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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun á vinnuumhverfi hjá 

háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með dyslexíu og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

framtíðarmöguleika í starfi. Rannsakandi kannaði hvort viðmælendur mæti skilningi og 

stuðningi frá vinnuumhverfinu og hvernig trú á eigin getu birtist í starfi. Rannsóknin var 

framkvæmd með eigindlegri aðferð og tekin voru einstaklingsviðtöl við átta þátttakendur 

sem greindir eru með dyslexíu, hafa lokið starfstengdu háskólanámi og eru starfandi á 

vinnumarkaði. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur höfðu jákvæða sýn á 

vinnuumhverfi sitt en stuðningur og skilningur á vinnustað var háður því hvort þeir sögðu frá 

að þeir væru með dyslexíu. Þessir einstaklingar telja sig hafa jafna möguleika á við aðra á 

vinnumarkaði en lítil trú á eigin getu heftir þá þó í að sækjast eftir framgangi í starfi. 

Rannsakandi vonast til að niðurstöður rannsóknarinnar auki þekkingu á dyslexíu í 

vinnuumhverfi og gagnist náms-og starfsráðgjöfum við að aðstoða bæði þá einstaklinga sem 

eru með dyslexíu og stefna út á vinnumarkað og einnig þá sem eru á vinnumarkaði. 

Mikilvægt er að auka fræðslu og umræðu um dyslexíu í vinnuumhverfi og í samfélaginu 

almennt, því skilningur og stuðningur þarf að vera til staðar í vinnuumhverfinu. Slíkur 

stuðningur eflir seiglu og trú á eigin getu. 
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Abstract 

The aim of this study was to get insight into how college graduates with dyslexia experience 

their work environment, and think about career possibilities. The study explores whether the 

interviewees received support and understanding in their work environment, and how they 

demonstrated confidence in their abilities through their work. This study was conducted 

using qualitative methods interviews with eight participants. The participants were all 

college graduates who had been diagnosed with dyslexia, and were active in the work force. 

The results of this study show that the participants were positive towards their work 

environment, but support and understanding depended on whether they told others in the 

workplace about their dyslexia. Participants thought that they have equal opportunities 

compared to others, yet their lack of confidence can restrict them in seeking career 

advancement. The author hopes that these results increase knowledge about dyslexia in the 

work environment, and can benefit student and career counsellors in assisting individuals 

with dyslexia that plan to seek work, and also those already employed. It is important to 

increase knowledge and discussion on dyslexia in the workplace as support in the work 

environment is needed to promote resilience and self-efficacy in people with dyslexia. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið: Upplifun á vinnuumhverfi 

hjá háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með dyslexíu. Áhersla var lögð á að kynnast 

upplifun og reynslu á vinnuumhverfi hjá háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með 

dyslexíu.  

Rannsóknin var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og fjallar um upplifun og reynslu 

háskólamenntaðra einstaklinga sem eru með dyslexíu á vinnumarkaði. Áhugi rannsakanda á 

þessu rannsóknarefni varð til eftir að rannsakandi áttaði sig á því að lítið er til af rannsóknum 

um fullorðna einstaklinga á vinnumarkaði sem eru með dyslexíu. Rannsóknir á þessu 

viðfangsefni hafa einkum beinst að skólaumhverfi. Rannsakandi greindist sjálfur með 

dyslexíu á níunda aldursári og hefur þurft að hafa nokkuð mikið fyrir náms- og starfsferli 

sínum sökum hennar. Dyslexía, einkenni hennar og áhrif eru rannsakanda því kært 

viðfangsefni og út frá hans eigin reynslu hefur rannsakandi áhuga á námserfiðleikum annarra 

einstaklinga sem einnig hafa þessa röskun. Þar sem rannsakandi er enn námsmaður og hefur 

litla reynslu af vinnuumhverfinu ákvað hann að skoða þann heim frekar.  

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Hrafnhildar V. 

Kjartansdóttur náms- og starfsráðgjafa. Færi ég þeim kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, 

stuðning og hvatningu. Sigurbjörg Helga Skúladóttur fær mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og 

ábendingar. Foreldrum mínum Sigurlaugu Jenseyju Skúladóttur og Guðmundi Ágústi 

Sigurdórssyni, unnusta mínum Hauki Heiðari Steindórssyni og dóttur minni Regínu Rún þakka 

ég fyrir ómetanlegan stuðning, skilning, þolinmæði, ást og hvatningu meðan á þessu ferli 

stóð. Að lokum vill ég þakka viðmælendum mínum fyrir framlag þeirra til rannsóknarinnar. 

Án þeirra hefði þessi rannsókn aldrei orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Dyslexía dregur úr lestrarhraða og hindrar framgöngu einstaklinga í námi. Vísbendingar eru 

um að dyslexía geti einnig verið til trafala í starfsumhverfi þeirra sem eru með dyslexíu þó 

það sé mismunandi með hvaða hætti dyslexían háir einstaklingum í vinnuumhverfinu (Reid 

og Kirk, 2001). Vitað er til að dyslexía geti hægt á námsframvindu (sjá til dæmis Brante, 2013; 

Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016; Kirby, Silvestri, Allingham, Parrila og La Fave, 2008) en 

minna er vitað um það hvaða áhrif hún hefur á starfsferilinn. Lykill að lífsgæðum er góð 

lestrarfærni þar sem læsi er grundvallarfærni í því samfélagi sem einstaklingar lifa og hrærast 

í (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). Merking hugtaksins læsis er víðtæk en það vísar til lesturs, lesskilnings 

og ritunar. Það að einstaklingur er læs merkir að hann getur tileinkað sér lestur, lesskilning 

og ritun í daglegu lífi (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.).  

Dyslexía er almennt talin vera bernskuröskun og fyrst og fremst tengd menntun þar sem 

hún hefur áhrif á getu einstaklings til að lesa, skrifa og stafsetja rétt (Bell, 2010). Börn sem 

eru með þessa röskun vaxa þó vissulega úr grasi og verða fullorðnir einstaklingar sem eru 

með dyslexíu. Margir af þeim erfiðleikum sem voru til staðar í æsku hjá þessum 

einstaklingum eru enn til staðar á fullorðinsárum. Þeir geta þó minnkað með aldrinum en 

hverfa aldrei (Jónas G. Halldórsson, 2000; Leather, Hogh, Seiss og Everatt, 2011; Raskind, 

Goldberg, Higgins, Herman og Carlton, 2003). Þrátt fyrir að það fylgi ýmis neikvæð einkenni 

dyslexíunni þá fylgja henni einnig jákvæðir eiginleikar sem geta vegið meira en þeir 

neikvæðu. Einstaklingar sem eru með dyslexíu geta því vissulega náð árangri í samfélaginu og 

lifað ánægjulegu og lærdómsríku lífi (Raskind o.fl., 2003: Reid og Kirk, 2001). Þeir sem eru 

með dyslexíu læra að lifa með henni, aðlaga sig að aðstæðum og fara í kringum erfiðleika 

sína. Þeir geta náð árangri eins og aðrir en til þess að ná sem bestum árangi þarf að hvetja þá 

og styðja til að takast á við röskun sína (Jónas G. Halldórsson, 2000). Þeir einstaklingar sem 

eru með dyslexíu og ná árangri búa yfir ákveðnum persónulegum eiginleikum sem styðja við 

árangur, þekkja sjálfan sig og sína röskun og birtingarform hennar. Það að einstaklingur búi 

yfir sjálfsþekkingu eykur líkur á árangri hvort heldur sem er í námi eða í starfi (Goldberg, 
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Higgins, Raskind og Herman, 2003; Raskind, o.fl., 2003). En hvað ætli það séu margir 

einstaklingar sem glíma við dyslexíu? 

Alþjóðlegu dyslexíusamtökin áætla að á milli 15-20% einstaklinga sýni einkenni 

lestrarerfiðleika og þar af séu 85% með dyslexíu (International Dyslexia Association, 2016). Á 

Norðurlöndunum er yfirleitt talað um að tíðni dyslexíu sé í kringum 10% (Høien og Lundberg, 

2000) og ekki er ólíklegt að á Íslandi sé hlutfallið svipað. Því má áætla að ákveðið hlutfall 

ráðþega sem leita til náms- og starfsráðgjafa séu einstaklingar sem eru með dyslexíu.  

Mikilvægasta merki um að einstaklingar hafi náð árangri í samfélagi okkar er 

atvinnuþátttaka. Auk þess að veita fjárhagslegt öryggi og stöðugleika gerir atvinna 

einstaklinga sjálfbæra og stuðlar að bættri sjálfsmynd og persónulegri ánægju (Lindstrom, 

Doren og Miesch, 2011). Það er því mikilvægt fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu, rétt 

eins og aðra, að finna sér starfsumhverfi sem veitir þeim starfsánægju og tengist áhugasviði 

þeirra og hæfni.  

Töluvert er til af rannsóknum um einstaklinga sem eru með dyslexíu í skólaumhverfi hér á 

landi og erlendis (sjá til dæmis Brante, 2013; Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016; Gibson og 

Kendall, 2010; Humphrey, 2002; Kirby o.fl., 2008) en lítið er til um rannsóknir á fullorðnum 

einstaklingum sem eru með dyslexíu og eru starfandi á vinnumarkaði. Rannsakanda þótti það 

viðfangsefni áhugavert og ákvað því að kanna hagi háskólamenntaðra einstaklinga sem eru 

með dyslexíu og eru starfandi á vinnumarkaðinum við það starf sem þeir menntuðu sig til. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu og upplifun á vinnuumhverfi 

hjá háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með dyslexíu og þær hugmyndir sem þeir 

hafa um framtíðarmöguleika sína í starfi. Í rannsókninni verður kannað hvaða skilning og 

stuðning þeir fá frá vinnuumhverfinu og reynt verður að öðlast skilning á því hvernig trú 

þeirra á eigin getu birtist í starfi. Rannsakandi vonar að rannsóknin veiti fræðilegan og 

samfélagslegan ávinning, auki þekkingu á viðfangsefninu og veiti innsýn inn í reynsluheim 

einstaklinga sem eru með dyslexíu og eru að störfum. Hvernig þessu er háttað hér á landi er 

lítið þekkt þar sem innlendar rannsóknir hafa ekki beinst að þessu viðfangsefni.  

Rannsókninni er ætlað að auka þekkingu náms- og starfsráðgjafa og samfélagsins alls á 

dyslexíu og áhrifum hennar á starfsval, atvinnuþátttöku og framgang í starfi. Auk þess geta 

niðurstöður hennar gefið hugmyndir um mögulega fræðslu fyrir vinnuveitendur, 
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samstarfsfólk og jafnvel samfélagið í heild sinni um það hvernig það er að vera fullorðinn 

einstaklingur með dyslexíu.  

Umfjöllun um viðfangsefnið skiptist í fjóra hluta. Byrjað verður á því að fjalla um hvað 

dyslexía er, hverjar eru orsakir hennar, hvernig hún birtist og hversu algeng hún er. Fjallað 

verður um möguleg úrræði og leiðir til að auka árangur og hvaða eiginleikum einstaklingar 

sem eru með dyslexíu þurfa að búa yfir til að ná sem bestum árangri. Kenningar sem geta 

varpað ljósi á náms- og starfsferil einstaklinga sem eru með dysexíu verða skoðaðar og fjallað 

verður um vinnuumhverfið og þann stuðning og úrræði sem geta leitt til árangurs. Markmið 

rannsóknarinnar verða kynnt ásamt rannsóknarspurningum. Næsti hluti ritgerðarinnar 

verður rætt  aðferðafræði rannsóknar og síðan verða niðurstöður hennar kynntar. Að lokum 

verða umræður um rannsóknina ásamt lokaorðum.  

1.1 Dyslexía 

Að kunna að lesa og tileinka sér ritað mál er færni sem skiptir miklu máli í nútímasamfélagi 

þar sem mjög mikið magn upplýsinga er sett fram í rituðu máli. Lestur er færni sem byggist á 

flóknu samspili ákveðinna færniþátta og lestrarfærni þróast fyrst og fremst með þjálfun. Það 

að ná tökum á lestri tekur mislangan tíma hjá einstaklingum. Sumir þurfa lítið að hafa fyrir 

því að læra að lesa á meðan aðrir eiga erfitt með að ná tökum á lestrinum (Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2010).  

Orðaforði og málskilningur lærist að stórum hluta í gegnum lestur og fylgjast þessir tveir 

þættir að. Með auknum lestri eykst orðaforðinn sem eykur lesskilning og auðveldar 

einstaklingi að læra ný orð og því fleiri orð sem hann kann eykst orðaforðinn. Þetta ferli er 

kallað „Matthew effects“ sem Stanovich (1986) kynnti en þar er hann að vísa í dæmisöguna 

um ríka manninn, ríkir verða ríkari og fátæku fátækari. Með þessari líkingu benti hann á að 

börn sem ná ekki góðum tökum á lestri á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar lesi minna en 

jafnaldrar þeirra og eigi þá á hættu á að fara á mis við þann orðaforða og þekkingu sem 

jafnaldrarnir jafnan hafa (Stanovich, 1986).    

Gough og Tummer (1986) settu fram kenningu um einfalda lestrarlíkanið (e. The Simple 

View of Reading) (sjá mynd 1) sem sýnir að í lestri felast tveir aðskildir þættir, umskráning og 

hlustunarskilningur. Með umskráningu er átt við þá færni að umskrá bókstafi í orð og með 

hlustunarskilningi er átt við þá færni að skilja þann texta sem lesinn er. Þessir þættir skýra þá 

hæfni sem lesandi þarf að hafa til þess að ná innihaldi texta en það er meginmarkmið með 
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lestri. Einstaklingar geta átt í erfiðleikum með annan hvorn eða báða þessa meginþætti læsis. 

Einfalda lestrarlíkanið flokkar lestrarvanda í þrjá flokka; sértæka lesskilningserfiðleika, ýmsa 

málerfiðleika og dyslexíu. Þeir sem eru með dyslexíu hafa góðan málskilning en slaka 

umskráningu (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough 1990; Steinunn Torfadóttir e.d.).  

 

Mynd 1  Einfalda lestrarlíkanið (Hoover og Gough, 1990). 

 

Ef einstaklingur á í erfiðleikum með lestur getur það haft í för með sér vanda í daglegu lífi 

hans, hvort heldur sem er í námi eða starfi (Gilroy og Miles, 1996; McLoughlin, Fitzgibbon og 

Young, 1994; McLoughlin og Leather, 2013; Klein, 1993; Reid og Kirk, 2001). En hvað felur 

það í sér að eiga erfitt með lestur og hvað er dyslexía?  

Orðið dyslexia kemur úr grísku og merkir einfaldlega erfiðleikar með orð. Forliðurinn dys- 

merkir erfiðleikar eða erfitt en lexia vísar til orða. Dyslexía vísar því til ástands sem felur í sér 

erfiðleika með orð og mál (Catts og Kamhi, 2004; Félag lesblindra á Íslandi, e.d.d.; Høien og 

Lundberg, 2000; Smythe og Salter, 2004). Íslensk þýðing á orðinu dyslexía er lesblinda en það 

þykir heldur óheppilegt orð til þess að lýsa erfiðleikum við lestrarnám þar sem orðið blinda 

gefur til kynna að erfiðleikarnir séu af sjónrænum toga. Ekki hefur tekist að finna annað 

heppilegra íslenskt orð. Stundum er talað um lesröskun en sama á við um það orð og orðið 

lesblinda að það er ekki nægilega lýsandi. Því finnst mörgum fræðimönnum best að halda sig 
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við orðið dyslexía (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001) og mun rannsakandi þessarar 

rannsóknar eingöngu nota orðið dyslexía. 

Námsörðugleikar (e. learning disability) er regnhlífarhugtak sem nær yfir hina ýmsu 

erfiðleika við nám og fellur dyslexía þar undir. Dyslexía er líffræðileg röskun (Learning 

Disabilities Association of America, 2016; Phillips, Kelly og Symes, 2013) sem kemur fram hjá 

einstaklingum með meðalgreind eða yfir (Jónas G. Halldórsson, 2000; Smythe og Salter, 

2004; Spafford og Grosser, 1996). „Í greind felst hæfileikinn til að læra nýja hluti, leysa ný 

verkefni eða laga sig að nýjum aðstæðum“ (Gylfi Ásmundsson, 2004).  

Hæfni einstaklinga sem eru með dyslexíu í ákveðnum grunnþáttum náms eins og lestri, 

skrift, stafsetningu eða stærðfræði er marktækt undir því sem vænta má miðað við greind 

einstaklingsins og forspárgildi greindarprófa um námsárangur. Auk dyslexíu falla ritröskun (e. 

dysgraphia) og reikniröskun (e. dyscalculia) undir sértæka námsörðugleika (Jónas G. 

Halldórsson, 2000; Smythe og Salter, 2004; Spafford og Grosser, 1996). Dyslexía er talin vera 

algengust af sértækum námserfiðleikunum en talið er að um 80% þeirra sem eru með 

námserfiðleika séu með dyslexíu (American Psychiatric Association, 2000; Cortiella og 

Horowitz, 2014; Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003; Snow, Burns og Griffin, 1998; Vaughn, 

Bos og Schumm, 2007). Í þessari ritgerð verður eingöngu fjallað um dyslexíu. Í næsta kafla 

verður fjallað um sögu og þróun hugtaksins.  

1.1.1 Upphaf þekkingar á dyslexíu 

Hægt er að rekja tilurð hugtaksins dyslexía aftur til ársins 1896 þegar fyrsta lýsing á dyslexíu 

birtist í tímaritinu British Medical Journal. Þar sagði læknirinn Morgan frá greindum og 

skörpum 14 ára dreng sem var snöggur í leik. Hann var á engan hátt eftirbátur jafnaldra sinna 

nema að því leyti að hann átti í erfiðleikum með að læra að lesa. Morgan taldi drenginn þjást 

af einhvers konar meðfæddum galla sem hann kallaði meðfædda orðablindu eða stafablindu 

sem ylli þessum erfiðleikum drengsins við lestrarnám. Drengurinn hafði notið leiðsagnar við 

lestur í skóla síðan hann var sjö ára gamall og mikið hafði verið reynt til þess að kenna 

honum að lesa. Þrátt fyrir þá miklu þjálfun sem hann fékk gat hann aðeins lesið eins 

atkvæðisorð með erfiðleikum (Morgan, 1896; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006).  

Morgan er talinn vera frumkvöðull á þessu sviði og þessi nýja sýn á lestrarerfiðleika sem 

hann setti fram varð til þess að vekja áhuga skoska augnlæknisins Hinshelwood. Hann ákvað 
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að skoða einstaklinga sem hann áleit að væru með orðablindu og taldi að orðablinda væri 

ekki jafn sjaldgæf og menn töldu heldur skorti fleiri rannsóknir á henni. Hinshelwood komst 

að því að hún væri ættgeng og algengari hjá drengjum en stúlkum og taldi hann þetta vera 

sjúklegt ástand (e. pathological condition) (Miles og Miles, 1999; Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006).  

Árið 1940 kom bandaríski taugalæknirinn Samuel Orton með aðra sýn en Morgan á 

meðfædda orðablindu eða stafablindu. Hann kom með þá skýringu að það ætti sér stað 

truflun í samskiptum vinstra og hægra heilahvels hjá börnum með lesraskanir þar sem þau 

snúa við orðum og lesi til dæmis orðið „mad“ sem „dam“ og ruglist á líkum stöfum eins og 

„b“ og „d“. Í dag er vitað að honum skjátlaðist þar sem viðsnúningurinn er afleiðing en ekki 

orsök dyslexíu (Høien og Lundberg, 2000; Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001; Miles 

og Miles, 1999). 

Skilgreining alþjóðasamtaka taugalækna (e. World Federation of Neurology) frá 1968 

hljómar á þann veg að dyslexía sé röskun hjá börnum sem lýsir sér í erfiðleikum með að ná 

færni í lestri, skrift og stafsetningu þrátt fyrir hefðbundna kennslu, nægilega greind og 

fullnægjandi félagslegar aðstæður. Röskunin á rætur að rekja til truflunar í vitsmunaferlum 

heilastarfseminnar sem er oft meðfædd (World Federation of Neurology, 1968; Høien og 

Lundberg, 2000, bls. 3; Félag lesblindra á Íslandi, e.d.c.).  

Bresku dyslexíusamtökin (e. British Dyslexia Association) tóku skilgreiningu 

taugalæknanna og endurbættu hana árið 1989 og komu fram með víðtækari skilgreiningu  og 

segja að dyslexía sé flókið taugafræðilegt ástand af eðlislegum uppruna. Einkennin geta haft 

áhrif á margar hliðar náms og virkni. Þeim megi lýsa sem sértækum erfiðleikum í lestri, 

stafsetningu og ritun. Einn eða fleiri af þessum þáttum getur haft áhrif á tölulæsi, meðferð 

táknkerfa, hreyfifærni og skipulagsfærni. Hinsvegar er leshömlunin sérstaklega tengd færni 

við að ná góðum tökum á rituðu máli en getur þó valdið erfiðleikum á talmáli að einhverju 

marki (Institute for neuro-physiological psychology, 2014; Félag lesblindra á Íslandi, e.d.c.).  

Skilgreining alþjóðlegu dyslexíusamtakanna (e. International Dyslexia Association) og 

stofnunarinnar National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) á 

dyslexíu frá árinu 2002 hljómar svona:  Dyslexía er sérstök tegund námsörðugleika. Hún á sér 

taugalíffræðilegan uppruna. Birtingarmynd hennar eru erfiðleikar með sjálfvirkan lestur, slök 

færni í umskráningu hljóða og stafsetningu. Þessa erfiðleika má rekja til veikleika í úrvinnslu 
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málhljóða. Þeir tengjast ekki vitsmunalegri hæfni einstaklings og birtast þrátt fyrir góða 

lestrarkennslu. Af þessu hlýst slakur lesskilningur, lestrarreynslan verður ekki góð og kemur 

það niður á öflun þekkingar í gegnum lestur og við það verður lítil aukning á orðaforða og 

eflingu bakgrunnsþekkingar (Lyon o.fl., 2003, bls. 2; The International Dyslexia Association, 

2002).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan fyrstu skilgreiningar á dyslexíu komu fram og 

þróun á skilgreiningum hefur átt sér stað síðan fyrst var farið að kanna þessa röskun. Til þess 

að geta áttað sig á hvernig háskólamenntaðir einstaklingar sem eru með dyslexíu upplifa sig í 

vinnuumhverfi er þó þarft að skilja hvernig skilgreiningarnar voru og hvernig þær eru í dag til 

þess að átta sig á því hvað veldur þessari röskun.  

Skilgreining alþjóðlegu dyslexíusamtakanna og NICHD frá 2002 er skýr og leiðbeinandi 

fyrir rannsakendur, kennara og ráðgjafa. Hún tekur mið af samspili innri og ytri þátta (Kamhi 

og Catts, 2014) og er góð skilgreining á því hvað felst í dyslexíu hvort heldur sem er í námi 

eða starfi. Hún lýsir því af hverju dyslexía stafar en ekki hvernig hún birtist hjá einstaklingum. 

Birtingarform dyslexíu og orsakir eru margskonar og einstaklingsbundnar.  

