda þolinmæði 

á stressi mínu og geðvonsku þegar allt virtist ætla að fara í vaskinn við skriftirnar. Takk fyrir 

yfirlesturinn á ritgerðinni og alla eldamennskuna. Takk fyrir að taka einn við 

uppeldishlutverkinu á börnunum á meðan ég húsmóðirin var upptekin við skriftir.  

Ömmu, pabba, mömmu og mökum þeirra þakka ég fyrir að hvetja mig áfram, vera ósparir á 

hrós og falleg orð. Facebook er líka frábær staður til þess að fá hrós og fékk ég þau ansi mörg 

á þeim samskiptavef. I love facebook  

Leiðbeinanda mínum Guðmundi Engilbertssyni þakka ég kærlega fyrir alla hjálpina. Þú ert 

snillingur og hafsjór af þolinmæði. 
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1 Inngangur 

Kveikjan að þessari rannsókn er áhugi minn á einstaklingum sem eru lesblindir. Í kringum 

mig eru einstaklingar með lesblindu og flestir þekkja einhvern sem er haldinn henni. Ég settist 

á skólabekk hjá Símenntun Suðurnesja fyrir fimm árum síðan til þess að ná mér í einingar sem 

þurfti til þess að komast í nám hjá Keili. Þarna var saman komið fullorðið fólk með misjafnan 

bakgrunn. Nokkrir þeirra eru með lesblindu en aldrei verið greindir með hana og hættu í námi 

á sínum tíma. Boðið var upp á það í skólanum að nemendur gætu farið í greiningu og voru 

nokkrir sem þáðu það. Þessir einstaklingar fengu svo aðstoð í framhaldi af greiningunni í 

náminu til þess að yfirstíga þá þröskulda sem þeir höfðu staðið frammi fyrir áður. Ég sá 

ótrúlega hluti gerast hjá sumum þessara einstaklinga og náðu allir þeirra að útskrifast þaðan. 

Einhverjir héldu áfram námi hjá Keili og eftir útskrift þaðan fóru þeir áfram í háskóla. Að sjá 

slíka sigra er dásamleg upplifun og dáist ég af þessum einstaklingum. Áður en farið var að 

greina lesblindu þá klóruðu menn sér jafnvel í hausnum og skildu ekki af hverju nemandi gat 

ekki lært. Í bókinni Lexía segir að um 1940 var farið að tala um mikilvægi móðurmálsins sem 

tengdist leshömlun og talið að þessir einstaklingar þyrftu að fá sérstaka kennslu (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 16).  

 Margt hefur verið rannsakað í sambandi við lesblindu (dyslexíu) en minna rannsakað 

um hverjar afleiðingar voru fyrir þá einstaklinga sem fóru í gegnum skólakerfið sem 

úthrópaðir tossar og skildu ekkert í því af hverju þeir gátu ekki lært eins og aðrir. 

Rannsóknarspurningar voru þrjár: Hvernig var að vera lesblindur í skóla á þeim tíma sem 

greining var ekki til? Hverju breytti greining á fullorðinsaldri fyrir þann einstakling? Hvað er 

gert í grunnskólum í dag til þess að finna slíka einstaklinga?  

 Í fræðilegum hluta rannsóknarinnar verður farið yfir nokkrar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á undanförnum árum og finna í þeim reynslusögur einstaklinga sem hafa farið í 

gegnum skóla með ógreinda lesblindu og sjá hvað þeir hafa að segja. Einnig verður 

skólasagan frá árinu 1946 rakin í grófum dráttum og reynt að finna þar hvað hefur verið sagt 

um einstaklinga sem ekki ná tökum á námi og hvort að einhver úrræði hafi verið fyrir þá.  

 Í rannsóknarhluta verður tekið viðtal einstakling sem fór í gegnum skólakerfið með 

upplifunina um að vera tossi, heimskur og finnast hann vera frábrugðinn samnemendum 

sínum. Þessi einstaklingur fékk á fullorðinsárum greiningu um lesblindu og hefur margt gerst 

í lífi hans síðan sú greining var gerð. Einnig verður tekið viðtal við sérkennara sem vinnur 
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með börnum með námsörðugleika og reynt að smá fá innsýn í starf hans og fá upplýsingar um 

hvernig þessir einstaklingar finnast.  

 Viðtölin verða tekin upp og skráð orðrétt inn í tölvu. Segja má að rannsóknin hafi 

staðið frá því síðasta sumar þegar ég byrjaði að kynna mér þetta efni. Tekið skal fram að ég 

hef mikinn áhuga á því að gera stærri rannsókn á þessu viðfangsefni í meistaranámi mínu og 

er þessi litla rannsókn aðeins forrannsókn til að skerpa eigin skilning og búa mig undir að 

vinna að stærri rannsókn. 
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2 Fræðilegur sjónarhóll 

2.1 Þróun skólastarfs og námsörðugleikar 

Fræðslulögin sem sett voru árið 1946 skiptu skólastiginu í fjögur stig. Fyrsta stig var 

barnafræðslustig, annað stig var gagnfræðastig, þriðja stigið var mennta- og sérskólastig, 

fjórða stig var háskólastig. Barnafræðslustigið stóð frá 7–13 ára aldurs og lauk með prófi sem 

kallað var barnapróf. Gagnfræðastigið 13–17 ára skiptist í bóknáms- og verknámsdeild en 

skólaskyldu lauk með unglingaprófi þegar nemendur voru 15 ára. Þó var heimilt að lengja eða 

stytta nám nemenda um eitt ár ef fræðsluráð í sveitafélagi nemandans óskaði eftir því en leyfi 

fræðslumálastjórnar þurfti fyrir slíku. Landspróf var tekið í miðskóla þegar nemandi hafði 

lokið þriðja ári við bóknámsdeild. Stæðist nemandi landspróf hafði hann heimild til þess að 

setjast á skólabekk í menntaskóla. Ef nemandi lauk því ekki gat hann farið í fjórða bekk í 

gagnfræðaskóla og ef hann náði að ljúka því námi gat hann haldið áfram í sérskóla eða leitað 

sér að starfi þar sem gagnfræðaprófs var krafist. Með því að bjóða nemendum upp á að fara í 

verknámsbraut í gagnfræðaskóla var verið að skapa nemendum tækifæri á því að verða 

verkmenn og undirbúa þá fyrir atvinnulífið en verknámsbrautin átti að koma til móts við þá 

nemendur sem áttu ekki heima í bóknámsdeild skólanna (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 

29–32).  

2.1.1 Sérdeildir 

Stofnuð var sérdeild á unglingastigi í Reykjavík fyrir nemendur sem áttu í erfiðleikum að 

einhverju tagi. Í sérdeildinni var skólatíminn stuttur og var kennt seinni hluta dags svo hann 

skaraðist ekki á við vinnu nemenda. Í deildinni var reynt að mæta brýnustu þörfum 

nemendanna, en það var einkum í lestri. Áður þurftu þeir nemendur sem ekki höfðu staðist 

barnapróf að endurtaka 12 ára bekkinn en með tilkomu sérdeildarinnar gátu nemendur farið 

yfir á unglingastig. Eftir árið 1960 var sérdeildin tengd unglingastiginu og var kennt þar í 

dagskóla en nemendur sérdeildarinnar fengu kennslu í verkgreinum með sínum jafnöldrum. 

Sérdeildin tókst á við vanda sem myndast hafði við upphaf skólagöngu, lestur spilaði þar 

stóran sess og hafði reynst nemendum erfitt að takast á við bóklegar greinar í barnaskóla. 

Athygli manna beindust orðið meira að rót vandans og ólíkrar getu í námi við upphaf 

skólagöngu. Árið 1954 hafði Jónas B. Jónsson fræðslufulltrúi fulltrúaráðs í Reykjavík farið til 

Norðurlanda og kynnt sér hvernig sérkennslumálum var háttað þar. Sérskólar og hjálparbekkir 

voru lausnir sem Jónas kynnti sér en markmið með þeim var að rjúfa ekki samneyti þeirra 

nemenda sem væru með ólíka námsgetu, en slíkt þótti Jónasi ekki vera æskilegt að gera hér á 
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landi. Í stærri skólum á Íslandi var óhjákvæmilegt að vera með geturöðun í bekkjum og var 

lakasti bekkurinn kallaður hjálparbekkur. Ákveðið var að hafa slíka bekki fámenna og fá til 

þess sérmenntaða kennara til þess að kenna nemendunum. Skólasálfræðingar tóku til starfa í 

skólum til þess að sinna þeim málum sem nauðsynlegt þótti að sinna í sambandi við 

nemendur. Mikið reyndi á sálfræðinga þegar verið var að leita lausna fyrir nemendur með 

námsörðugleika sem tengdust jafnvel greindarskorti. Farið var að leggja fyrir greindarpróf en 

auk þess var hannað skólaþroskapróf sem lagt var fyrir alla nemendur við upphaf 

barnaskólagöngu. Með því að leggja þessi próf fyrir var strax hægt að raða nemendum í bekki 

eftir getu og setja þá sem komu verr út úr prófinu í hjálparbekki (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008, bls. 68–70).           

 Með grunnskólalögunum árið 1974 var lögð áhersla á að skólarnir löguðu sig að 

þörfum hvers og eins nemanda, en lagasmiðir grunnskólalaganna tóku fram að það væri að 

sjálfsögðu ekkert auðvelt fyrir skólana að gera það, þrátt fyrir að skólinn ætti að vera fyrir alla 

og mælst til þess að sameina bekki í stærri einingar. Jafnframt var talað um að hafa sérdeildir 

innan skólanna vegna náms- og hegðunarörðugleika og auk þess átti áfram að starfrækja 

sérskóla fyrir hluta nemenda. Þóttu lögin vera mikið framfararskref frá fræðslulögunum sem 

sett voru árið 1946 (Jón Torfi Jónasson, 2008a, bls. 112–113). Sérhæfð aðstoð fyrir börn sem 

glímdu við erfiðleika í skóla skyldi efld. Lögin frá 1974 áttu að koma þessum málum í betra 

horf enda hafði slík þjónusta verið frekar til staðar í þéttbýli heldur en úti á landsbyggðinni. 

Smám saman fóru starfs- og námsráðgjafar að starfa við skólana til viðbótar við sérkennara og 

þroskaþjálfa. Þó fór þessi þjónusta brösuglega af stað og virtust skólar og sálfræðingar ekki 

vinna saman og skiptust í raun í tvo flokka, þeir sem vildu að greining barns og viðbrögð við 

henni ætti að vera leyst innan veggja skólans, en hinir töldu að líta yrði á þessi mál í víðara 

samhengi. Börn ættu jafnvel í erfiðleikum sem tengdust skólanum ekki neitt. Hægt væri að fá 

sálfræðilega greiningu sem tengdist námi barnsins sem hægt væri að leysa innan skólans en 

vandamál sem tengdust umhverfi eða aðstæðum barnsins væri ekki skólans að leysa (Jón 

Torfi Jónasson, 2008c, bls. 224–228).  

2.1.2 Skóli fyrir alla 

Árið 1990 var talað um skóla fyrir alla. Þá voru nemendur ekki lengur í sérskólum eða í sér 

deildum heldur áttu allir að geta verið í sama skóla. Nemendur með ýmsar fatlanir bættust inn 

í grunnskólana en ennþá var sá hópur stærstur sem átti við flóknustu erfiðleikana að stríða, en 

það voru börn sem þurftu sérkennslu vegna lestrarörðugleika og athyglisbrests. Skóli fyrir alla 

gerir ráð fyrir því að allir þurfi að ná settum markmiðum þó svo að þeir þurfi sérstaka aðstoð 
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til þess að ná þeim. Á þessum tíma var talið að um 15-20% nemenda hafi þurft á sérkennslu 

að halda. Árið 2005–2006 fékk fjórði hver drengur og um fimmta hver stúlka sérkennslu að 

einhverju tagi. Hlutfall þessara nemenda var nokkuð jafnt eftir bekkjum en þó jókst það í 

þriðja til fimmta bekk. Það er nokkuð ljóst að þróunin sem hefur átt sér stað undanfarna öld 

hefur verið til batnaðar og sýnir þá samfélagslegu ábyrgð sem við berum gagnvart öllum 

nemendum (Jón Torfi Jónasson, 2008b, bls. 272–290).  

2.2 Hvað er leshömlun/lesblinda/dyslexía og hvernig lýsir hún sér? 

Leshömlun eða dyslexía spyr hvorki um stétt einstaklingsins né stöðu og hún kemur fram 

þrátt fyrir góða greind og venjulegt nám. Að vera með leshömlun merkir að eiga í erfiðleikum 

með orð. Reikna má með því að kennari sem hefur 20 börn í bekk sé með tvo lesblinda 

nemendur og tvo aðra sem eigi í lestrarörðugleikum. Að vera með dyslexíu/leshömlun er ekki 

það sama og að vera með sjúkdóm því það er ekki hægt að lækna hana. Þó er hægt að vinna 

með hana á margan hátt og eru til ýmsar leiðir til þess að draga úr neikvæðum áhrifum hennar 

fyrir einstaklinginn (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 64).   

 Oft er jafnvægisskyn lesblindra lélegt, þeir jafnvel klaufskir og hafa átt erfitt með að 

ná tökum á því að skríða, ganga og hjóla. Erfiðleikar með að raða hlutum eftir röð, erfiðleikar 

með að læra á klukku og þekkja muninn á hægri og vinstri (Sigríður Bríet Smáradóttir o.fl., 

2009, bls. 70). Margir Íslendingar í gegnum tíðina hafa átt í erfiðleikum með lestur, 

stærðfræði og skrift. Með því að bera sig saman við aðra og lesa í viðbrögð þeirra er 

merkimiðinn heimsk eða heimskur eitthvað sem lesblindir einstaklingar hafa sett á sig (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 5).  

2.2.1 Vísbendingar um lesblindu/dyslexíu 

Hjá sex til tólf ára börnum geta vísbendingar um lesblindu verið margvíslegar. Barn getur átt í 

erfiðleikum með lestur og stafsetningu þar sem það blandar saman stöfum og tölum. Það á 

jafnvel í erfiðleikum með að muna margföldunartöfluna, stafrófið og að telja upp ýmsa hluti. 

Ruglar saman stöfunum b og d auk orða eins og rúm og múr. Sleppir orðum úr í setningum 

eða setur þau á rangan stað. Notar fingur við lestur eða gerir strik á pappír þegar unnið er með 

einföld reikningsdæmi. Einbeiting er barninu erfið. Lesskilningur lélegur, til dæmis með það 

sem hefur nýlega verið lesið. Barnið er lengur með verkefni sín en jafnaldrar (að meðaltali). 

Erfiðleikar með hraða tjáningu hugsana, slök sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Barnið á erfitt 

með að klæða sig eða reima skó og á í erfiðleikum með stefnu, til dæmis hægri/vinstri, 
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austur/vestur, oft áttavillt. Ruglar saman röð vikudaga og mánuðum (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007, bls. 10–12).   

 Vísbendingar um lesblindu hjá 12 ára og eldri eru margvíslegar. Lestur er gjarnan 

hægur, ónákvæmur og ritháttarvitund oft lítil. Það birtist í erfiðleikum með stafsetningu og 

vanda við að lesa og skrifa löng orð. Tímaskyn er oft skert, nemendur eiga til að mæta á 

röngum degi, röngum tíma eða á rangan stað með röng verkefni. Nemendur með lesblindu 

eiga gjarnan í erfiðleikum með skrift og skipulag við ritgerðarvinnu. Þeir eiga í erfiðleikum 

með að skilja flókinn texta eða talað mál og fara eftir leiðbeiningum sem eru flóknar. Þeir 

hafa oft litla trú á eigin getu og hafa lélegt eða lítil sjálfstraust. Þeir hafa hins vegar margar 

sterkar hliðar, eru til dæmis oft góðir teiknarar og geta verið útsjóna- og uppfinningasamir eða 

úrræðagóðir  (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 10–12). 

2.2.2 Hvernig var unnið með leshömlun áður fyrr og nú? 

Árið 1898 talaði Morgan Pringle um ungan 14 ára dreng, Percey, sem var vel ættaður ef svo 

má að orði komast. Þessi ungi maður þótti greindur og skarpur, var fljótur í leik og var ekki 

hægt að sjá að hann væri eitthvað öðruvísi en jafnaldrar hans. Hann átti hins vegar í miklum 

erfiðleikum með að læra að lesa. Morgan segir að þessir erfiðleikar drengsins séu mjög svo 

sérstakir og það sé svo áberandi að það hljóti að vera að drengurinn sé með einhvern 

fæðingargalla. Drengurinn hafi byrjað í skóla sjö ára gamall og fengið sömu tækifæri og 

jafnaldrar hans og hafi verið reynt mikið að kenna honum að læra að lesa. Samt sem áður geti 

hann með erfiðismunum stafað eins atkvæðis orð. Þegar Percey var fjórtán ára fékk hann 

drenginn til skoðunar og gerði á honum próf með því að láta hann skrifa eftirfarandi orð: Song 

en Percey skrifaði scone. Næst átti Percy að skrifa orðið subject en hann skrifaði scojock. 

Hann átti í miklum erfiðleikum með stafa nafnið á húsi föður síns þrátt fyrir að hafa séð 

nafnið mörgum sinnum. Morgan lét hann lesa einfalda barnabók án þess að stafa orðin, en þá 

gat hann ekki lesið eitt einasta orð rétt nema orðin of, and og the en hin orðin virtust vera 

honum eins og ókunnug og hann gat ekki einu sinni borið þau rétt fram. Drengurinn virtist 

ekki eiga í neinum sérstökum erfiðleikum með að reikna en sagði sjálfur að orð, hvort sem 

þau væru skrifuð eða prentuð, virtust ekki hafa nein áhrif á heilann í honum og hann þyrfti að 

stafa sig í gegnum orðið til að skilja hvað það þýddi. Morgan komst að þeirri niðurstöðu að 

svo virtist vera að drengurinn gæti ekki munað löng orð þrátt fyrir að hafa séð þau mörgum 

sinnum en gæti munað stutt orð. Morgan rannsakaði sjón drengsins en ekkert amaði að henni. 

Skólastjóri skólans sem drengurinn gekk í sagði að drengurinn myndi vera klárasti nemandinn 

í skólanum ef hann gæti gert allt munnlega (Morgan, 1898, bls. 1378). Frá þeim tíma hefur 



9 

 

vísindasamfélagið rannsakað þessa hömlun og samhliða aukinni þekkingu hefur þeim áunnist 

margt á þeim tíma í rannsóknum sínum en eiga þó enn nokkuð langt í land með að skilja 

hömlunina til fulls (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).   

 Á árum áður ríkti sú skoðun að börn yrðu að verða lesþroska áður en hægt væri að 

kenna þeim að lesa. Það sjónarmið hefur nú verið lagt á hilluna en í staðinn er sjónarmið 

bernskulæsis tekið við. Undirbúningurinn að því hefst strax á fyrsta aldursári barns enda er 

ritmálið víða í því umhverfi sem barnið elst upp við (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls. 3–4). Ef barn elst upp í fjölskyldu þar sem lesblinda er algeng geta 

foreldrar undirbúið barnið sitt og æft það til að styrkja tilfinningu þess fyrir tungumáli sínu og 

með því verði barnið betur undirbúið til þess að hefja skólagöngu. Bent er á mikilvægi þess að 

lesa fyrir leikskólabörn hvort sem það er í formi myndabóka, ævintýrabóka eða einhverra 

annarra bóka sem vekja áhuga barnsins. Lestur á að vera skemmtileg stund sem barnið á með 

foreldri sínu. Þó svo að barnið sé sjálft byrjað að lesa, er mælt með því að haldið sé áfram að 

lesa fyrir barnið (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 26–28).   

 Árið 1990 var Ár læsis en það ár var haldin ráðstefna hér á landi um lestrarörðugleika. 

Fulltrúar sérkennara og fulltrúar Landssamtaka foreldra barna með leserfiðleika tóku þátt í því 

að skipuleggja ráðstefnuna. Ráðstefnan þótti heppnast vel og hafði hún opnað á umræðu um 

vandamál þeirra sem eiga við lestrarörðugleika að stríða (Menntamálaráðuneytið, 1991, bls. 

1–7). Í Aðalnámskrá árið 1999 kom fram að athygli væri farin að beinast að nemendum með 

námsörðugleika og ættu margir þeirra í erfileikum með að ná tökum á lestri. Til þess að mæta 

þeim vanda og öðrum námsörðugleikum væri nauðsynlegt að meta þarfir slíkra nemenda með 

öflugri skimun  og greiningu sem allra fyrst við upphaf skólagöngu þeirra. Settar voru fram 

mjög skýrar kröfur á grunnskólana um greiningu á lestrarörðugleikum. Nemendurnir eiga rétt  

á því að tekið sé tillit til lestarörðugleika þeirra í námsmati og prófum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, bls. 21). Með jafnrétti til náms þá felur það ekki einungis í sér að 

allir fái sömu úrræði heldur að að allir fái jafngild og sambærileg tækifæri. Það sé nauðsynlegt 

að huga að framlagi sérfræðinga með samstarfi við kennara og sérkennara og stuðla að 

þverfaglegu samstarfi þeirra á milli. Áhersla sé á samfellda teymisvinnu milli náms- og 

skólafélagráðgjafa auk hjúkrunarfræðinga þar sem nemandinn er miðpunturinn 

(Velferðarráðuneytið, 2001, 25. júlí).  

 Þegar kemur að námsmati þarf að taka tillit til nemenda og þarfa þeirra. Skólum skylt 

að gera það sem þeir geta til þess að koma til móts við þarfir þeirra sem eiga í 
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námsörðugleikum. Nemendur eiga að hafa möguleika á að vikið sé frá almennu námsmati og 

fái sérhönnuð próf, lengri próftíma, fái hjálpargögn og munnlegt námsmat (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 28).   

 Margir skólar vinna í dag með byrjendalæsi og er markmið þess að nemendur nái 

góðum tökum í læsi í upphafi skólagöngu. Grunnstoðir í læsis eru þær að barnið nái góðu 

valdi á lestri, ritun, hlustun og tali en þessa fjóra þætti er unnið með á heildstæðan hátt. 

Nemandi vinni með merkingarbæran texta sem viðfangsefni og samvinna nemenda sé 

mikilvægt atriði. Stigskiptur stuðningur og einstaklingsmiðuð kennsla og unnið sé markvisst 

með fjölbreytni í ritun og aðferðir til þess að stuðla að lesskilningi. Innan nemendahópsins 

þarf að gæta þess að mæta einstaklingsþörfum hvers og eins í skóla án aðgreiningar 

(Háskólinn á Akureyri, 2009, bls. 1).  