1.1.2 Birtingarform, orsakir og tíðni dyslexíu 

Í þessum kafla verður farið nokkuð ýtarlega yfir möguleg birtingarform dyslexíu, orsakir 

hennar og tíðni til að auka skilning á aðstæðum fólks með dyslexíu á vinnumarkaði. Dyslexía 

birtist ekki eins hjá öllum en henni má lýsa sem munstri af styrk- og veikleikum. Hún hefur 

mismunandi áhrif á einstaklinga, sumir eru til dæmis vel máli farnir og skýrir á meðan aðrir 

eiga í erfiðleikum með að tjá sig og finna viðeigandi orð til að nota. Við lestur geta sumir lesið 

vel á meðan öðrum finnst það alltaf erfitt. Sumir einstaklingar geta stafsett og ritað vel á 

meðan aðrir geta það ekki. Þess vegna er mjög mikilvægt að einstaklingur sem er með 

dyslexíu átti sig á eðli dyslexíu og því hvernig einkenni hennar birtast hjá honum, til að hann 

öðlist góðan skilning á sjálfum sér og þeirri röskun sem hann býr við. Auk þess að skilja 

einkenni dyslexíu og sýna sjálfsskilning þurfa þessir einstaklingar að vera meðvitaðir um 

styrkleika sína og getu. Þeir þurfa að vera færir um að lesa í aðstæður og vinna úr 

upplýsingum. Þetta getur reynst sumum einfalt á meðan öðrum finnst það erfitt (McLoughlin 

og Leather, 2013).  

Birtingarform dyslexíu eru margvísleg. Þau eru einstaklingsbundin og tengjast meðal 

annars aldri og þroska einstaklingsins. Einkennin geta birst óreglulega og verið breytileg á 
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milli daga eða aðstæðna og koma einnig mismikið fram hjá hverjum og einum (Reid og Kirk, 

2001). Helstu einkenni í lestri, sama á hvaða aldri einstaklingur er, eru hægur leshraði, 

ónákvæmur og hikandi lestur og lítil lesfimi. Með lesfimi er átt við þá færni sem þarf til að 

öðlast góðan lesskilning (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Einkenni í stafsetningu geta til dæmis 

verið ruglingur milli hljómlíkra stafa til dæmis „v“ og „f“ og oft vantar stafi í orð (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Algeng einkenni hjá fullorðnum einstaklingum, önnur en þau sem talin eru upp hér að 

framan, eru meðal annars erfiðleikar við að skilja orðasambönd, erfiðleikar í tímastjórnun og 

erfiðleikar tengdir ritun. Einnig má nefna erfiðleika við að læra erlend tungumál, 

minniserfiðleika, erfiðleika við að halda skipulagi og að framfylgja mörgum leiðbeiningum í 

einu. Auk þess geta verið til staðar einbeitingarerfiðleikar og erfiðleikar í munnlegum og 

skriflegum samskiptum (Gilroy og Miles, 1996; McLoughlin, Fitzgibbon og Young, 1994; Klein, 

1993; Reid og Kirk, 2001). Allt eru þetta einkenni sem geta komið fram hjá einstaklingum 

með dyslexíu í vinnuumhverfi.  

Þrátt fyrir að einkenni dyslexíu séu oft neikvæð má ekki gleyma því að þessir einstaklingar 

búa líka yfir styrkleikum sem geta yfirleitt bætt upp fyrir veikleikana. Styrkleikar þeirra fela til 

dæmis í því að þeir hafa góða færni til að leysa vandamál. Oftast hafa þeir góða færni í að 

lesa í umhverfið og hæfni til að vinna úr upplýsingum á heildrænan hátt. Oft eru þeir gæddir 

góðri munnlegri hæfni, eru næmir á eigin erfiðleika og geta áttað sig snögglega á erfiðleikum 

og eru tilbúnir til að bregðast við þeim með einhverjum aðgerðum (Reid og Kirk, 2001). 

Dyslexía er ekki sjúkdómur sem hægt er að lækna heldur röskun sem fylgir einstaklingum 

allt lífið og þurfa þeir að læra að lifa með henni, takast á við áskoranir og sigrast á þeim 

(Hurford, 1998). Dyslexía spyr ekki um aldur, kyn, stéttaskiptingu, gáfnafar eða efnahag 

einstaklinga (Hurford, 1998). 

Erfitt er að segja til um hvað það er nákvæmlega sem veldur dyslexíu en rannsóknir hafa 

sýnt fram á að samspil er á milli innri og ytri þátta sem orsaka þessa örðugleika. Árið 1995 

kynntu Morton og Frith líkan (sjá mynd 2) sem sýnir sambandið á milli þátta sem orsaka 

dyslexíu. Þættirnir eru fjórir og skiptast í innri og ytri þætti. Innri þættirnir eru líffræðilegir 

þættir (e. biological factors), vitsmunalegir þættir (e. cognitive factors) og atferlisfræðilegir 

þættir (e. behavioral factors) og ytri þátturinn vísar til umhverfisins (e. environment) (Phillips 

o.fl., 2013). 
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Mynd 2 Samspil orsakaþátta dyslexíu (Morton og Frith, 1995).  

 

Líffræðilegir þættir dyslexíu vísa til erfðafræðilegs og taugafræðilegs ástands. 

Vitsmunalegir þættir eiga við um úrvinnsluþætti, eins og hljóðkerfisúrvinnslu (e. phonological 

processing) og minnis-, heyrnar- og sjónúrvinnslu. Atferlisfræðilegir þættir vísa aftur á móti 

til erfiðleika sem geta komið fram í kennslustofunni og kennarinn tekur eftir. Til dæmis 

erfiðleikar við að halda athygli, erfiðleikar í umskráningu, hægur lestur og erfiðleikar við að 

lesa upphátt (Kamhi og Catts, 2014; Phillips o.fl., 2013).  

Umhverfið orsakar ekki dyslexíu en getur haft áhrif á hana. Dæmi um þetta er slæm 

kennsla eða fá tækifæri til lesturs.  Til að einstaklingur nái góðri lestrarfærni þarf umhverfið 

að fela í sér samspil kennslu og æfinga. Eins skiptir miklu máli að börn hlusti á lestur (Kamhi 

og Catts, 2014). Til dæmis er jákvætt að foreldrar lesi reglulega fyrir börnin sín (Phillips o.fl., 

2013). 

Víxlverkun ytri og innri þátta má sjá á mynd 2 og lýsir hún vel hvernig áhrif þeir hafa hver 

á annan. Líffræðilegir þættir hafa áhrif á vitsmunaþætti einstaklinga og þeir hafa síðan áhrif á 

atferli einstaklinga. Þessir þrír þættir geta haft áhrif á umhverfið og umhverfið á þá. 

Erfiðleikar í einhverjum þessara fjögurra þátta, einum eða fleirum, geta leitt til þess að það 

verði truflun eða seinkun í því ferli að einstaklingur tileinki sér læsi (Phillips o.fl., 2013). 

Umhverfisþátturinn hefur einna mest áhrif þar sem hann hefur áhrif á alla hina þættina 

(McLoughlin og Leather, 2013). 

Í rannsókn Rósu Eggertsdóttur og Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2001) var áætlað að 15 – 20% 

þjóðarinnar ættu við erfiðleika að stríða í lestri og þar af væru um 4 – 6% með dyslexíu, sem 

háir þeim að einhverju leyti í námi og starfi. Því má heita öruggt að hópur einstaklinga með 



  

19 

dyslexíu sé starfandi í íslenska vinnuumhverfinu. Elísabet Arnardóttir og Guðmundur 

Kristmundsson (2004) bentu á í rannsókn sinni Rannsókn á læsi fullorðinna að ekki hafa verið 

gerðar rannsóknir hér á landi á læsi fullorðinna eftir 17 ára aldur. Menntamálaráðuneytið 

gerði þó árið 2002 tilraun til að reikna út stöðu mála hér á landi varðandi læsi fullorðinna og 

studdist þá bæði við gögn frá Norðurlöndunum og gögn úr innlendum niðurstöðum, það er 

úr PISA rannsóknum. Niðurstaða þessa tilraunaverkefnis Menntamálaráðuneytisins var að 

áætla megi að á aldrinum 25-35 ára séu 6,1% einstaklinga sem eiga við lestrarvanda að 

stríða, á aldrinum 36-45 séu þeir 6,8%, á aldrinum 46-55 ára séu þeir 10,7% og á aldrinum 

56-65 ára eigi 20,7% einstaklinga við lestrarvanda að etja. Talið er að heildarfjöldinn geti 

verið um 4600 einstaklingar (Elísabet Arnardóttir og Guðmundur Kristmundsson, 2004; 

Menntamálaráðuneytið, 2002). Út frá aldursskiptingunni má áætla að þessir einstaklingar 

séu flestir starfandi í vinnuumhverfinu.  

Hér hefur í stuttu máli verið fjallað um hvað lestur felur í sér og hvað dyslexía er, rakin 

saga hennar og skilgreiningar, birtingarform, orsakir og tíðni. Rannsóknir hafa sýnt að góður 

árangur í skóla og markviss stuðningur í formi úrræða eykur líkur á árangri í starfi (Leather 

o.fl., 2011; Raskind o.fl., 1999). Í skólum stendur nemendum með dyslexíu til boða ýmis 

sértæk úrræði sem geta leitt til aukins árangurs. Til viðmiðunar verður stuðst við upplýsingar 

um sértæk úrræði í námi við Háskóla Íslands en vænta má að þjónusta annarra háskóla sé af 

svipuðum toga.    

1.2 Úrræði og leiðir til árangurs 

Til að átta sig á þeim úrræðum sem geta leitt til góðs árangurs í skólaumhverfi og 

vinnuumhverfi hjá einstaklingum, sem eru með dyslexíu, er þarft að hafa í huga að trú á eigin 

getu, skilningur og stuðningur frá umhverfinu getur verið mjög mismunandi í umhverfi 

skólans annars vegar og vinnustaðarins hins vegar (Blankfield, 2001). Í háskóla segja 

einstaklingar sem eru með dyslexíu oftar frá sínum erfiðleikum í því skyni að fá aðgang að 

þeim stuðningi sem þeir eiga rétt á en í vinnuumhverfi halda þeir dyslexíunni frekar leyndri til 

að upplifa ekki neikvæð viðhorf frá vinnuveitendum eða samstarfsfólki (Blankfield, 2001).  

Flestir einstaklingar sem eru með dyslexíu þurfa einhvers konar aðstoð í námi en þó eru 

til einstaklingar sem ná góðum árangri í námi án aðstoðar. Eins og áður hefur komið fram eru 

einkenni dyslexíu einstaklingsbundin og misjafnt er hvers konar stuðningur hentar hverjum 

og einum. Því er mikilvægt að stuðningur sé einstaklingsbundinn og leiði til þess að 
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nemandinn verði ábyrgur í námi (Reid og Kirk, 2001). Einstaklingar sem eru með dyslexíu 

geta í flestum tilfellum mætt þeim námskröfum sem skólar setja (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2001) og því fela úrræðin ekki í sér að draga úr eðlilegum námskröfum eða 

að þeim sé hagað með öðrum hætti gagnvart þessum nemendum (Náms- og starfsráðgjöf 

Háskóla Íslands, e.d.a.; Reid og Kirk, 2001). Margir hverjir þurfa samt sem áður á stuðningi að 

halda á einhverjum tímapunkti. Stuðningurinn þarf að endurspeglast í þekkingu kennara, 

viðbrögðum þeirra og færni til að koma til móts við þarfir nemenda. Í háskólum er almennt 

ríkjandi umhyggja og skilningur gagnvart nemendum sem eru með dyslexíu og vilji til að 

mæta þörfum þeirra (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2001).  

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir (2001) könnuðu þá aðstoð sem nemendur 

með dyslexíu fengu í framhalds- og háskólum á Íslandi fyrir 16 árum síðan en rannsakandi 

fann ekki nýrri íslenska rannsókn á þessu viðfangsefni. Hafa ber i huga að hugsanlega hafa 

orðið breytingar á þeim tíma sem liðinn er varðandi aðstoð við nemendur sem eru með 

dyslexíu. Í rannsókn Rósu Eggertsdóttur og Þóru Bjarkar Jónsdóttur (2001) tóku sex háskólar 

þátt og helstu niðurstöður hennar eru þær að einungis um 1% af háskólanemum skólanna 

nýttu sér einhvers konar aðstoð vegna röskunar sinnar. Háskólar leita ekki kerfisbundið eftir 

einstaklingum sem eru með dyslexíu og það er alfarið í höndum nemanna að láta skólann 

vita um röskunina eða með því að ræða við kennarann sjálfir eða fara til náms- og 

starfsráðgjafa. Eins er það á þeirra ábyrgð að upplýsa kennarana um þarfir sínar en þeir geta 

fengið aðstoð við það hjá náms- og starfsráðgjöfum skólanna (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2001).  

Vitund og viðhorf kennara og annars starfsfólks skóla virðist skipta miklu máli þegar 

kemur að því að einstaklingar sem eru með dyslexíu leyti sér aðstoðar. Það sem er talið vera 

mikilvægast í stuðningi við þessa nemendur er þekking kennara og annarra starfmanna. 

Náms– og starfsráðgjafar eru í lykilhlutverki þegar kemur að stuðningi við nemendur á öllum 

skólastigum og þeir þurfa því að vera meðvitaðir um tiltekna erfiðleika sem geta komið upp í 

skólaumhverfinu hjá einstaklingum með dyslexíu. Ráðgjafar sem ekki eru fullkomlega 

meðvitaðir um dyslexíu, eðli hennar og einkenni geta gefið einstaklingum óraunhæfa ráðgjöf 

og jafnvel beitt óviðeigandi inngripum. Þeir þurfa að vera tilbúnir til að veita þessum 

nemendum langtímaráðgjöf og vera snöggir til taks ef einstaklingarnir lenda í erfiðleikum. Ef 

brugðist er strax við á réttan hátt getur það komið í veg fyrir alvarlega truflun í námi 
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einstaklingins (Singleton, 1999). Skilningur og hagnýt ráðgjöf skiptir miklu máli fyrir 

einstaklinga sem eru með dyslexíu því þeir þurfa að fá gagnlegar upplýsingar um hvað 

dyslexía er og um þær aðferðir sem hægt er að þróa með sér til þess að sniðganga áhrif 

hennar. Gagnlegt getur verið að bjóða upp á stuðningsviðtöl og kennslu í námstækni 

samhliða ráðgjöf (Singleton, 1999). Það kom hér fram á undan að viðhorf og vitund 

starfsfólks skóla skipti miklu máli í að veita einstaklingum sem eru með dyslexíu aðstoð. Því 

skulum við skoða hvernig einstaklingar sem vinna við ráðgjöf í skólum, þar kallaðir 

skólaráðgjafar, telji sig vera undir það búna að sinna einstaklingum sem eru með dyslexíu, 

hvort sem er í skólaumhverfi eða úti í vinnuumhverfinu. Skólaráðgjafar er starfsheiti þeirra 

sem starfa sem náms-og starfsráðgjafar innan skólaumhverfisins en hafa ýmsar aðrar 

menntagráður (Falzon og Camilleri, 2010). 

Í rannsókn Falzon og Camilleri (2010) Dyslexia and the school counsellor: A Maltese case 

study var kannað hvort að skólaráðgjafar teldu sig undir það búna að sinna einstaklingum 

sem eru með dyslexíu og sýndu niðurstöðurnar að þörf væri fyrir frekari þjálfun hjá 

ráðgjöfum í skólum og gagnreyndri þekkingu á tilteknum aðferðum til að geta hjálpað 

þessum einstaklingum sem allra best. Vildu skólaráðgjafarnir fá sérstaka þjálfun í að skilja 

einstaklinga sem eru með dyslexíu betur til að ráðgjöfin hefði jákvæð áhrif á ráðþega þeirra. 

Hugmyndir ráðgjafanna um einkenni dyslexíu voru einnig takmarkaðar við þá erfiðleika sem 

hún hefur á lestur og ritun en þeir voru ekki meðvitaðir um aðra erfiðleika sem geta fylgt 

röskuninni, eins og til dæmis erfiðleika varðandi skammtímaminni, tungumálaúrvinnslu, 

athygli og skipulagsfærni. Rannsóknin sýndi einnig að ráðgjöf hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

nemenda, sem eru með dyslexíu, og nemendurnir töldu að ráðgjafar séu mikilvægur 

stuðningur fyrir einstaklinga með dyslexíu (Falzon og Camilleri, 2010).  

Hér á landi eru það náms- og starfsráðgjafar sem aðstoða nemendur við að fá upplýsingar 

um sértæk úrræði sem eru í boði og finna úrræði sem henta hverjum og einum (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2001). Í Háskóla Íslands, sem er elsti og fjölmennasti 

háskóli landsins, er það Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands „sem hefur það 

meginhlutverk að veita nemendum skólans ráðgjöf og stuðning og stuðla þannig að árangri 

og vellíðan í námi og starfi. Náms- og starfsráðgjöf er miðlæg þjónusta sem nemendur allra 

fræðasviða geta nýtt sér“ (Háskóli Íslands, 2016a, bls. 22). Þar geta nemendur sem eru með 

dyslexíu fengið upplýsingar um þau úrræði sem eru í boði fyrir þá (Náms- og starfsráðgjöf 
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Háskóla Íslands, e.d.c.). Þau úrræði sem þessir nemendur geta fengið meðan á námi stendur í 

Háskóla Íslands eru til dæmis námsefni á rafrænu formi og aðgangur að Aðgengissetri NSHÍ 

sem er tölvuver með sérhæfðum hugbúnaði, til dæmis tölvuþuli og leiðréttingaforriti. Einnig 

er hægt að fá lengdan próftíma, tölvuþul við próftöku, stækkað letur á prófblöðum og lituð 

prófblöð (Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, e.d.a.).  

Á skólaárinu 2015-2016 voru nemendur við Háskóla Íslands um það bil 13.000 og þar af 

voru um 1100 nemendur sem voru með einhvers konar sértæk úrræði í námi. Af þeim voru 

nemendur með dyslexíu um 800 talsins (Háskóli Íslands, 2016b). Algengasta úrræðið sem 

þessir nemendur fá er lengri próftími, þar á eftir kemur rafrænt námsefni og færri nýta sér 

lituð blöð eða stækkað letur í prófum og upptöku fyrirlestra (Náms- og starfsráðgjöf Háskóla 

Íslands, 2016). 

Það er alfarið í höndum nemandans að nálgast þann stuðning sem hann telur að geti 

hjálpað honum til að ná árangri. Það er hins vegar á ábyrgð Náms- og starfsráðgjafar, 

starfsmanna skrifstofa, deilda og fræðasviða, kennara og annarra starfsmanna að nemandinn 

fái þau sértæku úrræði sem um er samið og henta honum og veita honum bestu mögulegu 

tækifæri til fullrar þátttöku í námi (Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, e.d.e.). Auk 

fyrrgreindra mögulegra úrræða fyrir nemendur með dyslexíu býður Náms- og starfsráðgjöf 

Háskóla Íslands upp á ýmiss konar námskeið, fyrirlestra og vinnustofur fyrir nemendur, til 

dæmis námstækninámskeið, prófkvíðanámskeið og sjálfstyrkingarnámskeið sem allir 

nemendur geta nýtt sér. Ekki er boðið upp á sérstök námskeið fyrir nemendur sem eru með 

dyslexíu (Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, e.d.b.).  

Nemendur sem greindir eru með dyslexíu geta einnig fengið aðgang að Hljóðbókasafni 

Íslands þar sem mögulegt er að fá hljóðbækur sem geta nýst þeim í námi. Þar sem nemendur 

sem eru með dyslexíu eru oftar en ekki hæglæsir þá gagnast hljóðbækur mörgum. Hins vegar 

þjónustar Hljóðbókasafnið háskólanema ekki á sama hátt og það þjónustar grunn- og 

framhaldsskólanema. Háskólanemar geta því ekki gegnið að því sem vísu að geta nálgast 

námsefni á Hljóðbókasafninu en mögulega í gegnum millisafnalán safnsins sem getur 

útvegað efni frá erlendum hljóðbókasöfnum. Í dag er aukið framboð af námsbókum á 

rafrænu formi sem auðveldar aðgengi allra að rafrænu námsefni þar sem nýta má talgervla 

til að hlusta á efnið (Hljóðbókasafn Íslands, e.d.).  
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Tæknin hefur þróast og núna er til hugbúnaðurinn MindManager sem byggist á hugmynd 

um hugkort (e. mind maps) og hjálpar það einstaklingum við myndræna framsetningu efnis. 

MindManager getur nýst einstaklingum sem eru með dyslexíu vel til dæmis við glósugerð og 

ritgerðarsmíð, þar sem það getur verið gagnlegt að sjá hlutina á myndrænan og einfaldan 

hátt og fá þannig heildarmyndina. Gott er að geta sett upp hugtakakort fyrir skipulagningu og 

glósur (Félag lesblindra á Íslandi, e.d.a.; e.d.b.; Reid og Kirk, 2001; Singleton, 1999). Notkun 

ritvinnsluforrita auðveldar skrifleg verkefni og leiðréttingarforrit geta gagnast við 

stafsetningu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2001). Singleton (1999) og Reid og 

Kirk (2001) nefna nokkur atriði sem gagnast almennt einstaklingum sem eru með dyslexíu og 

eru það atriði eins og til dæmis að fá aðstoð við að skipuleggja tíma sinn og námsgögn, að fá 

stuðning við að læra að lesa með athygli og gagnvirkni, að geta sótt til náms- og 

starfsráðgjafa og hafa aðgang að stuðningshópi samnemenda.  

Þegar kemur að því að einstaklingar fari út í vinnuumhverfið með háskólagráðu geta þeir 

einnig fengið stuðning hjá náms- og starfsráðgjöfum í Háskóla Íslands til að brúa bilið frá 

námi í starf. Í boði er að taka þátt í vinnustofu um gerð ferilskrár og kynningarbréfs. Einnig 

geta nemendur skólans fengið undirbúning fyrir atvinnuviðtöl (Náms- og starfsráðgjöf 

Háskóla Íslands, e.d.d.). Þessi stuðningur getur nýst einstaklingum vel til að undirbúa sig enn 

betur fyrir vinnuumhverfið.  

Eins og hér hefur komið fram er mikilvægt að í boði séu úrræði sem leiða til árangurs fyrir 

einstaklinga sem eru með dyslexíu í skólum til að þeir nái sem bestum árangri sem skilar sér 

síðan út í vinnuumhverfið. Því er vert að skoða hvernig einstaklingar sem eru með dyslexíu 

ná árangri.  

1.2.1 Hverjir ná árangri 

Eins og komið hefur fram eiga einstaklingar sem eru með dyslexíu oft erfitt uppdráttar í 

námsumhverfi og þurfa að finna ýmsar leiðir og lausnir, sem meðal annars innihalda 

stuðning og hvatningu til þess að ná árangri. Háskólamenntaðir einstaklingar sem eru með 

dyslexíu geta rétt eins og allir aðrir náð framgangi í starfi en hvaða eiginleikum er best fyrir 

þá að búa yfir? Í rannsóknum þar sem skoðaðir hafa verið þættir sem hugsanlega leiða til 

góðs árangurs í námi og starfi hjá einstaklingum sem eru með dyslexíu hefur komið í ljós að 

gott stuðningskerfi (e. support systems), ásamt ýmsum persónulegum eiginleikum, skipta 

máli til dæmis sterk sjálfsvitund (e. self-awareness), þrautseigja (e. perseverance), frumkvæði 
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(e. proactivity), markmiðssetning (e. goal setting) og tilfinningaleg bjargráð (e. emotional 

coping strategies) (Goldberg o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003).  

Einstaklingar sem eru með dyslexíu og hafa náð góðum árangri hafa sterka sjálfsvitund, 

eru meðvitaðir um röskun sína, hvernig hún birtist og hvar hún kemur fram. Í 

skólaumhverfinu kemur hún fram í lestri, í vandamálum með athygli og/eða skipulag og 

tilfinninga- og hegðunartengdum vandamálum. Þessir einstaklingar eru ófeimnir við að tala 

um dyslexíuna sína og hafa góðan skilning á hvernig hún hefur áhrif á líf þeirra. Þó að þeir 

séu vel meðvitaðir um erfiðleika í tengslum við nám hefur það ekki takmarkandi áhrif á þá og 

möguleika þeirra í námi (Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003).  