 Þó svo að barn glími við lestrarerfiðleika þá getur það lært að lesa fái það markvissa 

og öfluga kennslu sem hentar því. Nú til dags er mikil áhersla lögð á raunprófaðar 

kennsluaðferðir og snemmtæka íhlutun hjá öllum nemendum, en þó sérstaklega hjá þeim 

börnum sem eiga erfitt með að ná tökum á lestri. Strax í upphafi lestrarkennslu í fyrsta bekk er 

mælt með því að skimunarpróf séu lögð fyrir og kannað hvaða undirbúning börnin hafi fengið 

að lestrarnámi og skoðaðir hverjir veikleikar og styrkleikar barnsins séu út frá málskilningi og 

umskráningu. Með fyrirlögn skimunarprófa er markmiðið að kennarar geti mætt barninu þar 

sem það er statt í læsisþróun um leið og lestrarkennsla hefst (Helga Sigurmundsdóttir og 

Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

2.2.3 Líffræðilegar orsakir lesblindu 

Eins og áður sagði er talað um að dyslexía liggi jafnvel í ættum og hefur það leitt til þess að 

lagt hefur verið í miklar rannsóknir í tengingu við uppbyggingu heilans og hvernig hann 

tengist leshömlun auk þess hefur erfðafræði mannsins verið könnuð. Áður fyrr var aðeins 

hægt að rannsaka heila í látnum einstaklingum en tækniframfarir hafa leitt til þess að hægt er 

að skoða heilastarfsemi í lifandi manneskju. Margar rannsóknir byggja á því að orsök 

leshömlunar eigi sér stað í heilanum. Rannsóknir einhverra hafa sýnt fram á það að heilahvel 

einstaklinga sem séu ekki með dyslexíu séu ekki jafn stór. En heilahvel þeirra sem eru með 

dyslexíu eru jafn stór (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 121–129). Þetta 

kemur einnig fram í rannsókn Marjöttu Ísberg en þar sögðust 71 prósent þeirra sem voru 

rannsakaðir, að þeir ættu annað hvort skyldmenni með leshömlun eða að þeir þekktu einhvern 

sem væri með hana. 31 prósent þeirra áttu börn með leshömlun (2002, bls. 234).  
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 Þegar leshömlun er greind þá beinist hún að því að kanna hver sé staða einstaklings 

eða hópa. Greiningar af þessu tagi geta nýst til þess að bera saman við erlendar rannsóknir eða 

til þess að skoða stöðu leshamlaðra á landsvísu. Yfirleitt er tilgangurinn sá að þegar 

einstaklingur fer í slíka greiningu er það til að auka lífsgæði hans. Hægt er að finna hvar 

styrkur hans og veikleikar liggja, greina hver staða hans er í námi, greina villur hans í lestri og 

skrift og skoða hvar áhugasvið hans liggur. Slík greining getur líka verið ákveðinn léttir fyrir 

einstaklinginn, foreldra hans og kennara og þar sé komin skýring á því hvers vegna illa 

gengur í náminu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 180–181). 

Afleiðingar skemmda í taugum eða heila eru ekki orsök lesblindu. Hún er afleiðing hugsunar 

og sérstakra viðbragða við þeirri tilfinningu að vera ringlaður (Davis og Braun, 2003, bls. 27). 

2.2.4 Áhrif lesblindu á líf þess sem fékk ekki greiningu fyrr en á fullorðinsaldri  

Svona lýsir Ray Davis líðan sinni í barnaskóla: 

Klukkan í skólastofunni gengur hægar og hægar. Tikk....tikk...tikk...... 

„Flýttu þér! Gerðu það, flýttu þér!“ Drengurinn ungi hvíslar orðin svo lágt að 

þau heyrast varla. Hver einasti vöðvi í líkama hans er spenntur. Fingur hans 

kippast til og skjálfa. Hnén eru klemmd saman en titra og snerta veggi 

skammarkróksins. Hann vaggar varlega fram og aftur en passar að missa 

ekki af höfðinu samanbrotna, hvíta vasaklútinn sem trónir þar eins og 

merkimiði um fávisku hans...... kannski hann sleppi að þessu sinni við að 

heyra þessi hræðilegu orð: „Fáviti!“ „Fáviti!“ „Sjáið fávitann!“ „Fávitinn 

hefur pissað í buxurnar enn einu sinni!“ (Davis og Braun, 2003, bls. 15–17). 

 Þessa upplifun hafði Davis í skóla. Námsárin voru niðurlægjandi fyrir hann og var 

hann fórnarlamb mikils óréttlætis og fann fyrir miklu skilningsleysi (Davis og Braun, 2003, 

bls. 7). Davis var einhverfur og lesblindur. Þegar hann var tólf ára fékk hann greiningu um að 

vera fáviti því greindarvísitala hans var undir 50. Hann mældist með greind upp á 137 stig 

þegar hann var 17 ára og 27 ára var hann greind upp á 169. Þegar Davis var fertugur var hann 

ennþá ólæs. Árið 1980 var Davis orðinn vel stæður ákvað hann að leggja allt að veði til þess 

að leysa gátuna um lesblindu. Hann fékk til liðs við sig sérfræðinga til þess að finna hvað 

veldur lesblindu og úr varð aðferð til þess að leiðrétta hana og er sú aðferð kölluð Davis kerfið 

(Les.is, 2007).  

 Þeir sem eru með leshömlun segjast hafa fundið fyrir létti þegar þeir kynntust öðrum í 

sömu sporum. En neikvæð áhrif geta einnig verið á þann veg að menn upplifi það að öll ættin 
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þeirra sé illa gefin sem dragi hreinlega úr kjarki sem leiði til úrræða- eða sinnuleysis. 

Heimanámið getur reynst erfitt þegar foreldrar hafa ekki getu til þess að aðstoða börn sín við 

heimanámið sökum þess að þeir eru sjálfir með leshömlun. Þannig dragist nemandinn aftur úr 

samnemendum sínum. Það kom fram í rannsókninni að sumir bentu á það að draga ætti úr 

kröfum um heimanám þegar foreldrar geta ekki aðstoðað börn sín eða að kennarinn láti 

foreldra fá góðar leiðbeiningar um þeir getið aðstoðað barn sitt sem er einnig með leshömlun 

(Marjatta Ísberg, 2002, bls. 235).    

 Í bókinni Dyslexia in adults er greint frá viðtali við John sem var greindur með 

leshömlun þegar hann var 33 ára. Þegar hann var ungur vissi enginn neitt um leshömlun eða 

velti henni fyrir sér. Hann var góður í listgreinum en ekki í ensku. Skólastjóri skólans sem 

hann gekk í sagði við hann að það yrði ekkert úr honum ef hann bætti sig ekki í enskunni. 

Þessi orð hans urðu til þess að John lagði mjög hart að sér við vinnu þegar hann var kominn út 

á vinnumarkaðinn. Í dag reynir hann að koma auga á mistökin áður er samstarfsfélagar hans 

sjá þau. Þannig nær hann að fela leshömlunina fyrir vinnufélögunum. Að sögn höfunda hafði 

skortur á greiningu áhrif á sjálfsmynd hans, líf og vinnu (Reid og Kirk, 2001, bls. 157–158). 

Fram að þeim tíma sem einstaklingur er greindur með leshömlun finna margir  fyrir vonleysi, 

það sé eitthvað að þeim, sjálfsálitið hrynur. Það sé því mikilvægt að greina einstaklinga sem 

allra fyrst og reyna að afstýra niðurrifi þeirra (McNulty, 2003, bls. 378). Rannsókn Marjöttu 

Ísberg sýndi að meirihluti þeirra sem áttu við námsörðugleika að stríða í barnaskóla hafi 

fundið fyrir mikilli vanlíðan, þeim hefði liðið illa í skólanum. Hvorki kennarar né 

bekkjarfélagar hafi skilið vanda þeirra (2002, bls. 239). Þriðjungur þeirra sem rannsakaðir 

voru fundu fyrir minnimáttarkennd, sjálfstraustið verið í molum og var sú tilfinning sterkari 

hjá þeim sem eldri voru í rannsókninni en minna hjá þeim yngri (Marjatta Ísberg, 2002, bls. 

233). Í rannsókn Nielsen sagðist einn viðmælandi hafa verið færður úr fjórða bekk niður í 

þriðja bekk án nokkurra skýringa og foreldrar hans ekki látnir vita að þessar breytingar yrðu 

gerðar. Hann telur að tilfærslan hafi verið gerð vegna þess að hann las hægt. Nú fjörtíu árum 

seinna man hann eftir þeim tilfinningum sem brutust um innra með honum þegar hann var 

færður niður um bekk. Hann man eftir hafa fundið til reiði og vanmáttarkenndar og finni fyrir 

því ennþá (Nielsen, 2011, 5. október).  

 Margir þeirra sem áttu að baki tíu ára nám í grunnskóla með lesblindu í farteskinu 

höfðu þá tilfinningu að vera algerlega vonlausir nemendur. Kennarar hafi jafnvel verið 

pirraðir eða niðurlægt þá á einhvern hátt þegar þeir hafa ekki staðið sig í náminu, týnt 

verkefnum eða ekki verið með réttur bækurnar. Sá lesblindi upplifir sig stundum sem svarta 
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sauðinn í fjölskyldunni þegar aðrir meðlimir hennar hafa komist í gegnum námið áfallalaust. Í 

stað þess að leita lausna hefur lesblindu jafnvel verið skellt á áhugaleysi og leti. Nemandinn 

hefur oft efasemdir um sjálfan sig, hefur jafnvel lágt sjálfsmat, skrópar, er viðkvæmur fyrir 

gagnrýni og einangrar sig. Þó ber að hafa varast það að nota lesblindu sem afsökun fyrir því 

að leggja sig ekki fram (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, 77–78).      

 Í rannsókn Marjöttu höfðu nemendur jafnvel orðið fyrir ofbeldi af hálfu kennara síns. 

Einn þeirra, maður á fertugsaldri, sagði að kennarinn hefði lamið á fingur hans með priki og 

því ofbeldi ekki lokið fyrr en hann tók prikið af kennaranum og braut það. Annar nemandi var 

laminn í höfuðið með bók af kennara sínum og hætti í grunnskóla í kjölfarið (2002, bls. 240).  

 Árið 2003 kom út rannsókn eftir McNulty þar sem hann skoðaði líf fullorðinna 

einstaklinga á aldrinum 25 til 45 ára og greindust með lesblindu sem börn. Rannsakaðir voru 

12 einstaklingar, átta þeirra luku framhaldsskóla og fjórir höfðu lokið háskólanámi.  Flestir 

þeirra höfðu verið í venjulegum grunnskóla en þrír þeirra höfðu verið í skóla fyrir lesblinda. 