Farsælir fullorðnir einstaklingar sem eru með dyslexíu sýna frumkvæði og taka yfirleitt 

virkan þátt í heiminum í kringum sig, stjórnmálalegum, efnahagslegum og félagslegum og 

auk þess stíga þeir oft í forystuhlutverk á vinnustöðum, í samfélaginu og í vinahópnum 

(Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003).  

Margir einstaklingar sem eru með dyslexíu sýna mikla þrautseigju. Þeir lýsa sjálfum sér 

oft á þennan hátt: „ég hætti ekki og ég gefst aldrei upp“ (Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 

2003). Þeir eru færir um að sjá og leita eftir öðrum aðferðum til að ná markmiði sínu ef fyrri 

aðferð gekk ekki upp og gera sér grein fyrir að markmiðið sjálft getur breyst (Raskind o.fl., 

2003). Þeir einstaklingar sem hafa náð árangri eru sammála um að það sé nauðsynlegt að 

takast á við erfiðar aðstæður til þess að læra af þeim (Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 

2003). 

Árangur þeirra einstaklinga sem eru með dylexíu má rekja til að þeir setja sér ákveðin 

raunhæf markmið sem þó eru sveigjanleg þannig að þeim megi breyta við sérstakar 

kringumstæður og/eða uppákomur. Þessi markmið ná til hinna ýmsu sviða þar á meðal 

menntunar og atvinnu. Þessir einstaklingar hafa komið sér upp ákveðnum aðferðum til að ná 

markmiðum sínum (Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003).  

Einstaklingar sem eru með dyslexíu geta upplifað streitu tengda dyslexíu sinni hvar og 

hvenær sem er en geta þrátt fyrir það náð árangri. Hún getur birst í skólaumhverfinu, í 

vinnuumhverfinu, inni á heimilinu eða jafnvel í félagslífi einstaklinganna. Þeir einstaklingar 

sem eiga það til að upplifa streitu virðast hafa þróað með sér tilfinningaleg bjargráð til að 

draga úr einkennum og takast á við þá streitu sem dyslexían getur valdið (Goldberg o.fl., 

2003; Raskind, o.fl., 2003).  
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Gott stuðningskerfi getur haft áhrif á að einstaklingar sem eru með dyslexíu nái árangri. 

Stuðningurinn getur til dæmis verið í formi leiðsagnar, stuðnings og hvatningar frá 

fjölskyldumeðlimum, leiðbeinendum, kennurum og samstarfsfélögum. Þeir sem veita 

einstaklingum sem eru með dyslexíu stuðning eru almennt með skýrar og raunhæfar 

væntingar til þeirra og leiðbeina þeim í að ná markmiðum sínum (Goldberg o.fl., 2003; 

Raskind, o.fl., 2003).  

Fink (2002) kannaði í rannsókn sinni Successful Careers: The Secrets of Adults with 

Dyslexia hvernig einstaklingar sem eru með dyslexíu náðu árangri í krefjandi námi til dæmis í 

læknisfræði, lögfræði, viðskiptafræði, sálfræði, menntunarfræði, listum og vísindum. Þeir 

sem náðu árangri framfylgdu eigin áhuga og eldmóð og voru knúnir áfram af forvitni og 

ástríðu fyrir aukinni þekkingu. Þrátt fyrir að vera hæglæsir lásu þeir meira til þess að auka 

þekkingu á áhugaefni sínu. „Lesa til að læra“ var hugarfar þeirra sama hversu krefjandi þeim 

fannst viðfangsefnið (Fink, 2002).  

McLoughlin og Leather (2013) segja í bók sinni The Dyslexic Adult. Interventions and 

Outcomes – An Evidence-Based Approach að helstu þættir sem hafa áhrif á velgengni 

einstaklinga sem eru með dyslexíu séu til dæmis sú tilfinning nemenda að þeir hafi stjórn á 

eigin námi og þeim upplýsingum sem þeir þurfa að takast á við. Stuðningur frá fjölskyldu og 

vinum ásamt stöðugu umhverfi sem þeir lifa í og starfa skiptir miklu máli (McLoughlin og 

Leather, 2013). Íslenskir námsmenn sem telja sig fá stuðning og hvatningu við nám frá 

foreldrum sínum virðast frekar ná að ljúka námi en þeir sem telja sig ekki fá stuðning við nám 

frá foreldum (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2012; Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). Hvatning foreldra er mikilvæg og einnig að kennarar og 

náms- og starfsráðgjafar veiti nemendum þá hvatningu, ráðgjöf og stuðning sem þeir þurfa á 

að halda (Brante; 2013; Gerður G. Óskarsdóttir, 1993).  

Rannsóknir hafa sýnt (sjá til dæmis Brante, 2013; Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016; 

Gibson og Kendall, 2010; Humphrey, 2002; Kirby o.fl., 2008) að einstaklingar sem eru með 

dyslexíu eru oft með minna sjálfstraust en aðrir vegna dyslexíunnar og það að fá greiningu 

seint á námsferli hefur neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra. Talið er að sterk tengsl séu á milli 

námsárangurs og sjálfsálits nemenda (Brante, 2013; Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016; 

Gibson og Kendall, 2010; Humphrey, 2002; Kirby o.fl., 2008).  
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Í námi skiptir máli að hafa skilningsríka kennara og samnemendur í umhverfinu þar sem 

skipst er á hugmyndum og athugasemdum. Viðeigandi val á námskeiðum í námi skiptir máli, 

að þeir hafi áhuga á viðfangsefninu sem þeir eru að læra og þeim líði vel í umhverfi sínu. 

Seigla, staðfesta og vinnusemi skilar þeim langt. Einnig að þeir hafi tækifæri til að tala við 

aðra nemendur sem eru með dyslexíu til þess að skiptast á reynslu og gagnlegum aðferðum 

(McLoughlin og Leather, 2013). 

Fjölmargir af fremstu frumkvöðlum og uppfinningamönnum tuttugustu aldarinnar 

voru/eru með dyslexíu. Þar má nefna uppfinningamann ljósaperunnar og plötuspilarans, 

Thomas Alva Edison. Steve Jobs, stofnandi Apple, var líka með dyslexíu en hann var einnig 

maðurinn á bak við Pixlar og gerði til dæmis teiknimyndir aftur vinsælar. Issac Newton sem 

uppgötvaði aðdráttarafl jarðar var einnig með dyslexíu, sem og Steven Spielberg sem er einn 

afkastamesti kvikmyndaleikstjóri sögunnar. Frægir rithöfundar hafa sýnt fram á að það að 

vera með dyslexíu geti verið kostur fremur en hindrun og má þar nefna Hans C. Andersen og 

J. K. Rowling. Einstaklingar sem eru með dyslexíu gera það líka gott í leiklist þrátt fyrir mikinn 

lestur í því starfi. Má þar nefna Tom Cruise, Anthony Hopkins og Will Smith. Það getur verið 

gott fyrir sjálfsmat einstaklinga sem eru með dyslexíu að vita að hugur þeirra starfar á sama 

hátt og hjá frægum snillingum sem skarað hafa fram úr í lífinu (Félag lesblindra á Íslandi 

e.d.d.). 

Í þessum kafla var fjallað um það hvernig einstaklingar sem eru með dyslexíu geta náð 

góðum árangri í námi og í vinnuumhverfi. Einnig var farið yfir hvaða eiginleikum þeir þurfa að 

búa yfir til að árangur náist. Þeir eru með sterka sjálfsvitund, þrautseigju, frumkvæði, 

markmiðssetningu, áhuga, stuðning og hvatningu. Þeir sem hafa þessa eiginleika láta 

hindranir ekki stoppa sig í að ná árangri og því má telja að þeir búi yfir seiglu til að ná þeim 

árangri sem þeir ætla sér.  

1.2.2 Seigla 

„Seigla er í einu orði þrjóska, dugnaður og þolinmæði. Óendanlega fallegt orð sem lýsir 

óbilandi krafti“ (Háskóli Íslands, e.d.a.). Þetta kom fram í keppni um fegursta orðið á vegum 

Ríkisútvarpsins og Hugvísindasviðs Háskóla Íslands árið 2013 en orðið seigla varð þar í þriðja 

sæti í keppninni hjá einstaklingum fæddum 1988-1997 (Háskóli Íslands, e.d.). Í íslenskri 

orðabók kemur fram að orðið þýðir þolgæði, þol eða elja (Mörður Árnason, 2002).  
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Seigla (e. resilience) merkir að þrátt fyrir að einstaklingur lendi í mjög erfiðum aðstæðum, 

reynslu eða upplifun þá nær viðkomandi að snúa þessu mótlæti í nokkuð jákvæða útkomu 

(Masten, 2001; Rutter, 2006).  

Einstaklingar geta eflt seiglu sína með því að styrkja sig í þeim fimm þáttum sem seigla 

samanstendur af. Þessir fimm þættir eru: lífið hefur tilgang og merkingu (e. purpose), 

þrautseigja og þolgæði (e. perseverance), jafnaðargeð (e. equanimity), sjálfstraust (e. self-

reliance) og áreiðanleiki (e. authenticity).  

Að skilja að lífið hefur tilgang og merkingu er einn af þáttum seiglu. Líf án tilgangs er 

gagnlaust og marklaust. Tilgangurinn veitir drifkraftinn í lífinu. Þegar einstaklingur lendir í 

erfiðleikum hvetur tilgangurinn hann til að leita lausna og yfirstíga hindranir (The Resilience 

Center, e.d.a.; Wagnild, 2009; Wagnild og Young, 1993). 

Þrautseigja eða þolgæði vísar til þess að einstaklingurinn heldur áfram þrátt fyrir 

erfiðleika, depurð eða vonbrigði. Endurtekin mistök eða höfnun og kjarkleysi sem getur fylgt 

því getur verið mjög stór vegartálmi í lífinu og komið í veg fyrir að einstaklingur haldi áfram 

og nái markmiðum sínum. Þeir einstaklingar sem búa yfir seiglu eru góðir í því að vinna bug á 

vegartálmunum. Þeir hafa kjark til að klára það sem þeir byrja á. Ef þeir segjast ætla að gera 

eitthvað þá gera þeir það (The Resilience Center, e.d.a.; Wagnild, 2009; Wagnild og Young, 

1993).  

Jafnaðargeð þýðir jafnvægi og sátt. Á meðan sumir dvelja í vonbrigðum eða eftirsjá og 

hafa tilhneigingu til að snúa öllu slæmu sem gerst hefur í þeirra lífi upp í stórslys er 

einstaklingum sem búa yfir seiglu lýst sem bjartsýnum einstaklingum. Jafnvel þegar ástandið 

lítur skelfilega út eru þeir færir um að sjá jákvæðar hliðar á málum (The Resilience Center, 

e.d.a.; Wagnild, 2009; Wagnild og Young, 1993).  

Með sjálfstrausti er átt við það að trúa á sjálfan sig, hafa skilning á eigin getu og 

takmörkunum. Allir lenda í alls konar áskorunum í lífinu og stundum tekst vel til að leysa úr 

þeim og stundum ekki. Þeir einstaklingar sem hafa gott sjálfstraust læra af reynslunni og 

mistökum sínum og þróa með sér ákveðin bjargráð. Reynsla þeirra, bæði góð og slæm, eykur 

sjálfstraust og sjálfsöryggi þeirra (The Resilience Center, e.d.a.; Wagnild, 2009; Wagnild og 

Young, 1993). 

Áreiðanleiki er einnig einn af þáttum seiglu en sá sem býr yfir áreiðanleika lærir að lifa 

með sjálfum sér og verða sinn besti vinur. Hann viðurkennir eigið ágæti og þarf ekki að 
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þóknast öðrum. Allir fæðast með getu til að þróa með sér seiglu en til þess að geta tileinkað 

sér þá grundvallarþætti sem liggja að baki seiglu, þarf einstaklingurinn að hafa trú á eigin 

getu (The Resilience Center, e.d.a.; Wagnild, 2009; Wagnild og Young, 1993). 

Einstaklingar sem búa yfir seiglu eiga auðveldara með að taka áskorunum og mótlæti í 

lífinu og gefast ekki upp þegar á móti blæs. Þeir óttast ekki breytingar og áskoranir heldur 

takast á við hindranir með hugrekki og tilfinningalegum þrótti jafnvel þó þeir séu hræddir 

(The Resilience Center, e.d.b.). Þeir líta svo á að þó að þeir hafi litla stjórn á atburðum, 

verkefnum eða hindrunum sem þeir verða fyrir þá hafi þeir stjórn á því hvernig þeir bregðast 

við þeim og geta valið að gera það með seiglu að leiðarljósi (The Resilience Center, e.d.a.; 

Wagnild, 2009). Seigla er einn af þeim þáttum sem einstaklingar sem eru með dyslexíu búa 

yfir til að ná árangri hvort sem er í skólaumhverfi eða vinnuumhverfi. Hugarfar þeirra er að 

gefast ekki upp þó á móti blási og finna lausnir til að ná markmiði sínu (Fink, 2002; Goldberg, 

o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003). 

Að búa yfir seiglu og kunna að nýta hana á jákvæðan hátt getur fleytt einstaklingum sem 

eru með dyslexíu enn lengra í lífi og starfi, eins og fram kom hér að framan. Að trúa á eigin 

getu er hvatning og hjálpar einstaklingum að nýta seiglu sína sér til framdráttar, skoða sjálfan 

sig og meta. Þegar einstaklingar sem eru með dyslexíu hafa litla trú á sér í vinnuumhverfi 

getur það reynst vel fyrir náms- og starfsráðgjafa að nýta sér kenningu Bandura um trú á 

eigin getu í ráðgjöf. Að vera einstaklingur sem er með dyslexíu með öllum þeim 

birtingarformum sem henni fylgja getur reynst sumum erfitt á meðan aðrir ná að nýta sér 

hana sér til framdráttar með því að trúa á eigin getu. Hvernig birtist trú á eigin getu hjá 

einstaklingum sem eru með dyslexíu. 

1.3 Kenning Bandura um félagsnám 

Fræðimenn hafa í áranna rás sett fram starfsferilskenningar sem geta varpað ljósi á þá þætti 

sem geta nýst við að aðstoða einstaklinga sem eru með dyslexíu í vinnuumhverfi þeirra. Hér 

verður fjallað um tvær slíkar kenningar, annars vegar kenningu Bandura um félagsnám og 

hins vegar félagslega og hugræna kenningu Lent, Brown og Hackett (2002) sem byggist á 

kenningu Bandura.  

Félagsnámskenning Bandura um trú á eigin getu (e. self-efficacy) (Bandura, 1977; 1997) 

skilgreinir hugtakið trú á eigin getu sem trú einstaklings á hæfileikum sínum til að geta 

framkvæmt tiltekið verk og náð góðum árangri. Hugtakið hefur því ekkert með raunverulega 
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hæfni einstaklingsins að gera heldur hvernig hann tekst á við ákveðin verkefni. Fólk þróar trú 

sína á eigin getu út frá frammistöðu sinni, auk þess sem það lærir af fyrirmyndum og 

félagslegum samskiptum (Bandura 1977; 1997). Þau tækifæri sem einstaklingur fær í 

framtíðinni geta ráðist af trú hans á eigin getu og getur haft áhrif á það hvernig 

einstaklingurinn upplifir sig í vinnuumhverfinu. Því meiri skilning sem einstaklingur hefur á 

sjálfum sér og því meiri trú sem hann hefur á eigin getu, því hærri markmið setur hann sér og 

er einbeittari í að ná þeim markmiðum. Sýnt hefur verið fram á að mikil trú á eigin getu bætir 

frammistöðu og árangur til frambúðar hjá einstaklingum sem eru með dyslexíu (Goldberg 

o.fl., 2003). Trú á eigin getu hefur einnig mikil áhrif á ákvarðanatöku einstaklings við náms- 

og starfval og hefur áhrif á áhuga hans, gildi og markmið (Betz, 2000). 

Kenning Bandura byggist á flóknu samspili á milli persónulegra þátta (e. personal factors) 

einstaklings, hegðunar (e. behavior) og umhverfisþátta (e. environmental factors), eins og sjá 

má á mynd 3 (Bandura, 1977; 1997). 

 

 

Mynd 3 Samspil áhrifaþátta í kenningu Bandura (Bandura, 1977). 

 

Væntingar um að ná árangri og tengsl milli trúar á eigin getu og væntinga um útkomu er 

meginviðfangsefni kenningar Bandura (e. outcome expectations). Væntingum um útkomu er 

skipt upp í tvo þætti eins og mynd 4 sýnir. Annar þátturinn felur í sér væntingar um að 

ákveðin hegðun muni leiða til ákveðinna afleiðinga. Hinn þátturinn felur í sér þá trú að í raun 

sé hægt að framkvæma nauðsynlega hegðun til þess að fá væntanlega útkomu. Þessir tveir 

þættir eru ólíkir því einstaklingar geta trúað því að ákveðin hegðun skapi ákveðna útkomu (e. 
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outcome expectation) en hafa ekki trú á því að þeir hafi hæfnina til að geta framkvæmt 

hegðunina sem þarf til að fá þá útkomu (e. efficacy expectation) (Bandura 1977). 

 

 

Mynd 4 Tengsl milli trúar á eigin getu og væntinga um útkomu (Bandura, 1977; 1997). 

 

Væntingar um útkomu segir til um hvers einstaklingur væntir um árangur eða afleiðingar 

í kjölfar tiltekinna athafna, ,,Hvað gerist ef ég geri þetta?“ á meðan trú á eigin getu snýst um 

trú hans á að hann geti framkvæmt verkefni til að skila ákveðinni útkomu, ,,Get ég gert 

þetta?“ (Bandura 1977; 1997). Þegar einstaklingar sem eru með dyslexíu ná að yfirstíga 

erfiðleika sína og ná þeim árangri sem þeir hafa ætlað sér nota þeir jákvæða hugsun til að 

gefa sér endurgjöf, eins og fram hefur komið (Raskind o.fl., 2003). 

Álit á eigin færni byggist á tengslum væntinga og viðleitni til verkefna, trú á eigin færni til 

að leysa tiltekin verkefni og ákvarðana um hvort og hve lengi við reynum. Ef einstaklingurinn 

hefur litla trúa á því að hann geti leyst verkefni er líklegra að hann forðist tiltekið verkefni 

meðan mikil trú á eigin getu leiðir til þess að einstaklingur tekur að sér ögrandi verkefni 

(Bandura 1977; 1997). Til að einstaklingar sem eru með dyslexíu komist út í vinnuumhverfið 

þurfa þeir að hafa trú á eigin getu. Lítil trú á eigin getu veldur því að einstaklingurinn efast 

um sjálfan sig, efast um færni sína og hæfni til að takast á við áskoranir. Ef einstaklingur er í 

aðstæðum þar sem hann er efins um sig en hefur hæfileikana fyrir verkefnið notar hann getu 

sína illa. Trú á eigin getu er því mikilvægur þáttur í að framkvæma, sama hver geta 

einstaklingsins er (Bandura, 1997). Það er mjög einstaklingsbundið hvernig trú á eigin getu 

hefur áhrif á einstaklinga og hvernig þeir vinna úr henni. Einstaklingur getur haft mismikla trú 
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á eigin getu við mismunandi aðstæður, í sumum aðstæðum hefur hann mikla trú á sér en í 

öðrum hefur hann minni trú. Trú á eigin getu getur því útskýrt hvers vegna einstaklingar með 

sömu getu nálgast verkefni á ólíkan hátt og fer það mikið eftir þeim kröfum sem 

einstaklingurinn gerir til sjálfs síns. Það sem einum finnst góður árangur finnst öðrum jafnvel 

ekki fullnægjandi (Bandura, 1997). Rannsókn Hen og Goroshit (2014) á háskólanemendum 

sýndi að nemendur sem eru með dyslexíu höfðu minni trú á eigin getu og jafnframt meiri 

frestunaráráttu en þeir sem eru ekki með dyslexíu.  

Að mati Bandura gegnir markmiðssetning mikilvægu hlutverki í hegðun einstaklingsins. 

Markmið eiga að stuðla að ákveðinni virkni einstaklingsins og auðvelda honum að gera 

áætlun til framtíðar. Hegðun er skipulögð eða viðvarandi miðað við áður sett markmið. 

Einstaklingurinn metur tengslin á milli hegðunar sinnar og afleiðinga hennar, ,,Hversu mikið 

langar mig til að gera þetta?“. Ef markmiðið reynir á einstaklinginn leiðir það til meiri trúar á 

eigin getu og betri frammistöðu við mismunandi verkefni og viðfangsefni. Ef einstaklingnum 

gengur vel eykur það trú á eigin getu og í leiðinni hvetur það hann til að gera meira (Bandura, 

1977; 1997). Rannsókn Eccles og Wigfield (2002) styður kenningu Bandura og sýnir að þeir 

einstaklingar sem hafa mikla trú á eigin getu og háar væntingar sýna fram á skuldbindingu, 

góðan árangur í námi og metnað varðandi starfsval. Einstaklingar sem eru með dyslexíu og 

nýta sér markmiðssetningu geta náð góðum árangri, eins og fram hefur komið (Raskind o.fl., 

2003). 

Áhrifaþættir í kenningu Bandura tengjast hugtakinu trú á eigin getu, eins og má sjá á 

mynd 5, og geta þeir nýst við ráðgjöf. Trú á eigin getu hefur áhrif á að minnsta kosti þrjá 

þætti hegðunar. Þættina má sjá hægra megin á mynd 5. Þar er fyrsti þáttur spurning um 

hvort einstaklingur takist á við verkefnið eða reyni að komast hjá því (e. approach vs. 

avoidance). Þáttur tvö skoðar hver frammistaða verður við lausn verkefna (e. performance) 

og þriðji þátturinn hugar að þrautseigju (e. persistence) hans við að yfirstíga hindranir eða 

erfiðleika (Bandura 1977; 1997). Þessir þættir eru mikilvægir fyrir trú á eigin getu þegar 

kemur að náms- og starfsferli einstaklingsins. 
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Mynd 5 Tengsl áhrifaþátta og afleiðingar á trú á eigin getu (Betz, 2000; 2004). 

 

Áhrifaþættir á trú á eigin getu eru fjórir og koma fram vinstra megin á mynd 5. Þeir eru 

fyrri frammistaða (e. performance accomplishments), herminám eða óbeint nám (e. vicarious 

experience), munnleg hvatning (e. social persuasion) og tilfinningaleg viðbrögð (e. 

physiological and emotional states). Þessir þættir eru undirstaða trúar á eigin getu og er 

hægt að nota þá í ráðgjöf með inngripum þar sem markmiðið er að auka trú á eigin getu 

(Betz, 2000, 2004). 

Fyrri frammistaða er áhrifaríkasti þátturinn í trú á eigin getu þar sem hann byggist á 

persónulegri reynslu einstaklings á fyrri frammistöðu. Þegar vel tekst til að leysa ákveðið 

verkefni eykst trú á eigin getu og gefur það einstaklingnum aukið sjálfstraust til að takast á 

við fleiri hindranir. En ef illa tekst til leiðir það til minni trúar á eigin getu til að leysa verkefni 

(Bandura, 1977; 1997). Herminám hefur ekki eins mikil áhrif og fyrri frammistaða. Herminám 

á sér stað þegar einstaklingur horfir á aðra einstaklinga leysa ákveðin viðfangsefni. Þegar 

einstaklingur sér að vel tekst til við lausn verkefna eykur það trú hans á að hann geti leyst 

sambærilegt verkefni. Sjái hann hins vegar einstaklinga með sömu hæfni mistakast þá trúir 

hann því að hann geti ekki frekar leyst það (Bandura, 1977; 1997). Á skólagöngu sinni þróa 

einstaklingar trú sína á eigin getu, til dæmis með því að bera sig saman við samnemendur og 

út frá því hvernig kennarar meta verkefni þeirra. Það að ná góðum árangri ýtir undir trú á 

eigin getu og hvetur einstaklinga til að gera enn betur meðan lítil trú á eigin getu dregur úr 
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hvatanum (Bandura, 1977). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem eru með dyslexíu eiga 

það til að þróa með sér lágt sjálfsálit og þá fylgir í kjölfarið lítil trú á eigin getu (sjá til dæmis 

Brante, 2013; Gibson og Kendall, 2010; Humphrey, 2002; Kirby o.fl., 2008). Í rannsókn 

Humphreys (2002) mældist munur á sjálfsáliti og sjálfsvitund þeirra sem eru með dyslexíu og 

án hennar. Einstaklingar sem eru með dyslexíu mældust með minna sjálfsálit og minni 

sjálfsvitund heldur en þeir sem ekki voru með dyslexíu. Humphrey (2002) ályktar sem svo að 

skýringin geti mögulega verið sú að þeir sem eru með dyslexíu geri óraunhæfan samanburð á 

sér og öðrum nemendum, sem gæti þar af leiðandi haft neikvæð áhrif á sjálfsálit þeirra og 

þessi rannsókn er því í samræmi við kenningu Bandura (1977). 

Munnleg hvatning getur verið hjálpleg til uppbyggingar á trú á eigin getu. Að beita 

munnlegri hvatningu og herminámi saman getur leitt til meiri seiglu við að yfirstíga hindranir 

við lausn erfiðra verkefna. Að fá stuðning og hvatningu frá þeim sem einstaklingurinn ber 

traust til getur haft áhrif á trú á eigin getu (Bandura, 1977; 1997). McLoughlin og Leather 

(2013) taka undir þetta og bentu á að stuðningur og skilningur frá fjölskyldu og vinum, 

kennurunum, náms- og starfsráðgjöfum og samnemendum skiptir miklu máli fyrir 

einstaklinga sem eru með dyslexíu til þess að ná árangri. 

Tilfinningaleg viðbrögð hafa áhrif á trú á eigin getu. Kvíði, stress og ótti eru áhrifavaldar á 

það hvernig einstaklingurinn telur að honum muni takast til við lausn verkefna. Það leiðir af 

sér neikvæðar tilfinningar sem draga úr trú á eigin getu (Bandura, 1977; 1997). 

Trú á eigin getu er aðalhugtak í félagskenningu Bandura sem sýnir fram á hvernig fólk sér 

sjálft sig. Í kenningunni er lögð áhersla á að hegðun sé afleiðing samskipta fólks við 

umhverfið og hegðunin sem fær styrkingu frá umhverfinu helst frekar en önnur hegðun. 

Hann bendir líka á að með því að fylgjast með gjörðum annarra lærist hegðun og að lokum 

ná þeir sem fylgjast með að tileinka sér hana.  

Einstaklingur sem er með dyslexíu getur hugsanlega upplifað sig ánægðari í 

vinnuumhverfi sínu ef hann hefur trú á eigin getu og tekst þannig á við þær hindranir sem 

verða á vegi hans.  

Félagslega og hugræna kenning Lent og félaga (2002) byggist á kenningu Bandura og hans 

hugtökum, trú á eigin getu, væntingum um útkomu og marmiðssetningu. Lent og félagar 

settu fram nýja virkni við að greina starfsferil einstaklinga og bættu við kenningu Bandura að 

einstaklingar læri hegðun með tvennum hætti; styrkingu eða herminámi (Lent o.fl., 2002).  
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1.3.1 Félagsleg og hugræn kenning 

Kenning Bandura er grunnur að félagslegri og hugrænni kenningu (e. Social cognitive career 

theory) Lent og félaga um starfsferilinn (2002), sem gengur alla jafna undir ensku 

skammstöfuninni SCCT. Kenningin byggist á þremur hugtökum frá Bandura, trú á eigin getu, 

væntingum um útkomu og markmiðssetningu. Kenningin beinir sjónum að starfsvali 

einstaklinga og skoðar þætti sem hafa áhrif á þróun starfsáhuga og hvernig einstaklingar taka 

ákvörðun um nám og störf. Því má segja að hugtökin markmiðssetning og væntingar um 

útkomu séu heppileg til að skýra hvernig framvinda á starfsferli virkar. Þessi aðferð gagnast 

vel til að vinna með einstaklingum sem eru með dyslexíu til þess að yfirstíga þær hindranir 

sem verða á vegi þeirra í vinnuumhverfinu.  

Samkvæmt kennismiðunum byggist náms- og starfsferill einstaklinga á þremur 

mikilvægum meginþáttum. Þeir eru trú á eigin getu, væntingum um útkomu/árangur og 

markmiðum/markmiðssetningu en þessi hugtök hafa verið útskýrð hér á undan. Þættirnir 

þrír tengjast allir innbyrðis í stöðugu og flóknu síbreytilegu sambandi sem hefur áhrif á þróun 

náms- og starfsferil einstaklinga og val þeirra (Lent og Brown, 2002, 2006). 

Lykilhugtak í SCCT kenningunni er trú á eigin getu en auk þess skipta áhugi (e. interest), 

hæfni (e. ability) og gildi (e. value) máli í mótun náms- og starfsferils. Áhugi einstaklinga 

þróast og mótast þegar þeir bera sig saman við fyrirmyndir sínar og fer það ferli í gegnum 

herminám og með styrkingu hegðunar. Þar að auki hefur verið bent á að það að hafa 

jákvæðar væntingar til eigin árangurs í starfi geti styrkt áhuga einstaklinga enn frekar (Lent 

og Brown, 2002). Allir þættirnir, áhugi, hæfni og gildi hafa áhrif á það hvernig einstaklingar 

velja og hvernig náms- og starfsferill þeirra þróast (Lent og Brown, 2002). Kennismiðirnir 

segja að stuðningur og hindranir úr umhverfi (e. contextual supports and barriers) séu 

áhrifamiklir þættir og má segja að þetta sé eiginlega fjórði þáttur kenningarinnar um náms- 

og starfsferil einstaklinga. Þessi þáttur getur haft áhrif á hæfni einstaklinga til að ná 

markmiðum sínum og á ákvarðanatöku þeirra. Það er mismunandi hvernig einstaklingar 

upplifa hindranir og stuðning en aðalatriðið er hvernig þeir taka á þeim. Það er trú þeirra á 

eigin getu sem hefur áhrif á þá og hvernig þeir takast á við þær hindranir sem verða á vegi 

þeirra. Því meiri trú sem þeir hafa á að þeir geti leyst þessar hindranir því líklegra er að þeim 

takist það (Lent o.fl., 2002).  
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Hindranir og stuðningur gefa til kynna að hindranir vísi til neikvæðra áhrifa en þó þurfa 

hindranir ekki að valda neikvæðum áhrifum heldur snýst það um hvernig einstaklingar takast 

á við þær aðstæður sem þeir lenda í og í hvers konar kringumstæðum þeir eru. Á náms- og 

starfsferli sínum geta einstaklingarnir orðið fyrir ýmsum hindrunum sem hafa áhrif á þá á 

þann veg að þær þvinga þá til að fara ákveðna leið eða hindra þá til að ná því marki sem þeir 

ætluðu sér (Lent, Brown og Hackett, 2000). Eins og fram hefur komið getur dyslexían haft 

mikil áhrif á einstaklingana sem hana hafa, til dæmis með því að tefja þá á leið sinni að 

markmiðum sínum eða leitt þá á staði sem þeir mögulega hefðu aldrei farið á ef þeir væru 

ekki með dyslexíu (Goldberg, o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003). Því er mikilvægt að skoða 

hvernig og hvaða hindranir standa í vegi fyrir að einstaklingar nái markmiðum sínum á náms- 

og starfsferli. Hvað er það sem styður þá eða hvað fær þá til að þekkja og skynja 

hindranirnar? Er möguleiki á að þær byggist á röngum viðhorfum? (Gibbons og Shoffner, 

2004; Lent o.fl., 2000). Þetta er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að skoða til að hjálpa 

ráðþega að búa til ný viðhorf til hindrana og læra að skynja þær á annan hátt. Mikilvægt er 

að undirbúa einstaklinga fyrir náms- og starfsferil þeirra með því að hjálpa þeim að skilja að 

þeirra reynsla og undirbúningur getur verið frábrugðin annarra en þrátt fyrir það geti þeir 

náð árangri (Gibbons og Shoffner, 2004).  

Kenningin bendir á tvo þætti sem geta haft áhrif á skynjaðar hindranir. Annar þátturinn er 

trú á eigin bjargráð (e. coping efficacy), sem segir til um hve miklu sjálfstrausti 

einstaklingarnir búa yfir til að þeir geti tekist á við eða haft stjórn á flóknum og/eða erfiðum 

aðstæðum (Bandura, 1997; Lent o.fl., 2000). Hinn þátturinn er það aðgengi sem einstaklingar 

hafa að mögulegum stuðningi til þess að þeir geti tekist á við þær hindranir sem þeir verða 

fyrir á náms- og starfsferli. Einstaklingar eru líklegri til að ná að yfirstíga hindranir á náms- og 

starfsferli ef þeir hafa stuðning til dæmis frá vinum, fjölskyldu og kennurum (Lent o.fl., 2000). 

Eins og fram hefur komið hér á undan er stuðningur því einn af mikilvægustu þáttum sem 

þurfa að vera til staðar til að einstaklingar sem eru með dyslexíu nái árangri og geti yfirstígið 

hindranir hvort heldur sem er í skóla- eða vinnuumhverfi (McLoughlin og Leather, 2013).   

SCCT kenningin getur nýst sem stuðningur við starfsþróun einstaklinga og útskýrt 

ákvarðanatöku, frammistöðu og starfsáhuga þeirra, auk þess að vera fyrirbyggjandi og 

styrkjandi (Lent og Brown, 2002). Hún mælir með því að breyta/styrkja trú á eigin getu/hæfni 

með tilkomu nýrrar reynslu og að auka megi trú á eigin getu eða skapa nýjar væntingar um 
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útkomu/árangur (Gibbons og Shoffner, 2004). Kenningin sýnir einnig fram á mikilvægi 

þáttarins varðandi væntingar um útkomu og markmiðssetningu á náms- og starfsferli 

einstaklinga. Einstaklingar setja sér markmið að starfsframa sem þeir telja að færi þeim 

eftirsóknarverðan árangur (Lent o.fl., 2002). Trú á eigin getu og væntingar um útkomu mótar 

starfsáhuga einstaklinga. Áhuginn verður síðan að markmiðum sem einstaklingurinn leitast 

við að ná (Lent, 2005). Það að nota markmiðssetningu styrkir stefnu og eykur skipulag í þá átt 

að ná árangri á náms- og starfsferli. Við ákvarðanatöku á náms- og starfsferli er 

markmiðssetning afar mikilvæg og stýrist hún af þáttunum trú á eigin getu, gildi og 

væntingum um útkomu. Hún kemur einnig að þróun starfsferils einstaklingsins og valdi hans 

á eigin starfsferli (Lent og Brown, 2002; Lent o.fl., 2002). Sýnt hefur verið fram á að 

markmiðssetning er einn af þeim persónulegum eiginleikum sem gott er fyrir einstaklinga 

sem eru með dyslexíu að búa yfir til þess að ná árangri í námi og starfi (Goldberg, o.fl., 2003; 

Raskind, o.fl., 2003).  

Oft eru einstaklingar sem eru með dyslexíu með ákveðin markmið sem þeir vilja ná en 

verða fyrir hindrunum á leið sinni að þeim og þess vegna er SCCT kenningin kjörin leið fyrir 

náms- og starfsráðgjafa til að nota í ráðgjöf. Þeir gætu til dæmis notað SCCT kenninguna til 

að kanna starfsáhuga hjá ráðþegum og komið í veg fyrir að þeir loki á möguleika í starfsvali. 

Kenningin gæti einnig nýst við að styrkja trú þeirra á eigin getu til þess að ráðþeginn geti 

tekist á við hindranir sem hann gæti staðið frammi fyrir. Nám- og starfsráðgjafar geta einnig 

veitt stuðning við markmiðssetningu ráðþega og um leið stuðlað að því að þeir geri sér 

raunhæfar hugmyndir um framtíðarmöguleika sína (Lent og Brown, 2002). Eins og 

McLoughlin og Leather (2013) bentu á ætti aldrei að ráðleggja einstaklingum sem eru með 

dyslexíu að láta hana halda aftur af sér. Þeir bentu á að það eru alltaf til leiðir til að yfirstíga 

erfiðleika en til þess þarf að finna réttu bjargráðin (McLoughlin og Leather, 2013).  

SCCT kenningin kemur vel að notum fyrir náms- og starfsráðgjafa þegar þeir skoða áhuga 

og færni og hjálpa einstaklingum við að meta hvenær hann dregur úr eigin getu. Þeir sem eru 

með dyslexíu þurfa ef til vill að á einhverjum tímapunkti að takast á við hindranir á náms- og 

starfsferli sínum og því ætti þessi aðferð að gagnast þeim vel. Að mati Reid og félaga (2008) 

er mikilvægt að veita fólki með dyslexíu ráðgjöf um starfsferilinn, til dæmis með því að veita 

einstaklingum aðstoð við að skoða eigin færni, áhuga og metnað til að ná árangri í starfi. Ef 
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það nægir ekki er mögulegt að þeir þurfi á meiri aðlögun og stuðningi að halda (Reid, Came 

og Price, 2008).  

Hér hefur verið farið tvær náms- og starfsferilskenningarnar. Kenningu Bandura um trú á 

eigin getu og félagslega og hugræna kenningu um starfsferilinn, sem getur nýst náms- og 

starfsráðgjöfum til að aðstoða einstaklinga sem eru með dyslexíu sem leita til þeirra. En þar 

sem meginviðfangsefni ritgerðarinnar er upplifun á vinnuumhverfi hjá háskólamenntuðum 

einstaklingum sem eru með dyslexíu verður skoðað hver áhrif dyslexíunnar geta verið í 

vinnuumhverfi þeirra. 

1.4 Dyslexía í vinnuumhverfinu 

Í þessari rannsókn er áherslan á að skoða upplifun háskólamenntaðra einstaklinga sem eru 

með dyslexíu í vinnuumhverfi. Því er æskilegt að skoða hvað rannsóknir segja um áhrif 

dyslexíu á einstaklingana í vinnuumhverfi þeirra. Í atvinnulífi virðist skipta miklu máli að hafa 

grundvallarfærni í lestri, skrift og reikningi, ásamt færni í tjáningu, samskiptum og samvinnu 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Það eru því augljóslega margir erfiðleikar og áskoranir sem 

einstaklingar með dyslexíu þurfa að takast á við í vinnuumhverfinu. Erfiðleikarnir byrja strax 

þegar leitað er að vinnu og lesnar eru atvinnuauglýsingar og þegar fyllt eru út 

umsóknareyðublöð og farið í atvinnuviðtöl. Í starfi geta einstaklingar sem eru með dyslexíu 

síðan mætt ýmsum hindrunum, eins og erfiðleikum með tímastjórnun og síendurteknum 

mistökum, auk þess sem hraði í að klára verkefni getur verið misjafn og haft ýmsar 

afleiðingar í för með sér. Einbeitingarörðugleikar og ónógur tími til að læra þá færni sem 

starfið krefst og þörf fyrir síendurtekna endurgjöf geta haft áhrif á einstaklinginn (Reid og 

Kirk, 2001). Í breskri rannsóknarskýrslu var bent á að algengustu vandamál einstaklinga sem 

eru með dyslexíu í vinnuumhverfi eru þau að þeir eiga erfitt með að fylgja skriflegum eða 

töluðum leiðbeiningum, eiga í erfiðleikum með að lesa úr kortum, töflum og tölum, skrifa 

niður punkta, bréf og skýrslur. Einnig geta þeir átt í erfiðleikum með að halda kynningar og 

tímasetja vinnudaginn með tilliti til funda og stefnumótunar (Reid o.fl., 2008).  

Það getur verið erfitt fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu að aðlagast örum 

breytingum á vinnuumhverfi vegna vaxandi krafna um skipulagsfærni og læsi í atvinnulífinu 

(Reitman og Schenner, 2008). Þessar breytingar eru tilkomnar þar sem upplýsingatækni er 

orðin almenningseign hér á landi. Áður fyrr voru einstaklingar ekki mikið að skrifa sér til 

ánægju og afþreyingar á netmiðlum en í dag hefur þetta snúist við. Nú til dags nýta fjölmargir 
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Íslendingar sér netmiðla, halda úti vefsíðum, nota tölvupóstforrit og senda smáskilaboð. Þeir 

lesa og skrifa á heimasíður og taka jafnvel þátt í rauntímaspjalli á veraldarvefnum og því má 

segja að ritun sé orðin að afþreyingu (Elísabet Arnardóttir og Guðmundur Kristmundsson, 

2004).  

Í vinnuumhverfi finna einstaklingar sem eru með dyslexíu gjarnan fyrir truflun og 

öryggisleysi. Þeim finnst þeir þurfa að fá staðfestingu frá samstarfsfélögum á réttum 

vinnubrögðum, finna fyrir ótta við að verða að athlægi og eiga í erfiðleikum með 

tímastjórnun og skipulag. Nauðsynlegt er fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu að skilja 

sjálfir takmarkanir sínar og veikleika en ekki síður að hafa skilning á styrkleikum sínum og ná 

að nýta þá eins og kostur er í vinnuumhverfi sínu (Morris og Turnbull, 2006, 2007; Reid o.fl., 

2008). Þrátt fyrir erfiðleika með lestur og ritun virðast þeir sjá hlutina á annan hátt en margir 

aðrir og í einhverskonar heild. Þeir hugsa frekar í myndum en orðum, hugsa og skynja í 

margvídd og nýta því öll skilningarvitin. Þeir eru meðvitaðir og næmir um umhverfi sitt en 

geta einnig upplifað hugsanir sem veruleika. Einstaklingar sem eru með dyslexíu eru taldir 

hafa margvíslega skapandi hæfileika auk innsæis og skilnings, til dæmis færni til að leysa 

vandamál, forvitni og ríkt ímyndunarafl (Davis og Braun, 2003; Morris og Turnbull, 2006) sem 

getur nýst þeim vel í vinnuumhverfi þeirra.  

Fullorðnir einstaklingar sem eru með dyslexíu í vinnuumhverfi eru undir stöðugum 

þrýstingi að uppfylla væntingar úr ýmsum áttum, einkum í tengslum við ávinning í starfi og 

að halda starfi því þó að þeir séu fastráðnir þurfa þeir að tryggja að þeir uppfylli væntingar 

vinnuveitanda sinna (Reid og Kirk, 2001). Reid og Kirk (2001) settu fram myndrænt líkan (sjá 

mynd 6) sem sýnir hvernig einstaklingar sem eru með dyslexíu standa frammi fyrir 

fjölmörgum erfiðleikum og vanmætti dags daglega í lífi og starfi.  
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Mynd 6 Einstaklingslíkan (Reid og Kirk, 2001). 

 

Einstaklingslíkanið (mynd 6) sýnir þá áhrifaþætti sem geta haft áhrif á einstakling sem er 

með dyslexíu í daglegu lífi og vinnuumhverfi. Þessir þættir geta leitt til óánægju og skorts á 

reynslu þrátt fyrir hvatningu og dugnað í starfi. Viðkomandi stendur stöðugt frammi fyrir 

hindrunum sem geta komið í veg fyrir að hann nái bestum möguleikum árangri í starfi. 

Erfiðleikar geta komið upp ef vinnuveitendur skipuleggja ósanngjörn tímamörk eða ef gögn 

starfsmanna eru með smáu letri sem getur reynst erfitt að lesa. Þegar enginn stuðningur er 

aðgengilegur á náms- og starfsferli þeirra og takmarkað framboð er á viðeigandi 

upplýsingartæknibúnaði þá getur það haft hamlandi áhrif á einstaklingana. Ósveigjanlegur 

vinnutími getur hægt á starfi þeirra sem eru með dyslexíu og ef það gerist gætu þeir þurft á 

aukatíma að halda til þess að takast á við flókin verkefni (Reid og Kirk, 2001). Eins og sjá má á 

einstaklingslíkaninu (mynd 6) þurfa einstaklingar sem eru með dyslexíu sérstakan stuðning. 

Þeir geta átt í erfiðleikum með að glósa og haft lélega skipulagshæfni. Þeir geta verið með 

lágt sjálfstraust og átt í vandræðum með ritun, tímastjórnun og að mæta til vinnu á réttum 
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tíma. Auk þess geta þeir átt í erfiðleikum með að nota bókasafn og að gera 

kostnaðargreiningu. Þeir geta þurft að nýta sér upplýsingatækniaðstoð. Einnig gætu þeir átt í 

erfiðleikum með að fylgja leiðbeiningum og að lesa af öryggi sem og lestur getur verið hægur 

(Reid og Kirk, 2001).  

Reid og Kirk (2001) settu upp annað myndrænt félagslíkan sem sjá má á mynd 7, sem 

sýnir þá erfiðleika sem einstaklingur sem er með dyslexíu getur staðið frammi fyrir í 

vinnuumhverfi sínu.  

 

 
 

Mynd 7 Félagslíkan (Reid og Kirk, 2001). 

 

Í miðri myndinni (mynd 7) er einstaklingur sem er með dyslexíu og í kringum hann má sjá 

þættina, stuðning og aðlögun sem geta aðstoðað þann sem er með dyslexíu dags daglega í 

vinnuumhverfinu. Þessir þættir eru að einstaklingarnir nýti sér fyrirlestra, bókasöfn og aðra 

sambærilega aðstoð sem hann þarf. Hann fái munnlegt mat á kynningum og prófum sem 

hann þreytir. Að hann nýti sér almenn úrræði sem standa til boða og hafi hæfa kennara. 

Hann hafi aðgang að viðeigandi tölvuvinnslu og hugbúnaðaraðstöðu. Að hann geti fengið 
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upplýsingar á öðrum hætti en rituðu máli til dæmis með hljóðupptöku. Honum sé sýnd 

samkennd og skilningur og gott er að allir starfsmenn séu meðvitaðir um einkenni dyslexíu. 

Auk þess þarf einstaklingurinn að fá viðráðanleg skrifleg verkefni og fá skiljanlegt og 

aðgengilegt mat auk þess sem hann þarf sveigjanlegan vinnutíma (Reid og Kirk, 2001). 

Félagslega líkanið sýnir þá þætti sem geta haft áhrif á það hvernig einstaklingar sem eru með 

dyslexíu geta orðið sjálfstæðir og farsælir í starfi. Styrkleikar fullorðinna einstaklinga sem eru 

með dyslexíu eru víðtækir og fela meðal annars í sér að þeir hafa góða færni til samskipta við 

aðra einstaklinga, mjög þróaða skapandi hæfileika og mikla fjölhæfni til að leysa vandamál 

(Reid og Kirk, 2001) og allt eru þetta þættir sem geta nýst einstaklingum sem eru með 

dyslexíu vel í vinnuumhverfi þeirra.  