Allir þessir einstaklingar höfðu náð langt í starfsframa sínum. Farið var yfir lífshlaup þessara 

einstaklinga í rannsókninni. Það sýndi sig að börn finna fljótt að eitthvað er að áður en þau 

byrja í grunnskóla. Þau upplifi sig öðruvísi eða að eitthvað hljóti að þeim mun fyrr en áður var 

talið og gæti haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og tilfinningar. Nauðsyn fyrir greiningu sem allra 

fyrst og sálfræðileg aðstoð sé til þess að grípa inn í niðurrif einstaklingsins. Vinna þurfi að því 

að efla jákvæða sjálfsvitund eftir að hann hefur fengið greiningu. Einstaklingarnir sem rætt 

var við töluðu um að hafa haft lágt sjálfsmat alveg fram á fullorðinsár (2003, bls. 378–379). 

 Einstaklingarnir í rannsókn McNulty sögðu frá upplifun sinni í skóla. Einn þeirra var 

38 ára karlmaður sem er hátt settur í hönnunardeild iðnfyrirtækis. Hann minntist þess að hafa í 

frumbernsku tekið eftir því að margir hefðu áhyggjur af honum vegna þess að hann talaði 

vitlaust. Margir hefðu spurt að því af hverju hann talaði ekki. Þegar hann var átta ára var hann 

greindur lesblindur, fyrst af félagsráðgjafa og síðar í grunnskóla þegar skimunarpróf var lagt 

fyrir hann. Hann barðist við lestur og skrift allan grunnskólann með lágar einkunnir. Hann 

varð oft var við misskilning sem ríkti af hálfu kennara gagnvart lesblindunni. Hann hafði góða 

sjálfsmynd vegna þess að hann var mjög fær í listum, íþróttum og hlutastarfi sem hann gegndi 

samhliða skólanum. Eftir að hafa lokið framhaldsskóla fór hann í háskóla en fann sífellt fyrir 

því að hann hefði áhyggjur að mistökum í náminu. Hann fann til óöryggis vegna 

lesblindunnar og vildi meina að sífelld barátta sín við að ná góðum námsárangri hafi truflað 

sig allt fram á fullorðinsár. (McNulty, 2003, bls. 368). 
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2.2.5 Lesblinduleiðrétting Ray Davis 

Fyrir marga einstaklinga er baráttan við leshömlun oft töpuð í upphafi nema að skapgerð 

þeirra og umhverfi stuðli að því að þróunin verði á jákvæðan hátt. Þannig geti fullorðnir 

einstaklingar sem greindir eru með leshömlun á fullorðinsaldri sigrast á erfiðleikum sínum fái 

þeir stuðning sérfræðinga, séu með góða greind, tileinki sér sértæka lestrartækni og hafi 

brennandi áhuga á því að laga ástandið (Marjatta Ísberg, 2002, bls. 229).   

 Leiðréttingin sem er í anda Ray Davis er ekki eitthvað sem þú getur gert einn og 

óstuddur. Til þess að leiðréttingin geti átt sér stað þarf aðila sem er sérfræðingur á sviðinu. 

Ferlið hefst með því að ná stjórn á skynbjögun og felst í því að læra að slökkva og kveikja á 

skynvillunum (Davis og Braun, 2003, bls. 190–191). Skynvilla (e. disorientation) er áttavilla, 

þegar maður hefur tapað áttum, þar sem skynjanir í huganum samrýmast ekki sönnum 

staðreyndum og skilyrðum í umhverfinu. Sumir kalla það ósjálfrátt viðbragð við ringli. Á 

meðan á þessu ástandi stendur bjagast skynjanir (Davis og Braun, 2003, bls. 306). Þegar hinn 

lesblindi hefur lært að slökkva á skynvillu þá getur hann líka stöðvað einkennin. Þegar búið er 

að læra að slökkva á skynvillu hættir einstaklingurinn að skapa einkenni lesblindu. Margur 

gæti talið að nú væri allt komið í rétt horf, en þetta er aðeins byrjunin á leiðréttingarferlinu. 

Oftast tekur það aðeins innan við klukkustund að kenna skynstillingu með athyglisþjálfun 

Davis. Þegar því er lokið lagast oftast lestrarhæfni þess lesblinda til hins betra. Þó svo að 

mörgum finnist kannski að kraftaverk eða töfrar hafi átt sér stað, hið rétta er að þegar búið er 

að slökkva á skynvillunni koma hinir réttu hæfileikar einstaklingsins fram. Námskeiðið sjálft 

tekur 30 klukkustundir (Davis og Braun, 2003, bls. 190–191).      

 Árið 2012 var rætt við unga konu sem hafði farið í gegnum leiðréttingu í anda Davis 

og var viðtalið við hana í Fréttatímanum. Sú kona var með talnablindu og sagðist hafa barist 

innra með sér vegna þess í áraraðir. Skilningur á vandamáli hennar hafi verið lítill sem enginn 

á sinni skólagöngu. Hún hafi barist við stærðfræðina þar sem hún lærði og lærði en lítið sem 

ekkert gerðist sem leiddi oft til uppgjafar. Hún mundi eftir að hafa fundið fyrst fyrir 

vandamáli sínu þegar móðir hennar reyndi að kenna henni á klukku þegar hún var innan við 

sex ára. Hún lærði ekki á klukkuna fyrr en hún var á níunda ári en þó með herkjum. Í raun 

hafi hún ekki almennilega lært á klukku fyrr en hún var orðin þrítug. Fyrir þann sem er ekki 

með talnablindu er þetta óskiljanleg fötlun. Konan sagði að tölurnar 3, 5, og 7 hefðu þess 

vegna getað verið ein og sama talan fyrir sér. Hún hafi því oft átt í erfiðleikum með skipulag 

og tíma vegna þessa. Hún hafi mætt á röngum degi, á röngum tíma, jafnvel í rangri viku eða í 

röngum mánuði. Ofan á allt saman bættist skynvilla þar sem hún var alltaf að reka fætur sínar 
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í eitthvað, datt eða rataði ekki það sem hún átti að fara. Þessu hafi fylgt mikið óöryggi og 

treysti hún sér stundum ekki til þess að ferðast ein. Fækkað hafði í vinahópnum vegna alls 

konar misskilnings, hún gleymdi afmælum og afmælisdögum svo eitthvað sé nefnt. Mikið 

ósamræmi var á milli þess sem hún lagði á sig í stærðfræði, ritgerðum og aukatímum miðað 

við lágar einkunnir. Hún hafi mætt í alla tíma og verið fyrirmyndarnemandi ef því er að 

skipta. Hún hafi verið sett í sérkennslu með nemendum sem voru með skerta greind og ekki 

átt þar heima. Það hafi komið niður á sjálfsmynd hennar. Hún fann fyrir því í framhaldsskóla 

að mikill munur var á skriflegum prófum hennar í tungumálum og þeim munnlegu. Móðir 

hennar hafði lesið bók um lesblindu og benti henni á það að fara og fá greiningu, eftir langa 

umhugsun dreif hún sig í greiningu og í framhaldi af henni fór hún á 30 stunda 

einstaklingsnámskeið hjá Lesblindulist í anda Ray Davis og orðaði upplifun sína á þessa leið: 

Námskeiðið var frábært og allt skýrt fyrir manni með mjög 

greinargóðum hætti. Þetta var eins og stilling á skynfærunum og mér 

leið eins og þær væru að fara með mig út úr langvarandi þoku. Við 

fórum í gegnum hugrænar æfingar og verklega þjálfun, þar sem við 

meðal annars leiruðum, af því að flestir lesblindir skynja hluti í 

þrívídd, þannig að þeir læra mjög vel með slíkum aðferðum. Þetta tók 

ekki nema viku, en ég kom út sem ný manneskja, þó að það tæki 

auðvitað tíma að fá mig til að fara aftur í skóla (Sölvi Tryggvason, 

2012, 30. mars). 

 Eftir að hún lauk námskeiðinu fór hún í Fjölbrautaskólann við Ármúla. Að hennar 

sögn breyttist allt og áhuginn komið aftur. Loksins gat hún lært eins og annað fólk og man 

hún vel eftir fyrstu níunni sem hún fékk í einkunn fyrir ritgerð sem hún skrifaði. Þegar þarna 

var komið fannst henni hún vera fær í allan sjó, ekkert gæti stöðvað hana. Þegar hún lauk 

námi sínu í fjölbrautaskólanum skráði hún sig í sálfræði í Háskóla Íslands (Sölvi Tryggvason, 

2012, 30. mars). 
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3. Rannsóknin 

3.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka hvaða áhrif það hefur á líf einstaklings að fara í 

gegnum skóla með námsörðugleika og skilja ekki hvað var að og enginn annar skildi það 

heldur. Hver kannast ekki við að heyra orð eins og „tossi, heimskur“ eða eitthvað þaðan af 

verra um þá sem á árum áður voru varla læsir né skrifandi í skóla, fengu sömu kennslu og 

aðrir en allt kom fyrir ekki. Eins var markmiðið að ræða við sérkennara um þau úrræði sem 

eru fyrir einstaklinga sem eiga í námsörðugleikum og hvernig þessir einstaklingar finnast í 

skólakerfinu.  

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

 Hvernig var að vera lesblindur í skóla árin sem greining var ekki til. 

 Hverju breytti greining á fullorðinsaldri fyrir þann einstakling. 

 Hvað er gert í grunnskólum í dag til þess að finna slíka einstaklinga. 

 Til að fá svör við þessum spurningum var rætt við tvo einstaklinga, annar þeirra fékk 

greiningu um lesblindu á fullorðinsaldri en hinn er sérkennari í grunnskóla og vinnur með 

einstaklinga með lesblindu. Rætt var við einstaklingana sitt í hvoru lagi.  

3.1.1 Aðferðafræði 

Í þessum hluta rannsóknarinnar mun ég gera grein fyrir þeim aðferðum sem voru notaðar við 

rannsóknina. Rannsóknin var byggð á eigindlegri aðferðafræði rannsókna sem byggðar voru á 

viðtölum og persónulegum skoðunum þeirra sem tóku þátt í henni. Með eigindlegum 

viðtölum er hægt að mæta einstaklingi á jafnréttisgrundvelli og skilja reynsluheim fólks frá 

þeirra eigin upplifun og laða þannig fram reynslu sem jafnvel fleiri hafa (Helga Jónsdóttir, 

2013, bls. 143). Farið verður yfir það hvernig rannsóknin var framkvæmd, vali á 

þátttakendum, trúverðugleika, réttmæti rannsóknarinnar og framkvæmd viðtalanna.  

3.1.2. Val á viðmælendum 

Þegar viðmælandi minn var valinn fyrir rannsóknina vildi ég finna einstakling sem fór í 

gegnum skólakerfið án greiningar. Einstaklingur sem stendur mér nær var fenginn til þess að 

taka þátt í rannsókninni. Lífshlaup hennar hafði verið henni erfitt og hafði hún ekki góða sögu 

að segja um skólagöngu sína sem barn. Eftir viðtalið við hana þótti mér ástæða til þess að bera 
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saman sögu hennar við það gert er fyrir börn í dag sem greinast lesblind. Ég ræddi því við 

sérkennara í grunnskóla til að fá þær upplýsingar. 

3.1.3 Framkvæmd viðtala 

Tekið var eitt viðtal við hvorn viðmælanda og viðtölin tekin upp. Í upphafi var lagt af stað 

með viðtal við einn einstakling með ákveðnar spurningar í huga. Þegar viðtalið fór af stað tók 

það óvænta stefnu miðað við það sem áætlað var í upphafi. Viðtalið við hann fór fram á 

heimili hans. Þar sem umræðuefnið var upplifun einstaklingsins á skólagöngu sinni þótti mér 

henta að taka viðtalið upp á heimili viðkomandi þar sem hann væri í umhverfi sem hann 

þekkti og litlar líkur á því að verða fyrir truflun á meðan viðtalið fór fram.  