Það reynist erfitt fyrir suma einstaklinga sem eru með dyslexíu að standast kröfur 

vinnuumhverfisins. Það er mjög einstaklingsbundið hvernig dyslexían hefur áhrif á 

einstaklinga í vinnuumhverfi og hvaða erfiðleikar henni fylgja. Gagnlegt er fyrir einstaklinga 

sem eru með dyslexíu í vinnuumhverfi að hafa skilning bæði á styrk- og veikleikum sínum og 

nýta sér þá sér til framdráttar. Það er einnig einstaklingsbundið hvernig stuðning og aðlögun 

einstaklingar sem eru með dyslexíu þurfa í vinnuumhverfinu (Reid og Kirk, 2001). Líkönin sem 

Reid og Kirk (2001) settu fram eru hjálpleg fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu og 

vinnuveitendur þeirra til að skilja og átta sig betur á stöðu hvers og eins. Fyrir suma reynist 

vel að mæta skilningi og stuðningi í vinnuumhverfinu rétt eins og í skólaumhverfinu. 

Rannsóknir benda til þess að munur sé á þeim stuðningi og skilningi sem fólk fær annars 

vegar í háskólanámi og hins vegar í vinnuumhverfi (sjá til dæmis Blankfield, 2001). Skoðum 

næst hvað rannsóknir segja um hvernig skilningi og stuðningi er háttað þegar komið er út í 

vinnuumhverfið. 

1.4.1 Stuðningur og skilningur 

Þekkingarleysi vinnuveitenda á dyslexíu getur haft djúpstæð áhrif á starfsmenn þeirra (Reid 

o.fl., 2008) en það virðist vera að vinnuveitendur og vinnufélaga skorti oft skilning á þeim 

einkennum sem geta komið fram hjá einstaklingum sem eru með dyslexíu í vinnuumhverfi. 

Sumir viðurkenna ekki að dyslexía sé til og aðrir sýna því einhvern skilning að röskunin geti 

valdið erfiðleikum hvað varðar lestur og starfsetningu en átta sig ekki á því að áhrif hennar 

geti verið víðtækari (Bartlett, Moody og Kindersley, 2010; Reid og Kirk, 2001). Þessar 

ranghugmyndir um dyslexíu í vinnuumhverfi geta haft áhrif á einstaklinga.  
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Þarft er að tryggja að vinnuveitendur séu meðvitaðir um eðli dyslexíu og skilji hvernig hún 

getur haft áhrif á einstaklinga í starfi. Mikilvægt er að eyða þeirri hugmynd að þetta sé fötlun 

því það getur haft áhrif á vinnuveitendur og leitt til þess að þeir verði ósanngjarnir og fari 

kannski óviljandi að mismuna starfsmönnum sínum eða hugsanlegum starfsmönnum í 

framtíðinni. Það að einkenni dyslexíu komi líka fram í vinnuumhverfi er eðlilegt og gefa þarf 

einstaklingi með dyslexíu svigrúm til að þróa starfshætti sína og vinnuvenjur (Reid o.fl., 

2008).  

Mismunandi er hvort og þá hve mikinn stuðning einstaklingur sem er með dyslexíu fær 

frá samstarfsmönnum eða yfirmönnum. Samkvæmt Morris og Turnbull (2007) var 

stuðningurinn  mjög breytilegur. Sumir fengu einungis stuðning frá yfirmönnum meðan aðrir 

fengu bara stuðning frá samstarfsfólki, aðrir fengu hann frá þeim öllum og enn aðrir fengu 

alls engan stuðning. Stuðningnum má skipta upp í þrjá þætti. Raunsæjan stuðning (e. 

practical), tilfinningalegan stuðning (e. emotional) og úrræði (e. resource). Raunsær 

stuðningur sem þeir fengu frá samstarfsmönnum var til dæmis prófarkalestur, aukinn tími til 

að klára verkefni, aðstoð með nákvæmni og við tölvuvinnu. Tilfinningalegur stuðningur fólst 

til dæmis í því að vera samþykktur sem einstaklingur, eins og maður er og fá óformlegan 

stuðning og hvatningu. Frá stjórnendum fólst gagnlegur stuðningur til dæmis í því að fá að 

vinna á tölvu og hvatning frá þeim uppfyllti tilfinningalegan stuðning. Yfirmenn studdu þá 

einnig með úrræðum eins og til dæmis með því að bjóða þeim upp á fræðslunámskeið, 

lærdómsdaga, tölvunámskeið og ritara (Morris og Turnbull, 2007). 

Breyting á vinnuumhverfi getur reynst áskorun á starfsferli. Þegar til dæmis eru teknar 

upp nýjar aðferðir eða ný tækni getur það eitt aukið streitu hjá einstaklingum sem eru með 

dyslexíu og jafnvel sett vinnu þeirra í hættu. Að sækjast eftir starfsframa getur verið 

áhættusamt og reynist þeim oft erfitt að taka þá áhættu. Þegar þeir lenda í þeirri aðstöðu er 

mikilvægt að þeir fái upplýsingar og ráðgjöf þar sem lögð er áhersla á að horfa á færni 

einstaklingsins, áhuga og metnað og veita þá aðlögun og stuðning sem hann þarf til að ná 

árangri (Reid o.fl., 2008).  

Stuðningur og skilningur í hvaða formi sem er, er af hinu góða samanber rannsóknir sem 

vísað hefur verið til hér að framan (sjá til dæmis Falzon og Camilleri, 2010; Goldberg o.fl., 

2003; Raskind, o.fl., 2003; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009; Leather o.fl., 2011). Að fá jákvæða 
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endurgjöf, skilning og stuðning getur haft góðar afleiðingar og leitt til að einstaklingar sem 

eru með dyslexíu í vinnuumhverfinu verði tilbúnari til að segja frá að þeir séu með dyslexíu 

en ef um neikvætt viðmót er að ræða. Til að fá stuðning og skilning verða þeir að segja frá 

dyslexíunni. En eiga þeir að þegja eða segja frá henni?  

1.4.2 Að þegja eða segja frá dyslexíunni 

Til að einstaklingar sem eru með dyslexíu geti fengið þau úrræði og stuðning sem þeir þurfa á 

vinnustað er mikilvægt að þeir geti sagt frá röskun sinni. En hvernig á að segja frá og 

hverjum? Það að upplýsa um dyslexíu sína getur verið erfitt og mjög persónulegt. Fólk þarf 

að gefa sér tíma til að hugleiða hverjum og hvernig þeir ætla að segja frá. Best er að hafa 

útskýringar eins einfaldar og mögulegt er og segja hvernig dyslexían hefur áhrif á 

einstaklinginn. Áherslan í frásögninni ætti að vera á mögulegar lausnir (McLoughlin og 

Leather, 2013).  

Rannsóknir sýna að þegar fólk sem er með dyslexíu fer út í vinnuumhverfið er 

einstaklingsbundið hvort það segir frá því eða ekki. Þeir sem sögðu að minnsta kosti einum 

aðila frá því gerðu það vegna þess að þeir þurftu á sérstökum stuðningi að halda í vinnunni 

og vildu að yfirmenn og/eða samstarfsfólk vissu hvernig einkenni dyslexíunnar gætu haft 

áhrif á starf þeirra (Morris og Turnbull, 2007). Þeir vildu líka hafa tök á að bæta sig í starfi. 

Auk þess vildu þeir ekki að þeir yrðu álitnir heimskir. Hins vegar voru þeir sem vildu ekki 

segja frá hræddir við að verða að athlægi. Þeir óttuðust að missa vinnuna, verða fyrir einelti 

og trúðu því sjálfir að það væri lítill sem enginn skilningur fyrir dyslexíu í stéttinni (Morris og 

Turnbull, 2006, 2007). Ákvörðunin um hvort segja eigi frá eða ekki er flókin og getur tengst 

fyrri reynslu, skynjun og væntingum (Blankfield, 2001). Þeir sem ekki sögðu frá henni vísuðu í 

mörg dæmi um neikvæða upplifun og endurgjöf með orðum svo sem hægur, vonlaus, erfiður 

og latur (Morris og Turnbull, 2006). Einstaklingum sem eru með dyslexíu finnst þeir þurfa að 

vinna lengur og vera duglegri en einstaklingar sem eru ekki með dyslexíu til að auka vægi sitt 

og vinna sig upp í starfi (Leather o.fl., 2011). 

Margir einstaklingar sem eru með dyslexíu skara fram úr í störfum sínum og eru hvattir til 

að sækjast eftir stöðuhækkun og aukinni ábyrgð í starfi. Það getur verið mjög gott fyrir 

sjálfsálit (e. self-esteem) þeirra en margir hverjir eru tregir til að sækjast eftir stöðuhækkun. 

Það getur stafað að því að auknar kröfur fylgja oft nýju starfi og þeir hafa ekki trú á að þeir 
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ráði við þær og óttast höfnun, það að verða að athlægi eða verða fyrir mismunun (Bell, 2010; 

Gerber og Price, 2003; Reid o.fl., 2008).  

Í rannsókn Blankfield (2001) á 400 nemendum í starfsnámi kom fram að nemendur töldu 

æskilegt að segja frá röskun sinni. Með því að segja frá töldu þeir auknar líkur á að þeim væri 

sýndur skilningur og að þeir fengju stuðning á vinnustað. Þeir voru þó hræddir við að segja 

frá vegna þess að vinnuveitendur vilja ráða til sín einstaklinga sem líklegir eru til að verða 

góðir starfsmenn en ekki þá sem þurfa jafnvel aukinn tíma til að sinna verkefnum. Upplifun 

þátttakenda, þegar rannsóknin var framkvæmd árið 2001, var sú að einstaklingar sem eru 

með dyslexíu eða fólk sem er með fötlun, séu taldir erfiðir og kostnaðarsamir starfsmenn 

(Blankfield, 2001).  

Það að segja frá getur reynst einstaklingi sem er með dyslexíu erfitt ef viðbrögðin fara á 

neikvæðan veg, þar sem vinnuveitendur gætu talið að hann sé ekki hæfur í starfið. En það 

getur einnig reynst vel fyrir starfsmenn sem eru með dyslexíu að segja frá því og getur það 

leitt til breytinga á starfsumhverfi þeirra og jafnvel til þess að þeir leyti eftir stöðuhækkun.  

1.5 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu og upplifun á vinnuumhverfi hjá 

háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með dyslexíu og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

framtíðarmöguleika sína í starfi. Einnig kannar rannsakandi hvort viðmælendur mæta 

skilningi og stuðningi frá vinnuumhverfinu og hvernig trú þeirra á eigin getu birtist í starfi. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi einstaklinga sem eru með dyslexíu í 

skólaumhverfinu en lítið er til af rannsóknum á fullorðnum einstaklingum í vinnuumhverfinu.  

Þær rannsóknarspurningar sem settar eru fram og leitað verður svara við eru eftirfarandi: 

1. Hver er reynsla og upplifun háskólamenntaðra einstaklinga sem eru með dyslexíu af 

vinnuumhverfi? 

2. Hvaða hugmyndir hafa þeir um framtíðarmöguleika sína í námi og starfi? 

3. Hvaða skilning og stuðning fá viðmælendur í vinnuumhverfi sínu? 

4. Hvernig upplifa viðmælendur trú á eigin getu í starfi? 
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2 Aðferð 

Í þessari rannsókn notaði rannsakandi eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research 

methods) þar sem þær henta vel til að öðlast innsýn og skilning á upplifun fólks og þeirri 

merkingu sem það leggur í orð sín, aðstæður og athafnir (Bogdan og Biklen, 2003; Hennink, 

Hutter og Bailey, 2011).  

Ein hefð innan eigindlegra rannsóknaraðferða er fyrirbærafræði (e. phenomonelogy) en 

þá er leitast eftir að fá djúpan skilning á ákveðnu fyrirbæri eða viðfangsefni út frá upplifun 

þess hóps sem verið er að skoða. Þessi nálgun rannsakar félagslega skapaðan veruleika út frá 

reynslu þátttakenda, því hvernig þeir upplifa hluti og túlka þá (Hennink o.fl., 2011). Þar sem 

markmið þessarar rannsóknar er að öðlast innsýn inn í reynslu og upplifun þeirra einstaklinga 

sem rannsóknin beinist að taldi rannsakandi fyrirbærafræðilega nálgun henta vel 

viðfangsefni sínu. Í rannsókninni er leitast eftir að skilja hvernig háskólamenntaðir 

einstaklingar sem eru með dyslexíu upplifa vinnumarkaðinn og hvort skilningur og 

stuðningur sé til staðar í vinnuumhverfinu. Auk þess er skoðað hvaða framtíðarmöguleika 

þeir telja sig hafa í starfi og hver trú þeirra á eigin getu er í starfi. 

Rannsóknin er byggð á opnum hálfstöðluðum (e. in-depth interviews) 

einstaklingsviðtölum. Með opnum viðtölum er rannsakandi með ákveðið markmið í huga og 

með hálfstöðluðum viðtölum styðst rannsakandi við fyrirfram mótaðan viðtalsramma með 

opnum spurningum til að ná fram svörum við þeim rannsóknarspurningunum sem settar 

hafa verið fram (Charmaz, 2014; Hennink o.fl., 2011). Þessar aðferðir voru valdar þar sem 

þær veita ekki fyrirfram ákveðinn svarkost og gefa þátttakendum svigrúm til þess að svara 

eins og þeir kjósa sjálfir (Taylor, Bogdan og DeVault, 2016). 

2.1 Þátttakendur 

Gagnasöfnun byggist á opnum hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum við átta háskólagengna 

einstaklinga sem eru með dyslexíu og starfa á vinnumarkaði í dag. Við val á þátttakendum 

notaði rannsakandi markvisst úrtak (e. purposive sample) og hentugleikaúrtak (e. 

convenience sample). Í upphafi lágu fyrir ákveðin skilyrði fyrir þátttöku og valdir voru 

þátttakendur sem höfðu upplifað eða eru að upplifa þá reynslu sem verið er að rannsaka og 

geta því gefið mikilvægar upplýsingar um rannsóknarefnið (Hennink o.fl., 2011).  
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Í þátttakendahópnum voru sjö konur og einn karlmaður á aldrinum 26-34 ára. Við val á 

þátttakendum voru sett þau skilyrði að þeir væru greindir með dyslexíu, hefðu lokið 

háskólaprófi og hefðu verið á vinnumarkaði í að minnsta kosti sex mánuði frá útskrift. Þessi 

viðmið voru sett til þess að tryggja að þeir þekktu vel til skólaumhverfisins og að þeir hefðu 

reynslu af því að vera á vinnumarkaði sem háskólamenntaðir einstaklingar með dyslexíu. 

Starfsreynsla þátttakenda á vinnumarkaði eftir háskólapróf var frá átta mánuðum upp í tíu 

ár. Til að tryggja viðmælendum nafnleynd og trúnað voru þeim gefin gervinöfn og aldur 

hvers og eins þeirra er ekki gefinn upp. Hér verður gerð grein fyrir þátttakendum 

rannsóknarinnar.   

Aldís Aradóttir er menntaður geislafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur verið starfandi 

sem slíkur í rúmlega tvö ár. Hún lauk sjúkraliðaprófi og viðbótarnámi til stúdentsprófs. Aldís 

greindist með dyslexíu á tíunda aldursári.  

Ebba Gísladóttir er menntaður grunnskólakennari með áherslu á tungumál og 

samfélagsfræði og hefur unnið sem kennari í grunnskóla í átta ár. Ebba lauk stúdentsprófi af 

félagsfræðibraut. Hún lauk B.Ed. prófi í kennslufræðum frá Háskólanum á Akureyri. Hún 

hefur einnig lagt stund á nám við hugvísindasvið Háskóla Íslands og lokið einu ári í 

framhaldsnámi til M.Ed. gráðu við Háskóla Íslands. Hún greindist með dyslexíu 9 ára gömul.  

Fannar Þórarinsson er byggingafræðingur og hefur unnið sem slíkur í tæplega ár. Fannar 

lauk stúdentsprófi af félagsfræðibraut og sveins- og meistaraprófi í iðngrein. Fannar stundaði 

háskólanámið sitt erlendis. Hann greindist með dyslexíu í kringum tíu ára aldur.    

Guðlaug Bjarnadóttir er menntaður grunnskólakennari með myndmennt sem kjörsvið og 

hefur unnið sem myndmenntakennari í grunnskóla í fimm ár. Guðlaug útskrifaðist af 

listabraut með viðbótarnám til stúdentsprófs. Guðlaug greindist ekki með dyslexíu fyrr en 

hún var komin í háskólanám.  

Jóhanna Björnsdóttir er menntaður þroskaþjálfi frá Háskóla Íslands og hefur unnið sem 

slíkur á leikskóla í eitt ár. Jóhanna lauk ekki stúdentsprófi en fékk inngöngu í Kennaraháskóla 

Íslands án stúdentsprófs. Hún greindist með dyslexíu í kringum fjórtán ára aldur.  

Rósa Guðmundsdóttir er menntaður geislafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur starfað 

sem slíkur í tíu ár. Hún lauk stúdentsprófi af félagsfræðibraut. Rósa greindist ekki með 

dyslexíu fyrr en hún var tvítug.    
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Stefanía Björnsdóttir er menntaður íþrótta- og heilsufræðingur frá Háskóla Íslands og 

hefur starfað á leikskóla í tvö ár. Hún lauk sjúkraliðaprófi og viðbótarnámi til stúdentsprófs. 

Stefanía greindist ekki með dyslexíu fyrr en hún var orðin tvítug.   

Valgerður Hauksdóttir er með doktorspróf í erfðafræði og hefur starfað sem 

erfðafræðingur í fjögur ár. Hún lauk stúdentsprófi af náttúrufræðibraut og BS gráðu frá 

Háskóla Íslands. Hún er eini þátttakandinn sem hefur lokið doktorsprófi. Hún stundaði það 

nám að mestu leyti erlendis en lauk þó prófinu frá Háskóla Íslands. Valgerður greindist ekki 

með dyslexíu fyrr en í menntaskóla.  

2.2 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst í september 2016. Rannsakandi náði til þátttakenda með því að 

setja auglýsingu (Fylgiskjal I) á samskiptamiðilinn fésbók (e. Facebook) og bað fjölskyldu, vini 

og kunningja að deila henni. Í auglýsingunni stóð að áhugasamir þátttakendur gætu haft 

samband við rannsakanda í gegnum tölvupóst. Þátttakendur höfðu samband við 

rannsakanda í gegnum tölvupóst og fékk hann einnig ábendingar frá öðrum um einstaklinga 

sem voru tilbúnir til þátttöku. Rannsakandi hafði samband við þá í gegnum tölvupóst, 

fésbókarsíðu sína eða símleiðis. Í upphafi kynnti rannsakandi stuttlega fyrir þátttakendum 

fyrirkomulagið, auk þess sem ákveðinn var staður og stund fyrir viðtal.  

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum við þátttakendur á tímabilinu október til nóvember 

2016. Tekin voru opin einstaklingsviðtöl við átta einstaklinga. Viðtölin voru 30 – 80 mínútur 

að lengd. Þátttakendum var boðið upp á að koma heim til rannsakanda eða á skrifstofu sem 

hann hafði afnot að á meðan gagnasöfnun fór fram. Auk þess var boðið upp á að hittast á 

öðrum stað ef það hentaði frekar. Einungis eitt viðtal fór fram á heimili rannsakanda, tvö 

viðtöl fóru fram í gegnum samskiptaforritið Skype, tvö viðtöl fóru fram á heimili þátttakenda, 

eitt viðtal var tekið á skrifstofu á vinnustað þátttakanda og tvö viðtöl voru tekin á skrifstofu 

rannsakanda. 

Við upphaf hvers viðtals kynnti rannsakandi sig og rannsókn sína. Farið var yfir tilgang 

rannsóknarinnar og hvað yrði gert við þær upplýsingar sem þátttakendur myndu veita. 

Þátttakendum var heitið fullum trúnaði og nafnleynd og þeim sagt að rannsóknin hefði verið 

tilkynnt til Persónuverndar (Fylgiskjal IV). Þátttakendum var bent á að þeir gætu hætt 

þátttöku hvenær sem væri í ferlinu og sleppt því að svara einstökum spurningum ef þeir 
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kysu. Að lokum óskaði rannsakandi eftir því að fá að hljóðrita samtalið og þátttakendur voru 

beðnir um að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og upplýst samþykki (Fylgiskjal II).  

Í viðtölunum studdist rannsakandi við viðtalsramma (Fylgiskjal III) sem byggður var á 

rannsóknarspurningunum, en rannsakandi gætti þess þó að þátttakandi gæti talað 

óhindraður. Aflað var upplýsinga um greiningu á dyslexíu hjá þátttakendum. Farið var yfir 

náms- og starfsferil þeirra og hvað það var sem kom þeim út í vinnuumhverfið sem 

háskólamenntaðir einstaklingar. Reynt var að öðlast innsýn inn í þann skilning og stuðning 

sem þeir mæta í vinnuumhverfinu og hvernig þeir upplifa að á trú á eigin getu birtist í starfi. 

Einnig var reynt að komast að því hvort þeim finnist dyslexían hafa áhrif á 

framtíðarmöguleika þeirra.  

Rannsakandi ákvað áður en viðtölin hófust að segja viðmælendum ekki frá því að hann 

væri einnig með dyslexíu með það í huga að hafa lítil áhrif á rannsóknina og reyna af fremsta 

megni að vera hlutlaus í viðtölunum og hafa ekki áhrif á svörun viðmælenda. Þegar fyrsta 

viðtalinu var að ljúka og búið var að slökkva á stafræna upptökutækinu sagði hann 

viðmælenda sínum frá því að hann væri einnig með dyslexíu og þá breyttist andrúmsloftið og 

honum virtist létta og tók að segja rannsakanda mun meira frá sér. Þær upplýsingar getur 

rannsakandi því miður ekki notað í þessa ritsmíð, þar sem sá hluti viðtalsins var ekki tekinn 

upp. Því ákvað rannsakandi að segja hinum viðmælendum sínum frá dyslexíu sinni áður en 

viðtöl hófust. Viðmót þeirra breyttist gagnvart honum og þeim leið sýnilega betur og það 

virtist auðveldara fyrir þá að tjá sig. 

Í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að skilja reynslu og upplifun þátttakanda en 

ekki upplifun rannsakandans. Rannsakandi ber ábyrgð á að greina gögnin, vinna með þau og 

túlka. Gögnin eru undir áhrifum af reynslu, þekkingu, færni og bakgrunni hans (Hennink o.fl., 

2011: Taylor o.fl., 2016). Þar sem rannsakandi er sjálfur með dyslexíu og kominn langt í 

háskólanámi þekkir hann nokkuð vel til skólaumhverfisins en lítið sem ekkert til 

vinnuumhverfis. Rannsakandi var meðvitaður um reynslu sína af þessu viðfangsefni og lagði 

sig fram við að setja sína þekkingu, reynslu og upplifun til hliðar eins og best var á kosið. 

Rannsakandi reyndi að segja frá og túlka göngin án þess að lita niðurstöður með eigin 

skoðunum og reynslu.  
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2.3 Úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki. Afritun hófst samdægurs og var lokið eigi 

síðar en þremur dögum eftir hvert viðtal. Greining gagna hófst strax eftir fyrsta viðtalið.  

Þar sem markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun og reynslu 

háskólamenntaðra einstaklinga sem eru með dyslexíu og starfa í vinnuumhverfi taldi 

rannsakandi nálgun grundaðrar kenningar henta vel við úrvinnslu gagna. Creswell (2013) 

talar um að grunduð kenning feli í sér tvö þrep. Annars vegar opna kóðun (e. initial coding) 

og hins vegar markvissa kóðun (e. focused coding). Með opinni kóðun er átt við að 

rannsakandi lesi gögnin vandlega orð fyrir orð og leiti af þemum (e. themes) og 

kóðunarflokkum. Í markvissi kóðun eru gögnin síðan lesin út frá einu þema eða kóðunarflokki 

með fókusinn á lykilþemu sem fundust í opinni kóðuninni sem var framkvæmd fyrst 

(Creswell, 2013; Taylor o.fl., 2016). Með þeirri aðferð verður skýrara hvaða þemu er í 

gögnunum, bæði meginþemu og undirþemu. Við gagnagreiningu fylgdi rannsakandi þessum 

þrepum og beitti stöðugum samanburði (e. constatnt comparative method) en í því felst að 

tekin voru viðtöl og strax á eftir hafist handa við greiningu áður en aflað var fleiri gagna. Út 

frá því voru gögnin kóðuð og skrifað var á svokölluð greiningarblöð (e. memos) um þau þemu 

sem voru ríkjandi. Síðar var aflað frekari gagna, þau unnin með framangreindum hætti og 

greiningarnar síðan bornar saman.  

2.4 Siðferðileg málefni 

Það eru fjórar höfuðreglur í siðareglum eigindlegra rannsókna. Þær vísa til virðingar, 

sjálfræðis, skaðleysis og velgjörðar. Rannsókn þessi var unnin einna helst undir 

skaðleysisreglunni og sjálfræðisreglunni. Til að vinna í anda skaðleysisreglunnar var lögð mikil 

áhersla á að gæta trúnaðar og koma í veg fyrir að persónugreinanlegar upplýsingar birtust í 

niðurstöðum til þess að vernda viðmælendur. Farið var eftir sjálfræðisreglunni með því að fá 

upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda fyrir þátttöku (Hennink o.fl., 2011; Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Bæði viðmælendur og rannsakandi undirrituðu samþykkis- og trúnaðarblað í upphafi 

rannsóknar til að vinna eftir siðareglunum og sjálfræðisreglunni. Þar kom fram að öll gögn 

sem þau veittu yrði farið með sem trúnaðarmál, þeim yrði gefin gervinöfn og að öllum 

gögnunum yrði eytt að lokinni afritun og greiningu gagna. Auk þess yrði þess gætt að ekki 
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kæmu fram rekjanlegar upplýsingar og að viðmælendur gætu hætt þátttöku hvenær sem á 

ferlinu stæði. Viðfansgefni rannsóknarinnar kom einnig fram. 

Rannsakandi telur sig hafa fengið dýpri innsýn inn í líf viðmælenda og reynslu, sem 

einstaklinga sem eru með dyslexíu, með því að segja þeim í upphafi viðtalanna að hann 

sjálfur væri greindur með dyslexíu.  
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í reynslu og upplifun á vinnuumhverfi hjá 

háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með dyslexíu og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

framtíðarmöguleika sína í starfi. Lögð var áhersla á að kanna hvort dyslexían hafi hugsanlega 

áhrif á náms- og starfsferil þeirra, hvaða skilning og stuðning þeir fá frá vinnuumhverfinu og 

hvernig trú á eigin getu birtist þeim í starfi. Úr viðtölunum komu fram þrjú meginþemu og 

undir hverju þeirra nokkur undirþemu. Niðurstöðurnar eru settar fram í þremur köflum með 

þessi þemu að leiðarljósi. Fyrst er að nefna bakgrunn þátttakenda en þar er fjallað um það 

að fá greiningu, stuðning á námsárunum, val á háskólanámi og seigluna sem þeir bjuggu yfir 

á meðan á námi stóð. Síðan er skoðað hvernig viðmælendur lýsa upplifun á vinnuumhverfi en 

þar fæst góð innsýn í upplifun og reynslu þeirra sem einstaklinga sem eru með dyslexíu í 

vinnuumhverfi. Að lokum er fjallað um væntingar til framtíðar þar sem skoðað er hver sýn 

viðmælenda er á eigin framtíðarmöguleika.  

Til að tryggja þátttakendum nafnleynd og trúnað var ákveðið að nota ekki gervinöfnin 

þegar vísað verður í upplifun og reynslu þátttakendanna. Einnig er það gert til þess að koma í 

veg fyrir að hægt verði að rekja persónulegar upplýsingar til viðmælendanna.  

3.1 Bakgrunnur þátttakenda 

Þegar náms- og starfsferill þátttakenda var skoðaður með bakgrunn þeirra og áhrif 

dyslexíunnar í huga  komu fram þrjú meginþemu. Þau eru: Greining og stuðningur, þar 

verður sýnt fram á að greining og stuðningur getur verið mikilvægur í árangri 

viðmælendanna. Annað þemað kallast Nám- og starfsval byggt á áhuga, þar verður skoðað 

námsval þeirra. Þriðja þemað er Seigla í námi en þar verður skoðuð seiglan sem 

viðmælendur bjuggu yfir á námsárunum. Þessir þættir hafa allir áhrif á það að einstaklingur 

komist út í vinnuumhverfið sem háskólamenntaður einstaklingur. 

3.1.1 Greining og stuðningur 

Viðmælendur fengu greiningu á dyslexíu á mismunandi aldri, eða frá níu ára aldri til tvítugs. 

Fjórir viðmælendanna voru í grunnskóla þegar þeir fengu greininguna, þrír voru á 

framhaldsskólastigi og einn var byrjaður í háskóla. Sex þeirra voru sammála um að það að fá 

greiningu hafi hjálpað þeim „að skilja sjálfan sig“. Einn viðmælandi orðaði það svo að hafa 
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fengið greiningu: „Þá varð ég svo glöð, ég kallaði yfir allt anddyrið [í grunnskóla sínum], ég er 

ekki heimsk, ég er lesblind“. Annar viðmælandinn sagði að við greininguna hafi komið 

skýringin á því af hverju honum fannst „erfiðara að læra“ og það hefði verið góð staðfesting 

að fá að vita að það var dyslexía sem olli þessum erfiðleikum.  

Þrír af þeim viðmælendum sem fengu greiningu eftir grunnskóla voru sammála um að 

þeir hefðu viljað fá greiningu fyrr. Þeir hefðu viljað fá skýringu á því hvers vegna þeir þurftu 

að hafa svona mikið fyrir náminu og af hverju einkunnir þeirra voru svona lágar. Þeim fannst 

þeir upplifa sig „heimska“ fyrir greiningu, samanber lýsingu eins þeirra: „Ég hefði viljað fá 

greininguna mína fyrr, svo þá hefði mér eflaust gengið betur að læra“. Einn viðmælandi telur 

sig einmitt vera „heppinn“ að hafa fengið greiningu á fyrstu árum grunnskólans og telur það 

hafa verið lykilatriði varðandi það að honum sé ekki illa við lesblindu sína. Hann telur að það 

sé best að fá vitneskju um röskun sína sem fyrst og nefndi að hann þekki fólk sem greindist 

seint og „hataði dyslexíuna“ sína. „Þá var fólkið búið að brjóta sig samviskusamlega niður, án 

þess að vita að það væri einhver skýring á námsgengi þeirra“.  

Öllum viðmælendum nema einum fór að ganga betur eftir að þeir voru komnir með 

greiningu og hjálpaði hún þeim að takast á við námið. Greiningin sjálf breytti hins vegar ekki 

neinu fyrir einn þeirra heldur var það móðir hans sem vann með hann og dyslexíuna. Móðir 

hans kom honum í gegnum grunnskólanámið þar sem skólinn var ekki tilbúinn til þess að 

koma til móts við hann eða senda hann í greiningu. Einn starfsmaður innan skólans gerðist 

svo kræfur að segja við foreldra þessa viðmælenda að það væri öll von úti, að hann „myndi 

aldrei læra að lesa, þau gætu bara gleymt þessu og hann muni ekki komast í gegnum skóla á 

neinn né eðlilegan hátt“. Það má eiginlega segja að þessi viðmælandi hefur heldur betur 

sannað það að þessi tiltekni starfsmaður hafði rangt fyrir sér.  

Að fá greiningu varð til þess að þessir einstaklingar fóru að fá þá aðstoð sem þeir þurftu 

til þess að geta stundað nám. Þeir viðmælendur sem greindust með dyslexíu í grunnskóla 

fengu allir sérkennslu í gegnum grunnskólagönguna með misgóðum árangri og misgóðri 

upplifun. Allt frá því að vera alsælir yfir í að upplifa sig öðruvísi en aðra nemendur. Á 

námsferlinum nýttu þeir sér allir einhvern tímann þann stuðning sem í boði  var í þeim 

skólum sem þeir stunduðu nám við. Stuðningurinn var í formi sérúrræða, stuðnings eða 

aðstoðar frá kennurum. Þeir sem hafa nýtt sér sértæk úrræði einhvern tíman á námsferli 
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sínum hafa nýtt þau mismikið og eftir þörfum á mismunandi skólastigum. Á það við um 

úrræði, svo sem lengri próftíma, hljóðsnældur og lituð blöð. Einn viðmælandinn sagði: 

Sú breyting að hafa fengið greiningu var sú að þá fékk ég þá aðstoð sem ég þurfti til að 

geta stundað nám sem og að fá lengri próftíma sem skipti mig mjög miklu máli. 

Fjórir þátttakendanna nýttu sér aðstoð náms- og starfsráðgjafa í háskólanámi sínu. Við 

upphaf háskólanámsins sagðist einn viðmælandi hafa ákveðið að kíkja til náms- og 

starfsráðgjafa til þess að fá aðstoð við námið. Það má telja að hann hafi dottið í lukkupottinn 

við það að hafa sótt sér þá aðstoð, eins og sjá má af orðum hans:  

Fékk ég námsráðgjafann til þess að aðstoða mig, bara með námstækni sem hentaði 

mínu. Þar lærði ég nýja námstækni sem að hjálpaði mér alveg [….] og kom strax munur 

og ég fór að sjá, þú veist, áttur á blaði í fyrsta skiptið í háskóla. Svona svolítið spes, 

þannig að, ég bara lærði nýja námstækni sem er alveg geðveik [….] Þá lærði ég að, þá 

lærði ég í rauninni að læra út frá mér, en ekki út frá vinkonum mínum, eða eins og allir 

aðrir voru að læra. Ég gat náttúrulega ekkert lært þannig. Þú veist, maður gat ekki glósað 

og glósað, lesið og glósað, glósað og glósað og svo kom maður í próf og man ekki neitt. 

Þú veist maður þurfti að læra einhverja tækni skilurðu, til þess að muna.  

Annar viðmælandi talaði um að hann hafi farið í hópráðgjöf hjá náms- og starfsráðgjöfum í 

háskólanum þegar hann lenti á krossgötum í námi. Það nýttist honum vel. Þetta hafi verið 

„ágætis hópur með krökkum í framhaldsnámi sem voru að dragast aftur úr eða voru föst í 

ritgerðarskrifum“. Hann lýsti þessu sem hálfgerðum umræðuhópi og fannst þetta mjög 

gagnlegt fyrir hann og góður stuðningur til að sjá að hann væri ekki „einn í heiminum“ í 

þessari stöðu.  

Þrír viðmælendur nefndu að eftir að þeir fundu sína leið til þess að læra og fengu þá 

aðstoð sem þeir þurftu fóru þeir loksins að fá góðar einkunnir eða eins og einn þeirra sagði: 

„þá í raun brillera ég í gegnum það [námið]“. 

Hvatning og stuðningur foreldra hafði mikið um það að segja hvar fjórir þessara 

einstaklinga eru staddir í dag. Foreldrarnir voru þeim mikill stuðningur í gegnum allan 

námsferil þeirra. Einn þeirra sagði:  

Mér hefur alltaf [….] kannski út af því að foreldrar mínir hafa [….] þetta var bara verkefni 

sem var tekist á við og það var erfitt og ég vissi það frá upphafi að þetta yrði erfitt en ég, 

ég fékk aldrei að heyra það að þetta geturðu aldrei gert út af því að þú ert lesblind. 
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Tveir af viðmælendum nefndu sérstaklega að mæður þeirra hafi verið mesti stuðningurinn í 

gegnum námsferilinn. Þær gáfust aldrei upp, voru alltaf til staðar, aðstoðuðu þá við námsefni 

í tíma og ótíma og töluðu jákvætt til þeirra og trúðu á þá. Annar þessara viðmælenda segir:  

Hún [mamma] bara hjálpaði mér rosa mikið í gegnum grunnskóla og framhaldsskóla, ég 

held að ég hefði ekki getað útskrifast úr framhaldsskóla ef hún hefði ekki hjálpað mér 

held ég sko, svo það var rosa mikill stuðningur þarna og líka bara trúa á mig að ég gæti 

farið lengra meira að segja sko, að fara út í nám í byggingarfræðina. Þess vegna er 

baklandið rosa mikilvægt í þessu sérstaklega þegar maður er yngri sko [….] það er svona 

aðal stuðningurinn og aðalástæðan fyrir svona seiglu mína og hvað ég langt ég hef 

komist og hefur hún hjálpað mér i gegnum það [námsferilinn].  

Fjórir viðmælendanna nefndu að þeir hefðu fengið stuðning frá kennurum en þó mismikinn. 

Þeir töluðu um að kennarar hefðu verið mjög misjafnir, allt frá því að vera alveg „frábærir“ í 

að skilja þá og alltaf tilbúnir til þess að aðstoða þá í gegnum námið yfir í það að skilja alls ekki 

þeirra „stöðu“. Einn viðmælenda sagði: „þar var engin skilningur fyrir námserfiðleikum, bara 

núll“. Annar sagðist hafa fengið meiri stuðning frá kennurum en beinlínis háskólanum og þá 

einkum þegar hann var að skrifa BS ritgerð sína. Leiðbeindur hans lögðu á sig umfram vinnu 

og báðu hann um að senda textann oftar til þeirra en almennt gerist svo að þeir gætu 

leiðbeint honum enn betur. Annar talaði um skilningsríkan kennara sem leyfði honum að 

taka munnleg próf í staðinn fyrir skrifleg. Einn þessara viðmælenda fékk mikla hvatningu og 

stuðning frá kennara í menntaskóla sem hafði gríðarlega mikil áhrif á hann til framtíðar og 

hvatti hann til áframhaldandi náms á hærra skólastigi.  

Það má segja að stuðningur, hvaðan sem hann kemur og í hvaða formi sem hann er, hafi 

verið eitt af lykilatriðum til þess að þessir einstaklinga hafi náð að ljúka námi eða eins og einn 

viðmælandi orðaði það: „Námið getur verið svo ógeðslega erfitt þegar maður er að skrölta í 

gegnum það einn án allrar aðstoðar“. Annar viðmælandi tók í sama streng og sagði: „Að hafa 

fólk sem stendur með manni … það hjálpar mjög mikið“. 

3.1.2 Náms- og starfsval byggt á áhuga 

Þegar námsval viðmælendanna er skoðað virðast þeir allir hafa valið út frá áhugasviði sínu. 

Allir eru mjög sáttir við þá ákvörðun sem þeir tóku á sínum tíma þegar þeir lögðu af stað í 

háskóla til að ná sér í starfsheiti og háskólagráðu. Fjórir viðmælendanna höfðu haft áhuga á 

þyngra og lengra námi en því sem þeir síðan völdu sér. Það nám óx þeim í augum þar sem 
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mikil áhersla var á bóklegar greinar og völdu þeir frekar nám þar sem var áherslan var bæði á 

bóklegar greinar og verklegar greinar, þar sem þeir vissu að þeir voru betri í verklegum 

greinum heldur en bóklegum greinum. Aðeins einn af viðmælendunum þurfti að prófa sig 

áfram áður en hann fann námið sem hentaði honum. Segja má að dyslexían hafi haft áhrif á 

val allra nema eins. Sá vissi í raun alltaf hvert hann stefndi. Hann átti sér fyrirmynd og 

draumurinn varð mjög snemma til eða við fimm ára aldur. Áhuginn á viðfangsefninu var svo 

mikill að hann lét „dyslexíuna ekki stoppa sig“ eins og hann orðaði það.  

Annar viðmælandi orðaði þetta á þann hátt að hann gæti ekki hugsað sér að láta 

dyslexíuna hindra sig. Dyslexían hafi alltaf haft áhrif á hann þar „sem einstaklingar fæðast 

með þessa röskun og hún mótar fólk því frá fæðingu“ en hann bætti síðan við:  

Allir hafa sína veikleika, áhugamál, styrkleika og kosti og ákvörðun sem þú tekur, þá ertu 

að taka mark á öllum þessum hlutum. Ég veit að ég er ekki góður í að lesa og lesblindur, 

þá tek ég bara mark á áhugamálunum mínum sem mótar út frá því. Út af ég hef áhuga á 

mannvirkjagerð þá gat ég farið í byggingarfræðina [….] Ég hef ekki upplifað hingað til að 

það hafi lokað fyrir dyr fyrir mér en ég hef bara farið öðruvísi leið en kannski margir. 

Fimm viðmælendur töldu það hafa verið mikinn kost að háskólanám þeirra hafi verið að 

hluta til verklegt og finnst það henta þeim að vera í verklegri vinnu. Tveir af þeim töldu sig 

hafa valið eingöngu út frá því að það hafi verið meira verklegt en bóklegt en þó einnig út frá 

áhugasviði sínu.  

Einn viðmælandinn var ekki viss hvað tæki við eftir menntaskólann og fór því:  

Í svona áhugasviðskönnun [….] og ég fór að kynna mér geislafræði eftir könnunina því 

það starf skoraði dálítið hátt hjá mér. Ég vissi varla hvað þetta var á þessum tíma. En 

hérna mér fannst það bara henta mér frekar að vera í einhverju svona verklegu, vera í 

einhverju líkamlegri vinnu, ekki að vera í einhverju bókhaldi [….] Ég vildi geta unnið með 

höndunum. 

Þegar einn þessara einstaklinga var að velja sér framhaldsskólanám vissi hann ekki hvað hann 

vildi gera þar sem hann komst ekki inn í draumaskólann sinn. Hann sagðist hafa farið „óvart“ 

í sjúkraliðanámið en síðar kom í ljós að hann átti sér fyrirmynd sem er sjúkraliði sem 

mögulega hafði áhrif á val hans. Það að vinna við sjúkraliðastarfið þróaði síðan frekari áhuga 

á heilbrigðisgeiranum og starfar hann innan hans í dag:   
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Ég eiginlega bara svona ég náttúrulega bara í sjúkraliðanum svona óvart og fann alveg að 

ég vildi vera í heilbrigðisgeiranum en fann það að mig langaði ekki í hjúkrunarfræði. 

Þannig ég að bara skoðaði mig áfram og fann geislafræði og bara hentaði bara mjög vel 

fyrir mig. 

Telja má að áhugi leiði til þess að einstaklingar með dyslexíu nái tilteknum árangri eins og að 

útskrifast úr háskóla. Áhugi á viðfangsefninu hefur haft mikil áhrif á velgengi allra þessara 

viðmælenda í háskólanámi sem kom þeim í framhaldinu út í vinnuumhverfið að námi loknu 

með löggilt  starfsheiti.  

3.1.3 Seigla í námi 

Allir viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að hafa náð að ljúka starfstengdu námi með 

seiglu, vilja, metnaði og áhuga. Þeir héldu allir áfram háskólanámi sínu þó að á móti hafi 

blásið og oft á tíðum hafi það verið erfitt. Námsefnið var að mestu leyti á erlendu tungumáli 

og allir viðmælendur töluðu um að tungumál væru þeim erfið, þá fóru tveir þeirra engu að 

síður í háskólanám erlendis. Það að þurfa að lesa og skilja námsefni sem var á erlendu 

tungumáli var erfitt fyrir alla viðmælendur á einhverjum tímapunkti en þeir stóðu að lokum 

uppi sem sigurvegarar. Einn viðmælandinn orðaði það svona: „Ég fór þetta á þrjóskunni, þú 

veist ég lét þær [námsgreinarnar] ekki buga mig“.  

Markmið allra þessara einstaklinga var alltaf að „verða eitthvað“ í framtíðinni og mennta 

sig. Einn þeirra sagði: „Það var alltaf innprentað í mig að vilja læra eitthvað. Ég vildi bara 

mennta mig“. Þeir sýndu fram á mikinn metnað og þrjósku til þess að ná að uppfylla „draum“ 

sinn, samanber orð eins viðmælandans:  

Ég barðist líka mikið fyrir að ná þessu, þessum, þessari kunnáttu. [….]. Þessi trú, ég get 

þetta, ég skal geta þetta [….] Ég lét hana [dyslexíuna] ekki stoppa mig og  þetta hafðist 

allt á endanum.  

Stuðningur frá til dæmis foreldrum, kennurum, íþróttaiðkun og náms- og starfsráðgjafa 

höfðu áhrif á þróun seiglu hjá þessum viðmælendum. Þrír þeirra nefndu að þeir hafi verið 

mikið í íþróttum á sínum yngri árum og voru góðir á því sviði. Það hjálpaði þeim að búa til og 

móta seigluna sem þeir bjuggu yfir á námsferli sínum. Einn þeirra sagði:  

Ég hef alltaf verið mikið í íþróttum, það hefur alltaf hvatt mig svo áfram. Þannig ég hef 

verið góð í því, ég hef ekki verið góð í öðru. Það er mín bara, aðalundirstaða og 
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metnaður og allt sem að þú veist að fylgir því. Ég bara held það sé bara frábært fyrir þá 

sem eru með lesblindu að vera góðir í einhverju öðru en heldur þessu bóklega. 

Annar viðmælandi þakkaði fyrir að hafa haft góða kennara og foreldra þegar hann stundaði 

nám á grunnskólaaldri og þeir hefðu kennt honum að nýta seigluna sem hann bjó yfir þegar 

hann hélt áfram á námsferli sínum:   

Þökk sé kennurum og foreldrum, þá kom ég náttúrulega nokkuð vel undir það búin, að 

vera í námi og sem sagt. Ég vissi það alveg að ég þarf að leggja meira á mig heldur en 

kannski flest aðrir og það er bara eitthvað sem ég veit og hef alltaf vitað. Ef ég ætla að 

geta lesið, þá þarf ég að lesa á hverjum degi. Ef ég ætla að kunna skrifa, þá þarf ég að 

skrifa á hverjum degi og þetta bara eitthvað sem ég veit.  

Allir viðmælendurnir þekkja sjálfa sig og eru allir meðvitaðir um sig og sína dyslexíu. Þeir voru 

meðvitaðir um að þeir þyrftu að leggja meira á sig heldur en flestir aðrir í námi og þyrftu 

lengri tíma til þess að læra eins og greina má í orðum eins þeirra:   

Ég á það til að lesa yfir og muna svo ekki hvað ég var að lesa. Þannig þegar ég var að læra 

varð ég bara að lesa og lesa og lesa aftur og aftur og aftur yfir og tók mig ógeðslegan 

langan tíma náttúrulega.   

Annar talaði um að hann væri stoltur af sjálfum sér. Stoltur yfir því að hafa klárað nám í 

háskóla með lesröskun „ég er stolt að ná að klára með lesröskun, þú veist ég bara að ég 

hugsa vá ég náði að klára þetta“. 

Þrátt fyrir að þessir einstaklingar hafi upplifað mótlæti á sínum námsferli ætluðu þeir sér 

alltaf að mennta sig og klára námið. Með þrjósku, metnaði og stuðningi náðu þeir að 

uppskera og luku námi með lögverndað starfsheiti. 

3.2 Upplifun á vinnuumhverfi 

Þegar upplifun viðmælenda á vinnuumhverfi þeirra voru skoðuð komu fram fjögur 

meginþemu og verður fjallað um þau hér. Þau eru: Góður starfskraftur en þar er fjallað um 

hvernig viðmælendur upplifa sig sem starfsmenn. Annað þemað kallast Annað að vera í 

vinnu en skóla, en þar er farið yfir það hvernig viðmælendur upplifa vinnuumhverfi í 

samanburði við skólaumhverfi. Þriðja þemað er Stuðningur og skilningur en þar er skoðað 

hvort viðmældur fái skilning og stuðning í vinnuumhverfinu. Fjórða þemað, Að segja frá eða 
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ekki, tengist svo því hvort viðmælendur segi frá því í vinnuumhverfi sínu að þeir séu með 

dyslexíu eða ekki. 