 Viðtalið við sérkennarann var tekið í framhaldi af fyrra viðtali. Notast var við það sem 

kom fram í fyrra viðtalinu og reynt að leita svara við því hvernig málum er háttað í dag fyrir 

einstaklinga með leshömlun. 

3.1.4 Kynning á viðmælendum 

Viðmælandi eitt var rannsóknarefni mitt, kona fædd rétt eftir 1950 og kaus ég að kalla hana 

Önnu. Anna ólst upp úti á landi og gekk þar í skóla. Hún upplifði sig öðruvísi í gegnum 

skólagöngu sína og lauk ekki landsprófi. Anna fékk greiningu á leshömlun þegar hún var 55 

ára og þegar hún ræddi við fleiri einstaklinga með leshömlun fékk hún svör við ótal mörgu 

sem hafði verið að trufla hana alla tíð.  

 Viðmælandi tvö er kennari í grunnskóla á Norðurlandi áður starfaði sem 

bekkjarkennari en hefur seinni árin unnið sem sérkennari. Hann vinnur með börnum sem 

glíma við námsörðugleika.  

3.1.5 Réttmæti 

Ástæða þess að ég ákvað að rannsaka þetta viðfangsefni var að nærri mér stendur 

einstaklingur sem fór í gegnum skólakerfið áður en farið var að greina lesblindu. Líf Önnu var 

þyrnum stráð en tók miklum breytingum eftir að hún flutti burt af æskuslóðum sínum sem 

fullorðin manneskja. Líf hennar hefur verið litað af þessari reynslu og var niðurrifið gífurlegt 

allt fram á fullorðinsár. Það var því réttmæti mitt í þessari rannsókn hvernig slíkur 

einstaklingur fór í gegnum lífið. Ytra réttmæti felst í því hvort alhæfa megi um niðurstöður 

rannsóknarinnar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). En 

skilyrði til þess eru ekki til staðar í rannsókninni. Innra réttmæti rannsóknarinnar felst í hversu 

trúverðugar ályktanir megi taka af rannsókn eins og þessari (Sigríður Halldórsdóttir og 
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Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Vissulega er þetta upplifun einstaklingins sem rætt var 

við og því er innra réttmæti rannsóknarinnar gott.  

3.1.6 Gagnaúrvinnsla 

Viðtölin við einstaklingana voru tekin upp og síðan skráð orðrétt inn í tölvu. Viðtalið við 

Önnu varð mun dýpra en ég átti von á og hreyfði upprifjun hennar á æsku sinni virkilega 

mikið við henni. Ég hafði áhyggjur af því á tímabili að þetta væri henni ofviða, en hún vildi 

halda ótrauð áfram með viðtalið og sagði að þetta væri ákveðið uppgjör hennar við fortíðina 

að ræða um lífshlaup sitt. Þegar farið var að vinna úr gögnunum velti ég því fyrir mér hversu 

langt ég ætti að ganga í því að upplýsa um það sem kom fram í viðtalinu og hvar ætti að 

staldra við. Margt sem Anna sagði var í raun staðfesting á því sem ég hafði kynnt mér um 

lesblindu áður en svo kom margt nýtt í ljós sem ég hafði ekki reiknað með.  

 Viðtalið við sérkennarann var einnig tekið upp og voru notaðar spurningar sem komu 

upp eftir fyrra viðtal til þess að fá upplýsingar um það hvernig málum er háttað í dag fyrir 

einstaklinga sem eru lesblindir.  

3.2 Lesblindugreiningin 

Anna var 55 ára þegar hún fór í greiningu við lesblindu. Ástæða þess að hún fór í slíka 

greiningu var sú að hún hafði skráð sig í nám í framhaldsskóla, í lyfjatækni, án þess að fá 

útskrift úr greininni. Hún sat eitt skipti frammi á gangi í skólanum eftir einn tímann og að 

henni gekk kona og fór að skoða möppurnar sem Anna hafði í höndunum og spurði hvort hún 

væri lesblind. 

Ég sagði nei, en ég væri svo heimsk að ég þyrfti að setja allt upp í liti, 

stækka letur og setja inn myndir til þess að skilja. 

 Í kjölfarið benti sú kona henni á sálfræðing sem tók fólk í greiningu við lesblindu og 

ákvað hún því að panta sér tíma eftir langa umhugsun. Hún fór í greiningu á föstudegi og við 

tók svo helgin sem var eitt taugastríð. Anna sagði að sér hefði liðið eins og 

krabbameinssjúklingi sem biði eftir úrskurði. Það kom í ljós að Anna var lesblind og kom 

fram að stærðfræðin hefði reynst henni erfið í greiningarferlinu. 

Það er visst viðmið, lagðar voru fyrir mig 40 spurningar og ég svaraði þeim 

öllum nema tveimur sem voru stærðfræði spurningar. Það er fleira sem varð. 

Hann sagði að miðið væri um 100 hvort þú værir meðalgreind. Og ég 

greindist 10 fyrir neðan meðalgreind í stærðfræði og 120–130 í öðru.   
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3.2.1 Skólagangan 

Það að Anna skyldi segja að hún væri heimsk vakti athygli mína og vildi ég fá nánari 

útskýringu á því hvers vegna hún hefði slíkt álit á sjálfri sér. Að hennar sögn hafði hún 

upplifað sig heimska þegar hún fór að læra stærðfræði í grunnskóla. Hún hefði ekki getað gert 

eins og hinir og hún hefði virkilega lagt mikið á sig til þess að skilja og læra stærðfræðina. 

Hún hafi lært regluna en hafi alls ekki getað nýtt sér hana þegar hún átti að reikna dæmið. 

Anna sagði að sálfræðingurinn sem tók hana í greininguna hefði sagt við sig að það benti til 

þess að tengsl milli hægra og vinstra heilahvels hefðu ekki þroskast. Annað búi til regluna og 

hitt skili framkvæmdinni og sé það líklega skýringin. Ég velti því fyrir mér hvort að ekki hafi 

verið lesið fyrir hana á kvöldin. Anna sagði mér að svo hefði verið. Pabbi hennar hefði lesið 

fyrir hana áður en hún fór að sofa á kvöldin og með því að hlusta hafi hún búið til myndir af 

því sem pabbi hennar las.  

En að lesa sjálf þá var þetta semsagt dæmið að stafirnir flutu fyrir augunum á 

mér og ég náði ekki athyglinni á þeim og eins þetta að ég gat ruglast á línum. 

Það rann saman alltaf, sem sagt að það runnu saman línurnar. 

 Að sögn Önnu kenndi pabbi hennar henni að draga til stafs, en hún hafi átt erfitt með 

að gera greinarmun á S og F og það hafi truflað hana alla skólagönguna. Ef hún hefði átt að 

skrifa glósur varð hún að leggja vel við hlustir til að heyra hvort kennarinn sagði S eða F. 

Þetta hafi enn haft áhrif þegar hún var orðin fullorðin, en hún fann sínar leiðir til þess að vinna 

úr glósunum sínum þegar tölvur komu til sögunnar.  

Þannig að ef ég lánaði glósur áður en ég var búin að færa glósurnar yfir á 

tölvu var ég oft spurð að því hvaða mál ég skrifaði, vegna þess að ég bæði 

víxlaði stöfum, víxlaði orðum og setti s alltaf í fyrsta orð í setningunni ef að 

ég heyrði „S–ið“ einhvers staðar í setningunum.  

 Kennarinn sem kenndi henni stærðfræði í barnaskóla lagði hana að í einelti. Hann 

kenndi henni frá fimmta bekk og þar til grunnskólanum lauk. Anna sagðist hafa verið mjög 

léleg í stærðfræði, hún skildi muninn á + og – en þegar farið var að deila og margfalda þá fór 

allt í hnút. Þegar tölurnar voru fleiri en þrjár í stærðfræðinni fór hún út í það að víxla tölunum. 

Kennarinn gerði í því að fá hana upp á töflu og láta hana reikna. Hún hafi hinsvegar staðið 

upp við töfluna með tárin í augunum og ekkert getað gert. Á þeim tímapunkti fór hún að rífa 

sjálfa sig niður. Henni fannst hún vera heimsk . 
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Af hverju er ég svona heimsk? Af hverju er ég ekki eins og hinir krakkarnir? 

Af hverju geta þau þetta? Af hverju get ég þetta ekki? Hvað er það að mér að 

ég er svona ofboðslega vitlaus?  

 Eitt skiptið voru allir nemendurnir sendir í skólaskoðun, læknirinn var að skoða á 

henni bakið þegar stærðfræðikennarann bar að garði. Hann sagði við lækninn að „þessi væri 

nú voðalega tornæm“. Eins og hún væri annars flokks manneskja. Þegar hún var að klára 

síðustu bekkina í skólanum sinnti hann henni ekkert, það var alveg sama hvað hún gerði. 

Þegar þau sungu eitthvað í skólanum átti hún að standa aftast og syngja lágt. Henni var því ýtt 

bakatil og upplifði hún sig sem vanhæfa gagnvart félögum sínum.   

 Að sögn Önnu lék hún sér yfirleitt bara við stráka því þar hafi samkeppni ekki verið til 

staðar. Strákarnir hafi tekið sér eins og einni af þeim. Hún kunni að smíða fleka og veiða eins 

og strákarnir. Hún átti einn vin sem var henni mjög kær og hafði verið vinur hennar frá því að 

hún var þriggja ára. Hann hafi alltaf staðið með henni ef eitthvað bjátaði á. Að sögn Önnu 

lagði hún ekki í að vingast við stelpurnar. Hún upplifði sig sem heimska í kringum þær og ef 

þær léku við hana var það vegna þess að enginn annar nennti að leika.   

 Einn daginn spurði stærðfræðikennarinn krakkana hvað þá langaði til þess að verða 

þegar þau yrðu stór og sögðust stelpurnar ætla að verða búðakonur eða hárgreiðslukonur. En 

þegar kom að Önnu var svarið „ljósmóðir“. Kennarinn sagði við hana að það gæti hún aldrei 

orðið því hún gæti ekki reiknað. 

Það vantaði bara, þú getur ekki reiknað hálfvitinn þinn. 

 Ljósmóðirin sem hafði tekið á móti Önnu hafði alltaf verið hetja í hennar augum og 

langaði hana alltaf til þess að verða eins og hún. Hún hafði alltaf verið henni góð og langaði 

hana til þess að verða ljósmóðir eins og hún, en með einni setningu var sá draumur gerður að 

engu í hennar huga. Hún væri greinilega of heimsk til þess að geta látið drauma sína rætast. 