3.2.1 Góður starfskraftur 

Allir viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að upplifa sig sem góða og samviskusama 

starfskrafta. Þeim líður vel í vinnunni og eru ánægðir með starfsvettvang sinn, bæði út frá 

áhuga og með tilliti til dyslexíunar. Einn viðmælandi sagði: „ég finn alveg og finnst ég vera 

mjög góður starfskraftur og þú veist kannski svona smá sjálfsálit og jákvæðni“. Samt sem 

áður eru allir viðmælendurnir alltaf með það á bak við eyrað að þeir eru með dyslexíu. Allir 

eiga þeir það sameiginlegt að vera ánægðir í þeirri stöðu sem þeir eru í dag og telja að þeir 

séu góðir þar sem þeir eru. Einn þeirra sagði: 

Ég upplifi mig svona meðalljón [….] Út af þessu meðal annars og ég er bara sátt með að 

hafa náð þangað einhvern veginn og er ekkert að fara að leggja það á mig að vera að fara 

í eitthvað mikið meira en það sko. 

Það kom fram að þeir reyna að láta dyslexíuna hafa sem minnst áhrif á þá í starfi og hugsa til 

vinnunnar með hlýhug. Þeir sögðust vera mun fljótari að læra á vinnuumhverfið ef það er 

verklegt frekar en að sitja við bækur og lesa um það. Viðmælendurnir telja að góður 

starfskraftur kunni ýmislegt og það sé gott veganesti að vera jákvæður og með „smá 

sjálfsálit“ en einnig lögðu þeir áherslu á að dyslexían „hefur minni áhrif í vinnunni“ en þeir 

eru þó meðvitaðir um að þeir verði alltaf með þessa röskun. Þeir sögðust hafa góða trú á sér í 

sínu starfi og þeim gangi vel. Þetta kemur fram í orðum eins viðmælanda:  

Þú veist líka ég er náttúrulega að kenna það sem ég hef mikinn áhuga á. Þannig að þar 

kemur líka sjálfstraustið sko, ef maður er góður í einhverju og finnur það af því þú hefur 

áhuga á því.  

Viðmælendurnir töldu ekki að þeir væru neitt öðruvísi en aðrir í vinnu. Einn þeirra lýsti 

upplifun sinni í starfi svona:  

Upplifi mig bara meðal annarra, þú veist bara meðal allra hinna sem sagt. Mér líður bara 

eins og allir aðrir eiginlega. Ég upplifi mig ekkert sem eitthvað öðruvísi út af því að allir 

einstaklingar eru sérstakir á sinn hátt og ég fæddist bara með þetta og í gegnum tíðina 

dílað við það [….] Ég er ekkert að horfa á mig öðruvísi en aðrir einhvernvegin, þú veist 

allir eru með sínar raskanir [….] ég er með lesblinduna.  
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 Fleiri tóku í sama streng og sögðust ekki upplifa sig eitthvað lélegri en aðra. Einn 

viðmælenda sagði um upplifun sína: 

Ég náttúrulega veit ekki hvernig það er að vera í vinnunni sem ekki einstaklingur með 

lesröskun. [….] Nei þetta er bara, náttúrulega bara fyrir mér er þetta eðlilegasti hlutur í 

heimi. Þetta væri alveg eins og ég myndi spyrja þig hvernig upplifir þú þig sem 

manneskju með rautt hár? [….] svo margir sem kenna með mér sem eru með 

athyglisbrest og eitthvað svona en ég sker mig ekkert út úr. Ég held líka sko, þegar þú 

hefur sjálfstraustið og þú ert ekkert biðjast afsökunar á þér og þínum röskunum. Þetta 

ert bara þú. Þú ert bara svona, kemur til dyranna eins og þú ert klædd, þá skerðu þig 

ekkert úr. Okey þessi manneskja er lesblind, þá er það bara þannig, við tæklum það 

þegar þess þarf.  

Þeir upplifa sig þó ekki allir á þennan hátt. Einum finnst hann vera hægur starfsmaður og 

lengi að öllu sem lýtur að lestri. Hann finnur stundum fyrir vonleysi og forðast oft þau 

verkefni sem honum finnst ekki henta sér sérstaklega vel. Hann þarf að gíra sig upp, hvetja 

sig áfram og hafa mikið fyrir hlutunum. Hann lýsti upplifun sinni svona:  

Æ æ ég svo sem finnst alveg kannski, þú veist ég stjórna þessu svolítið sjálf, það er oft 

verið að bjóða fram verkefni og ég hreinlega tek þau ekki að mér út af þessu en kannski á 

ég ekki að vera láta það stoppa mig. 

Allir nema einn sögðu að eina skiptið sem þeim fyndist dyslexían vera að hefta þá í starfi væri 

í öllu því sem tengist skrift. Að skrifa til dæmis skýrslur, tölvupósta, bréf heim til foreldra og 

fundargerðir.  

Einn viðmælanda sagði að það hafi skipt sköpum fyrir sig að hafa verið sterkur 

starfskraftur frá upphafi starfsferils síns. Það hafi gefið honum þá „tilfinningu að maður sko 

gæti eitthvað seinna meira þegar maður kemur út í lífið“.  

Í þeim störfum sem viðmælendurnir hafa sinnt í gegnum tíðina vilja þeir meina að þeir 

hafi aldrei upplifað neikvætt viðmót í sinn garð sökum dyslexíunnar, hvorki frá þáverandi 

yfirmönnum eða samstarfsfólki. Einn af þátttakendunum segir svona frá reynslu sinni sem 

einstaklingur með dyslexíu í vinnuumhverfi:  

Ég held hún sé bara góð [….] allavega hef ég unnið slatta af vinnu á mörgum 

vinnustöðum og hef aldrei fundið fordóma neins staðar, ekki einu sinni þegar ég var 17 

ára. 
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Starfsferill þeirra allra hefur einkennst af jákvæðni og góðu viðmóti. Einn nefndi að þegar 

hann fer að efast um sjálfan sig í starfi þá minnir hann sig á að hann sé búin að ljúka þriggja 

ára háskólanámi og þurfi því ekki að efast um sig sem starfsmann, hann hafi alla þá burði 

sem þarf í starfið: „Maður reddar sér með jákvæðni, trú á eigin getu og styrkleikum“. 

3.2.2 Annað að vera í vinnu en í skóla 

Allir viðmælendurnir sögðust finna minna fyrir því að þeir væru með dyslexíu í vinnuumhverfi 

heldur en í skólaumhverfi. Dyslexían virðist því hafa haft meiri áhrif á þá þegar þeir voru að 

mennta sig heldur en hún gerir þegar þeir eru komnir út í vinnuumhverfið.  

Þrír af viðmælendunum báru sig oft saman við samnemendur sína í skólaumhverfinu með 

tilheyrandi niðurbroti á sjálfa sig. En eftir að vera komnir út á vinnumarkað eru þeir hættir 

því. Í skólaumhverfinu voru þeir að upplifa sig öðruvísi en samnemendur en í 

vinnuumhverfinu falla þeir betur inn í hópinn. Öllum viðmælendunum fannst skólaumhverfið 

vera meira „niðurbrjótandi umhverfi“ og frekar „stimpla“ einstaklinginn heldur en 

vinnuumhverfið.  

Einn viðmælandinn taldi skólann búa til of mikið vandamál þegar kemur að ritmáli og 

námsmati. Honum fannst skólinn einblína of mikið á það sem miður fer en minna á það sem 

gott er. En þegar út á vinnumarkaðinn væri komið þá væri aðalmálið að „standa sig í starfi“: 

Ég held að þetta [dyslexían] sé oft meira vandamál innan skólans heldur en þegar þú 

kemur á vinnumarkaðinn [….] og ég held að það sé, skólinn hafi óþarflega áherslu á 

niðurbrjótandi áherslur á meðan þú kemur inn á vinnumarkað, þá skiptir miklu meira 

máli að standa sig í starfi og, og það er yfirleitt ekki svo mikið stafsetningin eða 

lesskilningurinn þarf að einhverjum hluta til að vera til staðar, þó misjafnt eftir því hvar 

þú ert í vinnu. En ég held að út á vinnumarkaðinum, sé þetta ekki jafn hamlandi svo 

framarlega sem þú hefur lifað af skólagönguna, með svona, svona óskerta sjálfsvirðingu, 

þú veist að það sé ekki búið að brjóta þig mikið niður, þannig að ég held að þetta sé, sko 

skólinn, stoppi fólk af. 

Fimm af viðmælendunum af átta sögðust vera fegnir að vera lausir við mat skólakerfisins og 

töluðu um að vinnuumhverfið væri allt öðruvísi:  

Þetta er bara svo svart og hvítt eða sko vettvangurinn [….] sko ég bara þurfti svo miklu 

meiri aðstoð í skólanum með allt námsefnið og allt það en í vinnunni er maður bara að 

skrifa smá klausu þar sem stafsetningin skipti minna máli [….] Vinnumarkaðurinn er 
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miklu minni lesvinna og þú veist skrifleg vinna. Þú veist þetta er miklu meira verklegt 

sem ég er að gera í dag, komin út á vinnumarkað í verklega þáttinn á meðan maður var 

að lesa til um það sem maður væri í raun að fara að gera.  

Annar viðmælandi hafði svipaða sögu að segja en bætti við að þegar út í vinnuumhverfið er 

komið, þá virðist upplifun aðstæðna vera  önnur en viðkomandi hafði gert sér í hugarlund og 

margt var ólært: 

En þegar þú stendur frammi fyrir því að kenna í raunveruleikanum. Þá þarftu svolítið 

mikið að læra fyrsta árið, á annan hátt eða þú veist. Tíminn í háskólanum fer voða mikið í 

að læra allskonar fræði sem er fínt, en kannski minna í það sem að þú notar í raun og 

veru daglega [….] Það er allt annað þegar þú er kominn á gólfið.  

Einn nefndi að mikill munur væri á skólaumhverfinu og vinnuumhverfinu þar sem 

vinnumarkaðurinn væri „harkan sex“ en skólinn „verndað umhverfi“: 

Þetta er allt öðruvísi upplifun í skóla og á vinnumarkaðinum [….] Vinnumarkaðurinn er 

allt öðruvísi en skólinn. Skólinn er þú veist verndað umhverfi. Þetta er ekki verndað 

umhverfi, vinnumarkaðurinn sko. Þetta er bara harkan sex og þetta er bara, bara 

peningar og þú veist. Þetta er bara maskína sem sagt. Þetta er ekkert elsku mamma á 

maskínuna eitthvað þú veist [….] mín upplifun strax var svona.  

Annar tók svona skemmtilega til orða: 

Að vera í vinnu er svo ólíkt, yfirmaðurinn kemur ekki í lok dags og klappar á mér bakið og 

segir, þetta var sexa hjá þér í dag, þú reynir að gera betur á morgun. Þú veist í skóla er 

alltaf verið að meta þig og setja út á en svoleiðis er ekki á vinnumarkaði, allavega ekki hjá 

mér. 

Viðmælendurnir voru almennt ánægðir í vinnuumhverfi sínu en samt sem áður eru þeir 

meðvitaðir um dyslexíu sína og áhrif hennar á vinnuumhverfi þeirra. Þrátt fyrir það hafði 

helmingur viðmælenda ekki sagt yfirmönnum sínum frá dyslexíuinni, eins og nánar verður 

vikið að í næsta kafla.  

3.2.3 Stuðningur og skilningur 

Fimm viðmælendur af átta eru óragir við að segja samstarfsmönnum sínum af röskun sinni á 

vinnustaðnum. Þeir virðast hafa skilningsríkara samstarfsfólk heldur en hinir þrír og geta 

fengið samstarfsmenn sér til aðstoðar. Þeir eru almennt ánægðir með þá aðstoð sem þeir fá 

á vinnustaðnum og segja samstarfsfólkið vera „góðviljað, skilningsríkt og hjálpsamt“. Einum 
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af þessum fimm fannst þó að stundum fengi hann of mikla aðstoð og að oft væru tekin af 

honum verkefni sem hann hefði auðveldlega getað leyst vel af hendi: 

Það var einhvern veginn ekki gert ráð fyrir því að ég þyrfti að skrifa jafn mikið og hinir 

[….] kannski voru gerðar frekar einhverjar undantekningar [….] Þú veist, maður þarf 

kannski að leggja aðeins meira á sig, en ég vil alveg samt geta gert allt það sem á að gera 

og en ég held að fólk sko, virkilega reyni að koma á móts við mann og það getur kannski 

birst í því að fólk gerir ekki athugasemdir við því sem það ætti að gera athugasemdir við. 

Einn viðmælenda lýsti upplifun sinni á skilningi í vinnuumhverfinu á þennan hátt:  

Ég held að skilningurinn sé til staðar, en held að þekkingin sé aftur á móti ekki til staðar. 

Fólk veit svona að lesblindan er eitthvað, en. En sko endilega þekkingin hvað það er, það 

virðist vera að, að fólk virðist almennt halda að þetta sé eingöngu bundið við 

einhverskonar stafarugl. Þannig að ég held að fólk hafi ekki endilega, átti sig ekki 

endilega á, hvað lesblinda sé. Það hafa allir heyrt um þetta, að átta sig á því að þetta er 

eitthvað ákveðið sem hamlar fólki, við ákveðnar aðstæður en nákvæmlega hvernig hún 

virkar eða hvaða áhrif hún hefur held ég að, enda náttúrulega lesblinda dálítið breitt. 

Það er mjög misjafnt hvernig fólk þarna. Hvernig nákvæmlega fólk er statt með það. En 

þannig að mér finnst sko, fólk reyna eins og það getur að sýna manni skilning en mér 

finnst fólk oft vera út úr kú hvað það er sem maður er, þarf.  

Þeir viðmælendur sem fengu skilning og stuðning í vinnuumhverfi sínu voru alla jafna 

ánægðir með þann skilning sem þeir fengu. Einn lagði mikla áherslu á hvað hún væri 

„rosalega ánægð með skilninginn, hvernig maður er“ og „aðstoðina“ sem honum var sýnd:  

Þær eru ótrúlega duglegar sérstaklega ef ég er að skrifa, þú veist og ég get alltaf spurt er 

tvö p eða eitt p, ef ég heyri það ekki. Þarf þá að spyrja og þá er svarið í þannig tón. Ekkert 

svona kommon viðmót sem ég fæ. Þær eru frekar góðviljugar að hjálpa mér heldur en 

hitt.  

Þrír viðmælendur fengu hins vegar lítinn skilning sem gæti stafað af því að þeir vita ekki alveg 

hverjir af samstarfsfólki þeirra vita af röskuninni. Þeir hafa sagt einhverjum frá henni en hafa 

ekki yfirsýn yfir það hverjir vita og hverjir ekki. Einn viðmælandi hafði ekki sagt neinum á 

vinnustaðnum frá því að hann væri með dyslexíu og fær því engan stuðning. Tveimur 

viðmælenda fannst skilningurinn vera „mjög misjafn“ eftir því hver á í hlut og þeim fannst 

ekki vera neinn „heildarskilningur“ á lesröskuninni á vinnustað þeirra. Annar þeirra sagði að 

það væri miklu meiri skilningur frá samstarfsfólki sem væri líka með lesröskun. 
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3.2.4 Að segja frá eða ekki 

Einungis þrír af viðmælendunum hafa sagt vinnuveitendum sínum að þeir séu með 

lesröskun. Einn af þeim ákvað að segja strax við upphaf starfs frá dyslexíunni sinni því hann 

var hræddur um fá verkefni sem hann myndi ekki ráða við. Hann taldi því best að koma 

hreint fram en útskýrði mál sitt út frá þeim styrkleikum sem hann býr yfir og sagði í leiðinni 

frá veikleikum sínum. Annar viðmælandi talaði um að best væri að segja öllum á 

vinnustaðnum strax frá því það komi hvort sem er fljótlega í ljós þegar hann byrjar að skrifa, 

að hann sé lesblindur:  

Ég bara hef alltaf tilgreint það þegar ég byrja að kenna og það vita það alltaf allir sem 

vinna með mér að ég er lesblind. Ég veit ekki af hverju ég ætti ekki að segja frá því, það 

einhvern veginn líka út af því þegar maður er að skrifa eins og þegar maður skrifar 

fundargerðir og eitthvað, þá náttúrulega kemur það mjög fljótlega í ljós. Og ef að fólk 

veit að þú ert lesblind, eða sem sagt með dyslexíu, þá er, þá er skilningurinn frekar til 

staðar og þegar maður fer að biðja um að hjálp við að láta lesa yfir fyrir sig og eitthvað. 

Það er miklu meiri skilningur ef þú ert, út af því að þú ert þetta heldur en ef ég væri bara, 

geturðu lesið yfir allt sem ég er að gera, alltaf.  

Hinir fimm viðmælendurnir hafa ekki sagt yfirmönnum sínum frá dyslexíunni og telja sig ekki 

þurfa þess. Þeir telja að það hafi ekki komið upp aðstæður þar sem þeir hafi haft ástæðu til 

að segja frá þessari röskun. Tveir af þeim sögðust ekki vera mikið í kringum yfirmenn sína: 

„Æii hún er í rauninni aldrei að gera neitt með manni þannig og því skiptir kannski ekki máli“. 

Einn viðmælandi viðurkenndi þó að hún væri „pínu hrædd við yfirmanninn minn, af því að þú 

veist ekki hvar þú hefur hana. Ég er mest hrædd við hana“. 

Fjórir af þessum fimm viðmælendum sögðu að þrátt fyrir að vera ekki búnir að segja 

vinnuveitendum sínum frá dyslexíunni þá væri það samt sem áður ekkert feimnismál. Þeir 

segja alla jafna frá lesblindu sinni ef það spinnst upp umræða um það málefni samanber orð 

eins viðmælandans:  

Þetta er ekkert feimnismál hjá mér. Ég segi það bara óspart að ég sé með lesblindu eða 

skriftarblindu og muni gera allar villurnar sem hægt er að hafa í lesblindu [….] En ég veit 

ekki, æi ég finnst ég ekki hafa fundið rétta mómentið til þess að segja henni það 

[yfirmanneskju] og hún hefur svo sem aldrei spurt. Þannig ég var ekki spurð að því í 

atvinnuviðtali og því fannst mér ég ekkert þurfa að segja það. 
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Það að segja yfirmanni sínum ekki strax frá dyslexíunni virðist gera það erfiðara að segja frá 

því seinna. „Hvernig er best að koma fram þú veist … á maður að þurfa að tjá sig um þetta, á 

þetta að vera eitthvað tabú“. Einn viðmælandi talaði um að hann hefði viljað fá undirbúning 

og upplýsingar um hvort og hvernig eigi að segja frá því á vinnustað að hann sé lesblindur:  

Maður reynir bara að vera frambærilegur. Maður fer ekki að segja bara að hey ég er 

lesblind og ég á erfitt með að meta þetta þegar maður fer í viðtal. Maður reynir bara að 

fela þetta og gerir eins og maður getur þegar maður fer í nýtt starf [….] Ég myndi halda 

ég yrði síður ráðin inn ef ég myndi segja frá lesröskuninni strax, ég held það sko. 

Annar viðmælandi er mjög hræddur við að fá neikvætt viðmót og vill alls ekki að neinn viti af 

dyslexíunni á vinnustað sínum eins og staðan er í dag. Hann er hræddur um að missa vinnuna 

og vera álitinn heimskur af yfirmanni og samstarfsfólki sínu. Hann hefur lent í því að fólk skilji 

ekki hvað lesblinda er og að það tengi lesblindu við gáfnafar:   

Ég er bara að reyna að byggja upp reynslu og sanna mig. Þá vil ég ekkert setja í þessa 

formúlu að ég sé lesblindur sem sagt. Formúlan lýsir sér að ég er að standa sig vel og 

skila vel verkum og svoleiðis og kannski ef eitthvað seinna meir og ég er búinn að sanna 

mig og þá get ég alveg sett inn í þessa formúlu að þegar þau þekkja mig betur að ég sé 

lesblindur og þá kannski. Þá sumir, þá kannski virða mig fyrir það hvað ég er kominn 

langt miðað við hvað ég er lesblindur. Sumir kannski bara fatta hvað þetta er og þú veist 

svo bara undir þeim komið hvernig þeir flokka þetta.  

Þegar kemur að samstarfsfólki, öðrum en yfirmönnum, þá hafa sjö viðmælendur af átta sagt 

þeim frá dyslexíu sinni. Sex af þeim sögðu bara frá þegar umræður komu upp um þetta 

málefni en ekki að fyrra bragði. Þeir nefna allir að þetta sé ekki leyndarmál en virðast samt 

ekki segja frá því óspurð.  

3.3 Væntingar til framtíðar 

Þegar framtíðarmöguleikar viðmælendanna voru skoðaðir kom í ljós að þeir telja sig eiga 

sömu möguleika og aðrir í námi og starfi en það taki þá bara lengri tíma að ná markmiðum 

sínum. Þeim fannst líka vanta meiri þekkingu og skilning um hvernig það er að vera fullorðinn 

einstaklingur með dyslexíu í vinnuumhverfi. 
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3.3.1 Sömu möguleikar í námi og starfi – það tekur bara tíma 

Allir viðmælendurnir átta telja sig eiga sömu möguleika og aðrir í námi þar sem sú aðstoð 

sem þeir þurfa er til staðar í dag með þeim sértæku úrræðum sem í boði eru í skólum. Þeir 

vita enn fremur að þeir þurfa að leggja meira á sig en aðrir og að þeir verða að segja frá ef 

þeir vilja fá stuðning. Allir viðmælendurnir eru sammála því að þeir þurfi ekki að sniðganga 

eitthvert ákveðið nám sökum þess að vera með dyslexíu og telja sig geta lært hvað sem er 

þrátt fyrir þessa röskun. Samanber orð eins viðmælandans: 

Jú jú getur maður ekki lært allt það sem maður vill. En ég held ég myndi ekki vilja fara í 

viðskiptafræðina, í tölurnar. En þú veist en ég held maður gæti alveg farið í allt, bara ef 

maður er ógeðslega sterkur og fengi þá hjálp sem maður þarf að fá og fá þann stuðning 

sem þarf, hvaðan sem hann kemur. En þetta snýst bara um að vera hreinskilin og segja 

frá.  

En þrátt fyrir þessa hugsun sjá þeir sig ekki vaxa í námi sökum þess að þeir upplifðu 

mikla/töluverða erfiðleika og álag í því námi sem þeir hafa lokið. Tveir viðmælendanna áttu í 

miklum erfiðleikum með að skrifa BS ritgerðir sínar og því má segja að það hafi orðið hindrun 

fyrir áframhaldandi námi:  

Þessi ritgerð til dæmis. Þú veist það var rosalega erfitt verð ég að segja, mjög erfitt. Ég 

varð alltaf að breyta því þetta var vitlaust orðalag og eitthvað svona. Þannig það pínu 

stoppaði mig að fara í masterinn til dæmis. 

Tveir viðmælendanna töldu sig hins vegar sem ekki eiga sömu möguleika og aðrir í námi 

nema í dag, eftir að hafa lokið háskólaprófi. Annar þeirra vill meina að þegar hann lauk 

grunnskóla hafði hann ekki sömu möguleika og aðrir til náms. Það er að geta lært hvað sem 

honum langaði til en þar sem mikil þróun hefur farið fram í náms- og starfsráðgjöf telur hann 

sig eiga sömu möguleika í dag, þar sem úrræðin og stuðningurinn er frekar til staðar í dag en 

þegar hann lauk grunnskóla: „ég er viss um að ef maður fari í námsráðgjöf í dag þá væri 

miklu meira sem væri hægt að gera fyrir mann“. 