3.2.2 Skólastjórinn 

Að sögn Önnu ræddi skólastjórinn eitt sinn við hana þegar hún var við það að klára 

grunnskólann. Hann sagði henni að hann væri búinn að taka eftir því að hún víxlaði stöfum og 

tölum, hún vissi greinilega heilmikið á prófunum en kæmi því ekki frá sér niður á blað. Anna 

fékk alltaf núll í stærðfræðiprófum eða núll komma fimm og telur hún að þessi hálfi hafi bara 

verið gefinn af vorkunnsemi. Skólastjórinn sagði einnig að hann hefði tekið eftir þessu hjá 

henni í landafræðiprófi. Spurt hefði verið á prófinu hvernig Írland hefði myndast. Anna 
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svaraði því svo að það hefði myndast eins og hundur. Skólastjórinn hefði því velt því fyrir sér 

hvað hún ætti eiginlega við. Hann hefði því flett upp í landabréfabók og séð að Írland væri í 

raun í laginu eins og hundur. Það væri greinilegt að Anna hefði lært fyrir prófið en eins og 

áður sagði ekki komið því frá sér á þann hátt sem óskað var eftir. Eins væri það þegar spurt 

var tveggja spurninga í sömu setningunni þá svaraði hún alltaf þeirri fyrri, en aldrei þeirri 

seinni. Það var bara eins og sú spurning hefði ekki verið til staðar.  

 Enska og danska voru henni ekki erfið né íslenskan, þar hafði hún sjónminnið sem 

vann með henni. Þegar kom að því að læra málfræði þá gat hún ekki útskýrt reglurnar. Hún 

gat þulið þær upp en ekki nýtt sér þær og kennarinn vissi líka að svo væri. 

En ég mundi það sjónrænt. Ef ég hafði séð þetta einu sinni þá mundi ég það.  

3.2.3 Gagnfræðastigið 

Þegar barnaskólastiginu var lokið fór Anna yfir í næsta bæjarfélag til þess að taka 

gagnfræðastigið. Flestir samnemendur hennar hefðu farið í heimavistarskóla en hún og ein 

önnur stúlka hefðu ákveðið að fylgja þeim ekki þangað. Hún valdi það að fara á 

verknámsbraut frekar en bóknámsbraut, vegna þess að þar átti að vera minna bóknám og 

meira verknám. En svo var það ekkert þannig þegar á reyndi. Til dæmis átti að vera 

matreiðsla og taldi hún sig vera að fara að læra að elda mat. En þetta var einungis í formi 

sýnikennslu og svo bara bóklegt. Það var akkúrat það sem hún var að reyna að forðast. En það 

sem var jákvætt við verknámsbrautina var að hún var komin lengra í ensku og dönsku heldur 

en samnemendur hennar í bekknum og veitti það henni dálítið sjálfstraust. Hún hafi hins vegar 

ekkert getað í eðlisfræði né stærðfræði og gafst á endanum upp á náminu og tók aldrei 

landspróf.  

3.2.4 Eftir brottfall úr skóla 

Þegar Anna hætti í skólanum flutti hún aftur heim og fór að vinna í frystihúsinu á staðnum. 

Þar var hún kunnug enda hafði hún verið þar með annan fótinn frá níu ára aldri. Börnin fengu 

að fara með mæðrum sínum í vinnuna þar sem enga barnapössun var að fá. En þegar þau voru 

orðin níu ára máttu þau vera með í því að pakka fiskinum í kassa. Þau fengu hinsvegar engin 

laun fyrir en það var betra að vera þar heldur en hanga einn heima. Anna eignaðist barn þegar 

hún var innan við tvítugt en barnsfaðir hennar hafði engan áhuga á því að hafa samskipti við 

hana né barnið. Hún var því einstæð móðir sem bjó enn í foreldrahúsum og að hennar sögn 

var hún umtöluð í bæjarfélaginu vegna þess að hún hefði orðið móðir svo ung. Þó svo að 
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aðrar stúlkur í bæjarfélaginu væru í sömu sporum voru þær kannski frá fínni heimilum og 

þótti því ekkert tiltökumál. 

3.2.5 Skóli á ný 

Anna giftist rúmlega tvítug og eignaðist fleiri börn með eiginmanni sínum. Ákveðið var að 

flytja á nýjar slóðir til að eiginmaður hennar gæti nýtt sér menntun sína, því enga vinnu var að 

fá við fagið í bæjarfélaginu þar sem þau bjuggu. Það var ein sú besta ákvörðun sem þau höfðu 

tekið að sögn hennar. Fólk talaði við hana og spurði hana ráða sem leiddi til þess að henni fór 

að líða betur með sjálfa sig. Enginn vissi hennar fortíð eða hverra manna hún væri. Hún var 

því ekki dæmd af því á nýjum stað. Háttsettur maður á staðnum bauð uppá námskeið í ensku 

og ákvað hún að fara á námskeiðið. Eftir að því lauk hvatti hann hana til þess að reyna að 

komast inn í menntaskóla í öldungadeild. Þetta var algjörlega fráleit hugmynd að hennar mati 

menntaskóli væri eingöngu fyrir þá sem væru hátt settir eða ætluðu að verða prestar. Hann 

væri ekki fyrir manneskju eins og hana.   

Þannig var nú sjálfstraustið sko. 

 Hún tók inntökupróf í ensku og dönsku haustið eftir og flaug í gegnum það. Hún þurfti 

því aðeins að taka einn áfanga í dönsku og tvo í ensku. Enskuna átti ekki að kenna fyrr en eftir 

áramótin og ákvað hún því að taka jarðfræði og sögu með og „vera svolítið hrokafull“ eins og 

hún orðaði það. Hún stóðst öll prófin og byggði námið hana upp hægt og rólega. Anna hafði 

reynt að taka námskeið í verslunarreikningi en komst aldrei í gegnum prófið. Hún gerði þrjár 

tilraunir til að ná því, þó að sömu spurningarnar hafi verið notaðar í hvert skipti náði hún ekki 

prófinu. Á endanum gaf kennarinn henni einkunnina því hann vissi að hún kæmist aldrei í 

gegnum prófið sama hvað hún reyndi.  

3.2.6 Flutningar enn og aftur 

Anna fluttist til Reykjavíkur ásamt fjölskyldu sinni þegar hún var um fertugt og hóf störf á 

skrifstofu í stóru fyrirtæki. Hún var með frábæran yfirmann sem hvatti hana áfram í því sem 

hún tók sér fyrir hendur. Hann skráði hana á alls kyns námskeið í sjálfsstyrkingu og öðru sem 

tengdist vinnu hennar. Hann setti hana í verkefni sem hún sagðist ekki ráða við, hún gæti 

ekkert svoleiðis. Hann hvatti hana samt áfram og sagðist aðstoða hana eftir þörfum. Það varð 

til þess að hún öðlaðist meira sjálfstraust. Hún sá það ekki fyrr en seinna hvað hann hafði 

verið að gera fyrir hana með þessum námskeiðum og verkefnum.   

 Þegar yfirmaður hennar fór að vinna í öðru fyrirtæki dreif Anna sig í nám sem gaf 

henni réttindi. Hún fékk verslunarreikninginn sem hún hafði tekið mörgum árum áður metinn 
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inn í námið. Hún lauk því námi og fór að vinna við það fag sem hún fékk réttindi til að starfa 

við. Allt virtist á uppleið hjá henni og stofnaði hún sitt eigið fyrirtæki utan um reksturinn. En 

þá kom skellur sem kippti undan henni fótunum. Hún fékk svo hastarlega í bakið og var henni 

sagt eftir að fullreynt þótti að hún gæti aldrei starfað við fagið aftur. Við tók erfiður tími þar 

sem hún barðist við að sætta sig við þennan ósigur, hún neitaði meira að segja í fyrstu að fara 

á örorkubætur því það þótti henni það versta sem hún vissi. Faðir hennar hafði verið 

sveitarómagi 3ja ára gamall þegar faðir hans dó frá konu og fimm systkinum og að hennar 

sögn var það sama fyrir hana að fara á örorkubætur, það væri eins og að segja sig á sveitina.  

 En skólinn átti alltaf pláss í hjarta hennar og lét það hana ekki í friði. Henni fannst hún 

verða að leita annarra leiða. Hún ætlaði sér ekki að vera á örorkubótum endalaust, hún ætlaði 

að finna eitthvað annað sem hún gæti unnið við. Það varð því úr þegar hún náði aðeins meiri 

bata að hún dreif sig í nám í lyfjatækni. Þar eins og áður gerði stærðfræðin henni erfitt fyrir og 

sama hvað hún reyndi þá gekk það ekki upp hjá henni. Hún hafði meira að segja fengið 

einkakennslu utan skóla en það dugði ekki heldur til. Meðan hún var í náminu fékk hún 

greiningu á lesblindu þar sem stærðfræðin kom mjög slök út. Hún sótti því um undanþágu til 

þess að sleppa við stærðfræðina. Henni var hafnað á þeim forsendum að kennari hennar hefði 

sagt að hún væri svo löt að hún nennti ekki að læra stærðfræði. Anna sætti sig ekki við þau 

svör og ræddi því aftur við skólastjórnendur. Hún lýsti stöðu sinni á þann veg að þetta væri 

eins og að setja mann í hjólastól fyrir neðan stiga og segja honum að labba upp stigann samt. 

Það væri einfaldlega ógerningur. Það sama ætti við um hana, hún gæti ekki lært stærðfræði, 

það væri fullreynt. Á endanum var það samþykkt og útskrifaðist hún sem tæknistúdent frá 

skólanum. Daginn sem hún útskrifaðist sem stúdent var henni hugsað til pabba síns sem þá 

var látinn. Nú var hún loksins komin með hvíta kollinn sem hann hafði dreymt um að hún 

fengi. Anna lýsti tilfinningum sínum á þessa leið þegar hún útskrifaðist:  

Sigur, sigur, sigur, svakalegur sigur. Sá sigur var fyrst og fremst fyrir pabba minn. 

 Það leið ekki langur tími frá útskrift þar til Anna fór að finna aftur til skólafiðringsins. 

Hún hafði alltaf verið listhneigð, teiknað mikið sem krakki, saumaði föt á börnin sín og 

málaði myndir. Hún ákvað því að sækja um nám í fatahönnun og fékk þar inni. Hún var búin 

með allt bóklegt og þurfti því aðeins að taka verklega hlutann og lauk honum með glans. Hún 

hefur dundað sér við að sauma árshátíðarkjóla eftir pöntunum, jólakjóla á barnabörnin og 

hannað ýmislegt.  
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 Anna tók sér tveggja ára hlé frá skólabrölti sínu eða allt þar til hún fór að ræða við 

mág sinn en hann er mannfræðingur og starfar í háskóla hér á landi. Hún ræddi um við hann 

hvort að hún hefði kannski möguleika á því að fara í háskóla. 

Það var eitthvað sem hefði aldrei komið til greina hjá mér  hér áður fyrr. 

 Þau fóru í gegnum ýmislegt sem var á hennar áhugasviði, en þau höfðu áður spjallað 

saman þannig að hann þekkti dálítið til áhugamála hennar. Sagnfræði, mannfræði eða 

trúarbragðafræði komu til greina en Anna hafði alltaf haft mikinn áhuga á sögu. Mestan áhuga 

hafði hún þó á trúarbragðafræði.  

Þó að ég hefði ekki sjálf mikið stundað trúarbrögð þá hafði ég áhuga á því af 

hverju menn eru með kirkjur og slíkt. Fá grunninn að þessu og hverju ég 

væri kannski að missa af og mannfræði er partur af þessu námi. 

 Anna skráði sig því í nám í mannfræði í háskólanum um haustið en mannfræði er 

undirbúningur fyrir trúarbragðafræði. Það kom því miður í ljós að trúarbragðafræði væri bara 

kennd til framhaldsnámi það árið.   

En þá var ég að hugsa um að fara í sagnfræði en sú sagnfræði sem kennd er 

uppi í háskóla er bara þessi venjulega norræna sagnfræði sem ég hef engan 

áhuga á. Ég er búin að lesa þetta frá því að ég var tíu ára. 

Í haust stefnir hún á það að fara í trúarbragðafræði og er þessi orkumikla kona því hvergi 

nærri hætt skólagöngu sinni. 

3.2.7 Aðferðir við að læra 

Anna hefur nýtt sér tæknina til þess að geta lært. Í tímum skráði hún glósur niður á blað og 

setti þær svo inn í tölvu þegar heim var komið. Með því að setja glósurnar inn í tölvuna gat 

hún stækkað og minnkað letrið, breytti litum og skyggt. Til að byrja með fékk hún hvít blöð 

með grænum stöfum en þegar því var breytt yfir í grænt blað, þá sá hún stafina betur. Ástæðan 

fyrir því var sú að þá gat hún séð stafina meira í þrívídd, eins og hún gæti séð líka á bak við 

þá, undir þá og ofan á þá. Seinna var því svo breytt á þann hátt að hún fékk að taka öll sín próf 

í tölvu. Þannig gat hún stækkað upp letrið eða minnkað það.   

Og eins ef ég set upp grænt letur í tölvunni þá er eins og þeir lyfti sér aðeins 

upp frá blaðinu. Það auðveldar mér að halda augunum kyrrum.  
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3.2.8 Lesblinduleiðrétting í anda Ray Dawis 

Ári eftir að Anna var greind með lesblindu fór hún í lesblinduleiðréttingu eins og hún kallar 

það. Hún hitti þar konur sem reka fyrirtæki sem vinnur eftir kenningum Ray Davis sem segir 

að hægt sé að leiðrétta lesblindu. Anna sagði að þegar hún kom til þeirra þá hitti hún loksins 

fyrir fólk sem skildi hana. Það vissi alveg hvernig henni leið og þekkti þetta allt út og inn.  

Þú ert alltaf að passa það að enginn komist að því hversu heimsk þú ert. Þú 

ert kannski búin að lesa reiðinnar býsn og veist heilmikið en þú kemur því 

bara ekki frá þér vegna þess að það er svo erfitt að búa til setningar um 

myndir. 

 Leiðréttingin sem Anna fór í var í formi stuttra námskeiða en ferlið tók nokkra 

mánuði. Anna las upp texta á námskeiðinu og kom þá í ljós að hún sleppti þremur smáorðum 

sem, er,og að. Því þurfti að breyta og var hún því látin fá leir í hendurnar og átti hún að leira 

þessi orð en á þann hátt að hún myndi muna þau. Í dag er orðið sem maður að ganga upp 

stiga, að er maður að ganga aftan að öðrum manni kannski út í hött en það virkar. Anna hætti 

að sleppa orðunum úr lesnum texta, þau voru komin inn í minnið. En fleira var gert, en það 

var í formi jafnvægis.  

Þá sagði hún „nú ætla ég að kenna þér aðferð, þú hugsar þér að það sé önnur 

þú, miklu stærri fyrir aftan þig, en þessi „þú“ hefur bara eitt auga í miðju 

enninu og biddu hana um að leggja hendurnar á axlirnar á þér og hugsaðu 

síðan á augað hennar, bara á augað. Svo ætla ég að henda til þín tveimur 

boltum“. Hún var með tvo loðbolta sem hún hélt á í sinni hvorri hendinni og 

ég átti að horfa í augun á henni á meðan, en ég átti samt að hugsa til „mín“ 

sem stóð fyrir aftan mig með eina augað. Svo hendir hún til mín boltanum og 

ég á að horfa í augun á henni á meðan og ég skildi ekki í því að ég greip 

boltana. Svo sagði hún: „slepptu því að hugsa um þessa þig sem stendur fyrir 

aftan þig, horfðu svo bara á boltana og nú ætla ég að henda þeim til þín aftur, 

og ég greip þá ekki. Hún sagði að það væri greinilegt að 

jafnvægispunkturinn minn væri svolítið skakkur. Hún spurði mig að því 

hvernig þetta væri þegar ég væri að keyra. Ef þú ert að hugsa eitthvað þegar 

þú ert að keyra hvað gerist? Ég sagði henni að ég endaði úti í hægri 

kantinum ég skef gangstéttina. Ég leita alltaf út í þessa átt.  

 Hún átti að hugsa línur frá eyrunum og upp í miðju en þessar línur áttu að vera tvær. 

Jafn langar línur frá öxlum og upp fyrir höfuð, og svo stóra hún sem stóð fyrir aftan hana. 
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Þessi hugsanaháttur kom smám saman hjá Önnu og þegar hún þarf að einbeita sér mikið eða 

les fyrir próf þá notar hún þessa aðferð til þess að stilla af heilahvelin. Þessi hvel hafi ekki náð 

að vinna saman í þroskaferlinu og því nái hún ekki að láta þau vinna almennilega saman. Ef 

að börn væru strax greind í upphafi grunnskóla þá væri hægt að breyta svo miklu fyrir þau.  

3.2.9 Las bækur aftur sem hún hafði áður lesið vitlaust 

Fyrir rúmu ári fór Anna í aðgerð og var hún rúmliggjandi í mánuð eftir aðgerðina. Á þeim 

tíma las hún bækurnar um Ísfólkið og Galdrameistarann en það eru bókaflokkar sem voru og 

eru enn vinsælir í dag. Hún komst að því að þegar hún byrjaði að lesa að hún hafði misskilið 

þessar bækur á sínum tíma og var því í raun að frumlesa þær eftir að hafa farið í leiðréttingu. 

Hún las báða bókaflokkana á mánuði af mikilli áfergju og hafði virkilega gaman af.  

4 Viðtal við sérkennara um úrræði vegna lesblindu í 

dag 

4.1 Lesblind börn 

Hvernig finnast þau? 

Þegar barn byrjar í grunnskóla fylgja öll gögn þess frá leikskólanum. Ef kannanir í leikskóla 

hafa komið illa út hjá barninu er unnið með þá þætti þegar í grunnskóla er komið. Áður en 

slíkt barn byrjar í grunnskóla eru haldnir fundir með sérkennslufulltrúa frá fjölskyldudeild, 

sérkennara leikskólans og væntanlegum kennara barnsins. Ef barn á við málröskun að stríða 

er sérstök aðgát höfð við lesturinn því það hefur áhrif á lesskilning barnsins. Ef barnið glímir 

við erfiðleika með að læra stafina eða lestur er reynt að grípa strax inn í með aukinni þjálfun. 

Það getur verið í formi þess að sérkennari er með barninu inni í bekk eða sérkennsla í annari 

skólastofu, en þar eru börn í minni hópum og unnið með grunnþætti í lestri.   

 Lögð eru fyrir skimunarpróf í fyrsta til þriðja bekk og eru þau lögð fyrir tvisvar til 

þrisvar yfir veturinn en með þeim er verið að skima eftir því hvar nemendur eru staddir í læsi 

eða lestri. Í fjórða bekk eru lögð fyrir samræmd próf í íslensku sem allir nemendur landsins 

fara í og er þar verið að skoða hvar nemendur eru staddir í lestri og lesskilningi. Ef nemendur 

koma illa út úr samræmdu prófi er lagt fyrir þau sérstakt próf hjá fjölskyldudeild á vegum 

bæjarins. Einnig eru reglulega lögð fyrir hraðlestrar próf í öllum árgöngum skólans þegar börn 

eru komin með lestrarfærni.           
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 Ef nemendur koma illa út úr könnunarprófum koma niðurstöður yfirleitt engum á 

óvart. Kennari barnsins er oftast búinn að sjá það áður, en það er alltaf gott að fá óháð próf til 

þess að sjá hvað kemur út úr þeim. Foreldrar geta óskað eftir því að lögð séu próf fyrir barn 

sitt ef grunur er um að barnið eigi í erfiðleikum með námið. 

4.1.2 Eftir greiningu 

Hvað gerist eftir greiningu? 

Reynt er að aðlaga námsefnið að getu nemandans í lestri, leturgerð jafnvel breytt eða litaður 

pappír notaður í staðinn fyrir hvítan. Sumum hentar að notast við litaðar glærur sem þeir geta 

lagt ofan á blöðin þó er reynt að finna út hvaða leið hentar nemandanum best. Þegar lesblindu 

greining er tilbúin er sótt um aðgang hjá Blindrabókasafninu og fá foreldrar sendan aðgang 

þaðan í tölvupósti. Með þeim aðgangi getur barnið hlustað á bækur og haft bókina fyrir 

framan sig. Með hljóðbókum sparast mikill tími fyrir nemandann því þá þarf hann ekki að 

umkóða öll orðin (stafa sig í gegnum þau). Misjafnt er hvort að nemendur nýti sér þennan kost 

eða ekki, en þeir sem gera það finna mikinn mun. Námsgagnastofnun er með flestar 

námsbækur í hljóðbókarformi og hafa allir nemendur aðgang að þeim. Sumum hentar að hafa 

allt námsefni inni í tölvu þar sem hægt er að fylla inn í verkefnabækur í tölvunni. Það flýti 

mikið fyrir. Í ritgerðarvinnu reynist oft miklu betur fyrir nemendur að skrá inn á tölvu. Þannig 

sjái þeir mun frekar upphaf, miðju og endi í ritgerðinni sem þeir eru að skrifa.  

Við erum að auka notkun á tækninni í sambandi við lesturinn og ritunina. 

Það hjálpar að geta sett beint inn í tölvu heldur en að skrifa það sem þau eru 

að hugsa, hugsa um hvern einasta staf og þá kemur kannski ekkert frá þeim. 

4.1.3 Ray Davis leiðrétting 

Er notast við hana í skólanum? 

Að sögn hans er það ekki gert í skólum. Hann sé þó búinn að lesa bókina eftir Davis og fannst 

hún mjög góð. Margt komi fram í bókinni sem sé þekkt á meðal lesblindra til dæmis ringl sem 

að hann þekkir mjög vel í starfi sínu. En þó er hann ekki viss með leiðréttinguna sem Davis 

mælir með. Ef hægt væri að leiðrétta lesblindu hjá öllum þá færu sjálfsagt öll börn í hana en 

það hefur ekki komið til.  

Margt sem nefnt er í bókinni er verið að nota í skólum í dag, til dæmis leir 

og þrívídd, það eru allt góðar leiðir. En það þarf alltaf að halda þeim við og 

vera þá með mikla og stöðuga þjálfum 
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4.1.4 Smáorð 

Hvernig er unnið með þau? 

Unnið er með smáorðin og þau þjálfuð kerfisbundið með börnunum. Þeir sem eiga ekki í 

námsörðugleikum læra þau sjálfkrafa. En þeir sem eiga í erfiðleikum æfa þessi orð. Þau 

yngstu vinna með lestrarhús þar sem þau geta dregið niður renninga með smáorðum, til dæmis 

orðin „að“ og „í“. 100 algengustu orðin í íslensku eru tekin fyrir í málþjálfunarefni fyrir börn.  

Það er einmitt þetta með að læra að þekkja þessi orð og þau nemi þau með 

augunum og taki þau með í textunum. 

4.1.5 Unglingurinn 

Koma upp vandamál með lesblindu á unglingsaldri? 

Börn sem hafa greinst snemma í skóla og verið sátt við greininguna verða stundum ósátt við 

hana þegar unglingsárin ganga í garð. Þá geta vandamálin farið að dúkka upp. Sumir vilja 

ekki að aðrir viti af lesblindunni. Til þess að leysa slík mál segir hann að rætt sé við 

nemandann bæði af sérkennara og námsráðgjafa. Það fari svo eftir því hvað unglingurinn vilji 

gera og hvort hann vilji tala um hlutina. Sumir þeirra vilja ekki vera með öðruvísi námsefni en 

bekkjarfélagarnir. 

Þau ráða kannski ekki við það sem þau eru að vinna með, það er náttúrulega 

mjög slæmt. Það er mjög slæmt að vinna í einhverju efni sem það ræður ekki 

við eða eitthvað sem er of erfitt, því þá er það alltaf að tapa. Þá reynum við 

að vinna með og taka tillit til óska barnsins og óska foreldra, en við reynum 

að vinna með það þannig að hægt sé að aðlaga. Það gengur kannski hægt og 

sígandi en það getur verið að einhver loki það alveg af.  
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5 Umræða 

Tilgangur minn með því að kynna mér og rannsaka þetta efni var til þess að fá svör við 

rannsóknarpurningum: Hvernig var að vera lesblindur í skóla á þeim tíma sem greining var 

ekki til, hverju breytti greining á fullorðinsaldri fyrir þann einstakling, hvað er gert í 

grunnskólum í dag til þess að finna slíka einstaklinga?  

 Fræðilegt efni sem og rannsóknin sjálf veitti mér mikla innsýn inn í heim lesblindunnar, hver 

einkenni hennar séu, hvernig hún sé greind og reynslusögur þeirra sem voru lesblindir en engin 

greining á henni til staðar. 

 Bakland Önnu (viðmælanda míns) í þessari rannsókn, var ekki sterkt. Hún kom frá 

brotnu heimili þar sem foreldrar hennar höfðu gengið sjálfir í gegnum mikla erfiðleika allt sitt 

líf. Það litaði uppeldi hennar og upplifði hún sig sem minni máttar áður en hún byrjaði í skóla.  

 Lesblinda sem nemendur börðust við áður en greining var í boði virðist hafa verið 

ömurleg upplifun fyrir þá einstaklinga. Frásögn Davis ber gott merki um slíka vanlíðan þegar 

hann lýsti upplifun sinni þegar hann var látinn standa fyrir framan samnemendur sína með 

tárin í augunum og vonaði að í það skiptið yrði hann ekki kallaður fáviti (Davis og Braun, 2003, 

bls. 15–17). Anna hafði sömu sögu að segja, en hún var ítrekað tekin upp að töflunni til þess að 

reikna, en það gat hún ekki. Hún stóð því þar með augun full af tárum. Rannsókn Marjöttu 

Ísberg sýndi fram á það að meirihluti þeirra sem áttu við námsörðugleika að stríða í 

barnaskóla hafi fundið fyrir mikilli vanlíðan, þeim hafi liðið illa í skólanum. Hvorki kennarar 

né bekkjarfélagar hafi skilið vanda þeirra (2002, bls. 239). Nemandi sem færður var niður um 

bekk án nokkurra skýringa fyrir hann né foreldra hans. Hann upplifði mikla niðurlægingu 

vegna tilfærslunnar. Hann telur að ástæðan fyrir þessum breytingum hafi verið vegna þess að 

hann las hægt. Reiðin og vanmáttarkenndin  hafa truflað hann alla tíð síðan (Nielsen, 2011, 5. 

október). Önnu fannst hún vera heimskur vegna þess að hún gat ekki lært eins og hinir. 

Stimpillinn heimsk eða heimskur er eitthvað sem lesblindir einstaklingar hafa sett á sig (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 5). Davis fékk greiningu um að hann væri fáviti þegar hann var 12 

ára því greindarvísitala hans mældis 50 en með árunum breyttist þessi tala og er hann í dag 

með greindarvísitölu upp á 169 (Les.is, 2007). Þó kom fram í einni reynslusögu að 

athugasemdir kennara við nemanda um að hann væri lélegur í móðurmáli sínu, varð til þess að 

hann lagði enn harðar að sér í námi og vinnu. Hann felur hinsvegar lesblinduna fyrir 

vinnufélögum sínum og reynir að koma auga á mistök sín áður en aðrir taka eftir því (Reid og 

Kirk, 2001, bls. 157–158).  
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 Yfirleitt er tilgangurinn sá að þegar einstaklingur fer í greiningu við lesblindu er það til 

að auka lífsgæði hans. Hægt er að finna hvar styrkur hans og veikleikar liggja, greina hver 

staða hans er í námi, greina villur hans í lestri og skrift og skoða hvar áhugasvið hans liggur. 

Greiningin getur líka verið ákveðinn léttir fyrir einstaklinginn og þar sé komin skýring á því 

hvers vegna illa gengur í náminu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 

180–181). Eftir að Anna fékk greiningu á lesblindu skildi hún loks hvað hafði verið að henni 

hún væri ekki svona heimsk eins hún hafði haldið. Í framhaldi af greiningunni leitaði Anna 

fyrirtækis sem vinnur með leiðréttingu í anda Ray Davis. Sú leiðrétting hjálpaði henni að 

sigrast á hindrunum sínum og gerði henni kleift að finna aðrar leiðir til þess að einbeita sér að 

því sem hún var að læra, í stað þess að það hefði truflað hana áður. Hún leiraði stafrófið og 

smáorðin sem hún hafði átt í vandræðum með og bjó til myndir af þeim í huganum. 

Sérkennari sem rætt var við í rannsókn minni sagði að í dag er læri börn smáorð utan að og 

leiri stafina. Í Fréttatímanum var birt viðtal við unga konu og hafði hún sömu sögu að segja 

og Anna um það að leiðréttingin hafi breytt lífi sínu. Hún var með mjög mikla talnablindu 

sem gerði líf hennar mjög flókið og erfitt. Hún hafði misst vini vegna misskilnings með 

tímasetningar og lærði í raun ekki almennilega á klukku fyrr en hún var orðin þrítug. Hún átti 

það til að mæta á rangan stað á röngum tíma. Á námskeiðinu leiraði hún stafrófið upp á nýtt 

eins og Anna. Eftir leiðréttinguna gat hún farið í framhaldsskóla sem hún kláraði og innritaði 

sig svo í sálfræði í háskóla (Sölvi Tryggvason, 2012, 30. mars). Skiptar skoðanir eru á þessari 

aðferð Davis og sagði sérkennarinn sem ég ræddi við í  rannsókninni að ef þetta virkaði 

virkilega þá væri búið að senda alla í slíka greiningu. Hinsvegar var hann sammála mörgu 

sem Davis talaði um, til dæmis með að börnum finnist þau verða ringluð og stafirnir fari að 

skríða á blaðinu. Nemendur leira einnig stafi í grunnskólum í dag. Fyrir Önnu breytti 

leiðréttingin miklu fyrir hana sem nemanda og hefur hún haldið áfram í námi síðan og er í dag 

nemi í Háskóla Íslands.   

 Í dag er allt annað upp á teningnum fyrir lesblinda. Lögð eru fyrir skimunarpróf frá 

fyrsta til þriðja bekk, tvisvar til þrisvar yfir veturinn en þau minnka líkur á því að nemandi 

sleppi framhjá kennurum og fái ekki aðstoð. Samræmdu prófin sem lögð eru fyrir alla 

nemendur eru einnig til þess fallin að sjá hvar nemendur eru staddir á landsvísu 

(Námsmatsstofnun, e.d.). Samkvæmt kennaranum sem rætt var við eru samræmdu prófin 

einnig notuð til þess að athuga hvort einhverjir nemendur hafi farið framhjá kennurum. 

Margir skólar vinna í dag með byrjendalæsi og er markmið þess að nemendur nái færni í læsi í 

upphafi skólagöngu. Grunnstoðir læsis eru þær að barnið nái góðum tökum á lestri, ritun, 
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hlustun og tali en þessa fjóra þætti er unnið með á heildstæðan hátt (Háskólinn á Akureyri, 

2009, bls. 1). Lesblinda er ekki sjúkdómur því það er ekki hægt að lækna hana. Hægt að vinna 

með hana á margan hátt og eru til margar leiðir til þess að draga úr neikvæðum áhrifum 

hennar fyrir einstaklinginn (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 64). Námsefnið er aðlagað að getu 

nemandans og honum veitt verkfæri til þess að nýta sér þegar hann lærir. Honum er kennt að 

nýta sér litaðar glærur sem hann leggur yfir bækurnar, nýta sér lituð blöð, hljóðbækur eða 

tölvu. Á unglingsárunum getur lesblindan orðið að feimnismáli fyrir unglinginn. Hann vill 

helst ekki að neinn viti um hana og vill ekki vera tekinn út úr bekknum til þess að læra hjá 

sérkennara. Sumir vilja vera í sama námsefni og bekkjarfélagar sínir, en kennarinn sem rætt 

var við í rannsókninni sagði að það leiddi aðeins til þess að námið verður ennþá erfiðara. Því 

er allt reynt til þess ræða við nemandann af sérfræðingum innan skólanna og fá nemendur til 

samvinnu.  

 Þegar kemur að námsmati þarf að taka tillit til nemenda og þarfa þeirra. Skólum skylt 

að gera það sem þeir geta til þess að koma til móts við þarfir þeirra sem eiga í 

námsörðugleikum. Nemendur eiga að hafa möguleika á að vikið sé frá almennu námsmati og 

fái sérhönnuð próf, lengri próftíma, fái hjálpargögn og munnlegt námsmat (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2013, bls. 28).   
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6 Lokaorð 

Eins og sagt var í inngangi rannsóknarinnar þá hef ég mikinn áhuga á því að gera stærri 

rannsókn á þessu viðfangsefni í meistaranámi mínu og var þessi litla rannsókn aðeins 

forrannsókn til að skerpa eigin skilning og búa mig undir að vinna að stærri rannsókn.  

 Það er ömurlegt að vita til þess að einstaklingar á árum áður hafi orðið fyrir miklu 

mótlæti í skóla vegna þess að enginn skildi hvað var að þeim. Sjálfsmynd þeirra var í molum 

og niðurrifið algert. Þessir einstaklingar gáfust oft upp á námi og trúðu því að þeir væru 

ómögulegir og gætu ekki lært.       

 Leiðréttingin sem er í anda Ray Davis virðist hafa gert gagn fyrir viðmælanda minn og 

hafa fleiri sömu sögu að segja. Ekki eru þó allir sáttir við leiðréttingu Davis og telja hana ekki 

gera neitt gagn. Kennarinn sem ég ræddi við í rannsókninni var ekki sammála um að hægt 

væri að leiðrétta lesblindu. Það er ekki heldur hægt að horfa framhjá þeim breytingum sem 

urðu hjá þeim einstaklingum sem hafa farið í slíka leiðréttingu.   

 Úrræði fyrir lesblinda í dag eru óteljandi og þótti mér mjög jákvætt að svo væri. Miðað 

við upplifun Önnu sem ég ræddi við í rannsókninni, þá hefði verið hægt að koma í veg fyrir 

niðurrif einstaklingsins með því að taka strax á málunum. Kennarar þurfa að vera mjög 

vakandi fyrir öllum nýjungum til þess að geta veitt sem besta þjónustu.  
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