Eftir að viðmælendur luku háskólanámi og fóru út á vinnumarkað má heyra að trú þeirra 

á eigin getu jókst aðeins. Þeir eru þó allir með varann á sér og ekki tilbúnir í hvaða verkefni 

sem er. Þeir telja sig vera lengur að vaxa í starfi en aðrir sökum dyslexíunnar. Þeir eru þó 

tilbúnir til að bæta við sig verkefnum og ábyrgð hægt og rólega en með fyrirvara um að ætla 

sér ekki um of. Meirihluti viðmælenda sagði að eins og staðan er í dag vildu þeir mæta í 
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vinnuna, sinna henni vel og undirbúa sig enn betur með meiri starfsreynslu og/eða meiri 

menntun áður en þeir taka að sér ábyrgðarstöðu. Einn viðmælandi segir: 

Ég sé mig alveg hækka í starfi kannski eftir einhvern tíma. Ég vill eiginlega bara mæta í 

vinnuna og gera það sem ég á að gera eins og staðan er í dag [….] En hérna ég svona finn 

alveg að ég hef alveg minni trú á mér heldur en margir aðrir. Mér finnst ég geta tekið 

það að mér núna [ábyrgðarstöðu] eftir 10 ár skilurðu meðan kannski aðrir eru kannski að 

koma inní þetta eftir fjögur ár [….] Ég bara er þarna [….] og bara geri það sem ég á að 

vera gera og hef ekki verið að leitast eftir því að taka að mér eitthvað annað, eða gera 

eitthvað meira. Er bara dálítið föst í mínu og ég er alveg, lesblindan er alveg ástæðan 

fyrir því.   

Þrír sjá sig ekki endilega fá stöðuhækkun innan fyrirtækisins sem þeir eru að vinna hjá en sjá 

sig vaxa persónulega sem starfsmenn á sínu fræðasviði og þróa sig áfram þar upp.   

Að byrja á starfsvettvangi eftir að hafa verið í námi fannst nokkrum þessara einstaklinga 

frekar snúið, „smá strembið“ og „hamlandi“. Þeim fannst þeir þurfa að leggja meira á sig en 

aðrir starfsmenn og þurftu að hafa meira fyrir hlutunum, „koma upp orðspori og byggja upp 

trú á sjálfan sig“ eins og einn tók til orða: 

Ég held í upphafi [starfs] hafi ég þurft að hafa meira fyrir hlutunum, en þegar ég var að 

koma mér inn í vinnuna. Ég held að það taki ákveðinn tíma að koma upp orðspori og trú 

á sjálfan sig, innan starfs sem maður er í. 

Einnig nefndu þeir að í dag finnist þeim starfið ekki hamlandi. Þeir fari þangað sem þeir ætla 

sér og að „framgangur í starfi“ sé góður. En að það þurfi alltaf að meta aðstæður og „finna 

leiðir framhjá“ hindrunum ef sú staða kemur upp.   

Áhugavert var að heyra það sem einn viðmælandinn nefndi en hann taldi að það væri 

auðveldara að vinna í heimabyggð þar sem flestir þekkjast. Hann er með þá sýn að ef hann 

fer að vinna í Reykjavík sem óskrifað blað þá þurfi hann að leggja meira á sig til að sanna sig. 

Hann tók svona til orða: 

Það þekkja mig allir svo vel. Ég náttúrlega kannski bý að því að vera vinna á svæði sem ég 

er frá, kannski ekki heima, en nálægt því að verða heimasvæði þannig ég var ekki 

ókunnug manneskja. Ég held ef ég færi að vinna í Reykjavík, þar sem ég væri algjörlega 

óskrifað blað, þá gæti ég þurft að leggja meira á mig til þess að sanna mig.  
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Viðmælendur telja allir að þeir geti lært og orðið hvað sem er þrátt fyrir að vera með 

dyslexíu, en samt sem áður telja þeir að dyslexían hafi áhrif á náms- og starfsferil þeirra. Þeir 

vilja halda sig innan síns þægindaramma hvað varðar nám og störf og eru ekki alveg tilbúnir 

til að stíga út fyrir hann að svo stöddu. Allir viðmælendurnir telja sig þó eiga góða 

framtíðarmöguleika á vinnumarkaði. 

3.3.2 Það vantar meiri þekkingu og skilning í vinnuumhverfið 

Almennt fannst viðmælendum vera neikvæð umræða í samfélaginu í garð einstaklinga með 

dyslexíu og þeim finnst vanta meiri umræðu um þessa röskun. Einn sagði að þarft væri að 

fræða fólk og kynna fyrir því hvað lesblinda er. Hvernig hún birtist og hvaða áhrif hún hefur á 

einstaklinga í öðru en einungis námi á grunnskólastigi. Þörf sé á umræðu um vinnuumhverfið 

„það er eins og maður á ekki að vera svona [með dyslexíu] fullorðinn“. 

Annar tók undir þetta og nefndi einnig að honum finnist umræðan vera meira innan 

skólaumhverfisins heldur en vinnuumhverfisins. Honum finnst vera neikvæð umræða úti í 

þjóðfélaginu varðandi háskólamenntun fyrir einstaklinga með dyslexíu, að umræðan sé oft á 

tíðum þannig að það sé eins og að þessir einstaklingar eigi ekki að geta farið í háskólanám:  

Út af margir segja, þú veist að lesblindur maður á ekki eftir að fara í háskólanám. Þú veist 

oft bara talað um að háskólanám sé of erfitt fyrir fólk sem er lesblint og það sé ekki 

aðsniðið fyrir okkur eða eitthvað. 

Enn öðrum finnst að með því að fræða fólk um þessa röskun þá fækki þeim erfiðu og 

leiðinlegu einstaklingum í umhverfinu sem eru með svona neikvætt tal í garð einstaklinga 

með dyslexíu. Þessi neikvæða umræða getur haft miklar og leiðinlegar afleiðingar fyrir 

einstaklinga, eins og einn viðmælandi upplifði. Hann var í atvinnuviðtali og lenti í því að vera 

hent út fyrir það eitt að vera lesblindur: 

Ég er eitthvað að byrja að segja frá mér og hún er með einhverjar spurningar og þær eru 

tvær þarna inni og hin er eitthvað að spjalla og hvar varst þú í námi. Já varstu eitthvað að 

skoða þetta og voða almennilegt allt saman. Þá kemur hin inní; „Ég sé hérna er 

stafsetningarvilla hjá þér“ og ég bara já. Já, „ertu nokkuð lesblind?“  Jú ég er lesblind. „Já 

þá getur þú ekkert unnið hér. Þú þarft að skrifa bréf sem aðrir sjá. Það á enginn eftir að 

taka mark á neinu frá þér“. Síðan lokaði hún viðtalinu. 

Þetta atvik sat í þessum viðmælanda og fannst honum þetta eyðileggja allt fyrir sér: „ég held 

að þetta hafi eyðilagt allt fyrir mér nema það að ég var boðaður í viðtal á öðrum stað tveimur 
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eða þremur dögum seinna“. Hann fór í það viðtal með engar væntingar en mætti strax allt 

öðru viðmót. Í upphafi þess viðtals tók hann fram að hann væri lesblindur. Viðmótið sem 

mætti honum var forvitni þeirra sem tóku viðtalið. Þeir vildu vita hvað það þýddi að vera 

með lesblindu og „hvernig hugsa ég þá“. Þetta var allt önnur „upplifun fyrir mig“. „Þeim var 

nákvæmlega sama um þessa röskun og ég bara fæ vinnuna strax“. Fleiri nefndu að þeir 

óttuðust að fá ekki vinnu ef þeir gæfu upp að þeir væru með dyslexíu. 

Einn viðmælandi taldi að vinnumarkaðurinn þyrfti á einstaklingum með dyslexíu að halda 

og sagði að þeir væru örugglega ekki verri starfsmenn en aðrir. Fyrirtæki þurfa að hafa „flóru 

af starfsmönnum“:  

Einstaklingar á vinnumarkaði sem eru lesblindir komast á þessa staði á 

vinnumarkaðinum út af seiglu. [Vinnumarkaðurinn] er ekkert að fá verri einstaklinga þó 

hann sé lesblindur. Vinnumarkaðurinn snýst um það að það eru ekki allir eins. Bestu 

fyrirtækin eru með margar tegundir af mönnum sem gera, sinna sínu starfi vel sem sagt.  

Viðmælendur telja að þörf sé fyrir aukna umræðu út í þjóðfélaginu um dyslexíu. Til að segja 

frá birtingarmyndum og áhrifum hennar. Það gæti leitt til þess að einstaklingar með þessa 

röskun fái þá hjálp sem þeir þurfa og nái að fóta sig enn betur í vinnuumhverfinu og um leið 

verið óhræddir við  að sækjast eftir því sem þá langar til að gera.  

Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður rannsóknarinnar má segja mikilvægir þættir 

í árangri viðmælendanna var að fá greiningu á röskun sinni og að fá staðfestingu á að þeir 

væru ekki „heimskir“ eða „vitlausir“. Auk þess skipti stuðningur miklu máli í námi 

viðmælendanna sama úr hvaða átt sem hann kom og í hvaða formi sem hann var. Auk þess 

má telja að lykilinn að árangri þeirra hafi verið að námsval þeirra var byggt á áhugasviði 

þeirra sem efldi seigluna sem þeir bjuggu yfir til að ljúka námi með starfsréttindum. 

Viðmælendurnir voru að upplifa sig sem góða, samviskusama starfsmenn og voru almennt 

ánægðir þar sem þeir eru staddir í dag. Þrátt fyrir það eru þeir meðvitaðir um dyslexíu sína í 

vinnuumhverfinu og áhrifin sem hún hefur á þá. Misjafnt var hvort viðmælendurnir voru að 

segja frá dyslexíunnu á vinnustað sínum og mismunandi hvort yfirmaður og/eða 

samstarfsfólk vissi en það helst í hendur við þann stuðning og skilning sem þeir eru að mæta 

í vinnuumhverfinu. Niðurstöður sína einnig að mikilvægt er að segja frá að þeir séu með 

dyslexíu og að skilningur og stuðningur sé til staðar í vinnuumhverfi. 
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Viðmælendurnir telja sig eiga sömu möguleika og aðrir í námi og starfi þrátt fyrir að vera 

með dyslexíu en þó virðist dyslexían hafi haft áhrif á náms- og starfsferil þeirra og þörf er á 

stuðningi í vinnuumhverfinu sem eflir hjá þeim seiglu og trú á eigin getu. Þeir telja sig eiga 

góða framtíðarmöguleika. Viðmælendurnir voru sammála um að það vanti meiri umræðu og 

þekkingu á hugtakinu dyslexíu út til almennings 
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4 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að öðlast innsýn í reynslu og upplifun á vinnuumhverfi hjá 

háskólamenntuðum einstaklingum, sem eru með dyslexíu og hvaða hugmyndir þeir hafa um 

framtíðarmöguleika sína í starfi. Rannsakandi leitaðist við fá innsýn inn í það hvort þessir 

einstaklingar fá skilning og stuðning frá vinnuumhverfinu og hvernig trú þeirra á eigin getu 

birtist í starfi. Í rannsókninni bar rannsakandi einnig saman reynslu og viðhorf viðmælenda í 

náms- og starfsumhverfi með tilliti til stuðningsúrræða og vellíðanar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það reyndist viðmælendunum vel að fá greiningu 

snemma og hafa jákvæð áhrif á náms- og starfsferil þeirra. Þá leiðir rannsóknin einnig í ljós 

að það er mjög mikilvægt fyrir vellíðan í starfi að einstaklingar með dyslexíu fái stuðning á 

vinnustað, en stuðningur og skilningur í vinnuumhverfinu var háður því hvort þeir sögðu 

yfirmönnum og samstarfsfólki frá því. Það er því ein megin niðurstaða rannsóknarinnar að 

æskilegt er að einstaklingar segi frá því á sínum vinnustað að þeir séu með dyslexíu.  Þá sýnir 

rannsóknin að framtíðarmöguleikar viðmælenda og trú þeirra á eigin getu helst í hendur. 

Almennt má segja að þeir telji sig hafa jafna möguleika á við aðra en samt sem áður heftir trú 

á eigin getu þá í að sækjast eftir framgangi í starfi. Þörf er á stuðningi í vinnuumhverfinu sem 

eflir seiglu og trú á eigin getu einstaklinganna. Auk þess er þarft á aukinni umræðu um 

dyslexíu í samfélaginu.   

Umræðukaflinn skiptist í sjö undirkafla. Í fyrstu verður farið yfir bakgrunn þátttakenda og 

stuðning í nánasta umhverfi þeirra þar sem það er nauðsynlegt að fjalla fyrst um þær 

upplýsingar áður en farið er yfir megin viðfangsefni þessarar rannsóknar. Síðan verður vikið 

að upplifun og reynslu viðmælenda í vinnuumhverfinu. Því næst verður fjallað um skilning og 

stuðning á vinnustað, þar á eftir verður farið yfir framtíðarmöguleika í námi og starfi og loks 

vikið að trú á eigin getu í starfi. Þessi umfjöllunarefni verða rædd með hliðsjón af fræðilegum 

bakgrunni rannsóknarinnar og í tengslum við niðurstöður hennar. Því næst fer rannsakandi 

yfir þann lærdóm sem hann telur að megi draga af rannsókninni og að lokum verður vikið að 

lokaorðum rannsóknarinnar.   
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4.1 Bakgrunnur þátttakenda og stuðningur í nánasta umhverfi 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það reyndist viðmælendum vel að fá greiningu 

snemma, þar sem það virðist hafa haft minni áhrif á náms- og starfsferil þeirra og sjálfsmynd. 

Sjö af átta viðmælendum fannst gott að fá greiningu. Þá fengu þeir skýringu á því af hverju 

þeim fannst svona erfitt að læra. Meirihluti þeirra sem greindir voru eftir eftir að 

grunnskólagöngu lauk töldu að hefðu þeir fengið greininguna fyrr hefði þeim eflaust gengið 

betur í námi, haft betri sjálfsmynd, fengið betri einkunnir og líklega fengið viðeigandi 

stuðning í formi úrræða sem voru í boði í námsumhverfinu. Þeir sem greindust fyrr voru 

meðvitaðri um sig og dyslexíuna og þeim gekk betur að átta sig á erfiðleikum sínum á öllum 

stigum náms. Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem fram hefur komið í öðrum 

rannsóknum (Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016; Gibson og Kendall, 2010), sem sýnt hafa 

fram á að því seinna sem einstaklingur greinist með dyslexíu því neikvæðari áhrif hefur hún á 

viðkomandi.  

Allir viðmælendurnir nýttu sér á einhverjum tímapunkti á námsferli sínum þau sértæku 

úrræði sem í boði voru í þeim skóla sem þeir stunduðu nám í. Algengasta úrræðið sem þeir 

nýttu sér var lengri próftími, sem var gagnlegt úrræði fyrir þessa einstaklinga og þá einkum til 

að vera örugg um falla ekki á tíma vegna þess að þeir lesa hægt. Rannsóknir hafa sýnt að 

góður árangur í skóla og stuðningur i formi úrræða eykur líkur á árangri í starfi (Leather o.fl., 

2011; Raskind o.fl., 1999). Þessi rannsókn styður við það því sá stuðningur sem viðmælendur 

fengu hjálpaði þeim við að byggja upp þá seiglu sem þeir bjuggu yfir á námsferlinum og gerði 

það að verkum að þeir gáfust ekki upp og luku námi. Því má segja að þessi rannsókn sé í 

samræmi við kenningu Bandura um trú á eigin getu og félagslegu og hugrænu kenninguna 

um starfsferil þar sem þær koma inn á að með hvatningu og styrkingu frá umhverfinu er 

hægt að styrkja trú á eigin getu einstaklinga. Þær sýna einnig að samræmi er á milli trúar á 

eigin getu, áhuga og gilda sem auka líkur á árangri í starfi (Lent og Brown, 2002). 

Allir viðmælendurnir völdu sér háskólanám út frá áhugasviði sínu og ýtti það undir 

skuldbindingu og metnað til náms. Þrátt fyrir að þeir hafi valið út frá áhugasviði var þó val 

þeirra að einhverju leyti takmarkað, þar sem þeir treystu sér ekki í hvaða nám sem var vegna 

dyslexíunnar. Segja má að áhugi sé lykilatriði sem skýrir það hvernig einstaklingar sem eru 

með dyslexíu ná árangri. Viðmælendurnir í þessari rannsókn höfðu allir áhuga á að ljúka námi 

með löggilt starfsheiti og námsval þeirra byggðist á áhugasviði þeirra. Telja má að áhugi 
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þeirra á viðfangsefninu hafa ýtt þeim áfram til að komast yfir þær hindranir sem urðu á vegi 

þeirra. Áhugi þeirra breyttist í markmiðið að öðlast starfsheiti sem leiddi til framkvæmdar. 

Framkvæmdin fól svo í sér að þeir sóttu sér menntun til þess að ná markmiðinu í að fá 

starfsheiti (Lent og Brown, 2002). Áhugi er mikilvægur þáttur í árangri einstaklinga sem eru 

með dyslexíu og náms- og starfsráðgjafar vinna gjarnan með einstaklingum sem eru að reyna 

að átta sig á hvar áhugi þeirra liggur. Mikilvægt er að einstaklingar sem eru með dyslexíu 

sæki sér frama út frá eigin áhuga og elti drauma sína (Fink, 2002).  

Það að hafa mikinn og sterkan áhuga á viðfangsefninu virðist vera mikilvægur þáttur í 

velgengni í námi viðmælendanna. En það er ekki nóg að hafa áhuga heldur þarf fleira að vera 

til staðar og þar kemur seigla sterkt inn. Það að vera einstaklingur sem er með dyslexíu í 

háskólanámi og fer síðan út á vinnumarkaðinn, kallar á sterkan vilja, áhuga, seiglu, metnað, 

ástríðu og löngunina til að ,,verða eitthvað“. Viðmælendurnir nýttu alla þessa þætti, auk þess 

sem þeir höfðu þrjóskuna með sér í liði. Með þessu móti náðu þeir að uppfylla draum sinn og 

létu dyslexíuna ekki stoppa sig. Þetta styður við rannsókn Rutters (2006) sem segir að sá sem 

býr yfir seiglu nái að snúa mótlæti í nokkuð jákvæða útkomu þó hann lendi í erfiðum 

aðstæðum. Það kom skýrt fram að allir viðmælendurnir bjuggu yfir mikilli seiglu og þrátt fyrir 

að verða fyrir mótlæti og hindrunum komust þeir ávallt í gegnum þær. Að hluta til metur 

rannsakandi það vera vegna þess stuðnings, skilnings og hvatningar sem þeir fengu frá 

foreldrum, kennurum og náms- og starfsráðgjöfum. 

4.2 Vinnuumhverfið er ekki eins fastmótað og skólaumhverfið 

Allir þeir sem rætt var við í þessari rannsókn upplifa sig sem góða starfsmenn og að þeir séu 

hæfir í því starfi sem þeir sinna núna. Engu að síður koma fram andstæður í upplifun þeirra 

þar sem sumir hverjir upplifa sig sem góða starfsmenn en eru engu að síður varkárir í starfi 

og forðast verkefni vegna hræðslunnar við að mistakast, jafnvel þó að þeir viti að þeir séu 

hæfir til að vinna þau.  

Reynsla viðmælenda af núverandi starfi sínu er góð. Þeir hafa aldrei lent í neinu mótlæti 

eða fordómum í sinn garð. Þeim finnst þeir almennt vera hæfir í sínu starfi og að dyslexían 

hafi ekki mikil áhrif innan vinnuumhverfisins. Þeir telja að þeir komist langt með því að búa 

yfir jákvæðni, trú á eigin getu og styrkleikum. Þessi hugtök sem þeir nefndu eru allt hugtök 

sem náms- og starfsráðgjafar nota og vinna mikið með í ráðgjöf. Allt eru þetta þættir sem 

gott er að efla hjá einstaklingum sem eru með dyslexíu þar sem rannsóknir hafa sýnt að 
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ráðgjöf hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga sem eru með dyslexíu (Falzon og 

Camilleri, 2010) og ekki er æskilegt fyrir einstaklinginn að tala ekki um vandamál sitt.  

Viðmælendurnir álíta að þeir þekki sjálfa sig vel og að þeir séu meðvitaðir um hvernig 

dyslexían birtast hjá þeim í skólaumhverfinu en voru almennt ekki með það á hreinu hvernig 

hún hafði áhrif á þá þegar út í vinnuumhverfið var komið. Þessir einstaklingar mótast af 

skólaumhverfinu og upplifun þeirra af því að vera með dyslexíu í skóla hefur mögulega 

mótað þá. Því verður þessi röskun hluti af þeirra persónuleika og þeir sjá sjálfan sig í eigin 

hugsunum og trúa því sem þeir eru að hugsa þó það sé jafnvel um hugsanavillu að ræða 

samanber niðurstöður Davis og Braun (2003) og Morris og Turnbull (2006) en þar kemur 

fram að einstaklingar sem eru með dyslexíu eru meðvitaðir og næmir á umhverfi sitt og geta 

einnig upplifað hugsanir sínar sem veruleika.  

Flestum þátttakendum fannst frekar erfitt að byrja að vinna við draumastarfið. Þeir 

þurftu að hafa fyrir því, þurftu að byggja upp traust, sýna hvað í þeim bjó og þeirra tilfinning 

var að þeir þurfi að leggja meira á sig og hafa meira fyrir hlutunum en aðrir. Viðmælendurnir 

voru sammála um að það sé tvennt ólíkt að að mennta sig í ákveðinni starfsgrein og að mæta 

út í raunveruleikann í vinnuumhverfinu að námi loknu. Þrátt fyrir þessa upplifun í upphafi 

starfs eftir að þeir luku háskólanámi finnst þeim vinnuumhverfið ekki eins fastmótað og 

skólaumhverfið, það er afslappaðra og þar er minna mál að vera einstaklingur sem er með 

dyslexíu. Viðmælendurnir upplifðu að skólaumhverfið væri of innrammað, þar sem þeir 

mættu ekki fullum skilningi, hvorki frá starfsmönnum eða samnemendum. Auk þess hafði 

dyslexían þau áhrif að þeir uppskáru ekki eins og þeir sáðu. Í vinnuumhverfinu virðist hins 

vegar vera lítið mál að hverfa í fjöldann og fela dyslexíuna, þar sem ekki er alltaf verið að 

meta starfsmennina og lítið er verið að velta því fyrir sér hvort að einstaklingar séu með 

dyslexíu eða ekki. Auðvitað þurfa allir að læra margt nýtt við upphaf nýs starfs. Þarna virðast 

viðmælendurnir njóta góðs af þeirri seiglu sem þeir byggðu upp og nýta sér hana til að ná 

stöðugleika í vinnuumhverfinu.  

4.3 Skilningur og stuðningur helst í hendur við að segja frá 

Viðmælendurnir hafa almennt ekki sagt mörgum á vinnustaðnum frá dyslexíu sinni en 

nokkrir þeirra telja þó að sumt samstarfsfólk og yfirmenn viti af henni. Mcloughlin og Leather 

(2013) bentu á, eins og fram hefur komið, að oft er erfitt og mjög persónulegt að segja frá 

dyslexíu sinni og þarf að hugleiða vel hverjum og hvernig eigi að segja frá. Þegar einstaklingur 



  

74 

segir frá dyslexíu sinni er mikilvægt að hann lýsi því hvernig dyslexían hefur áhrif á hann en 

einnig hvernig hún styrkir hann og horfa skal á mögulegar lausnir. Almennt virtust 

viðmælendurnir vera óvissir um það hvort þeir eigi að segja frá dyslexíu sinni á 

vinnustaðnum. Það virðist vera til staðar innri togstreita varðandi þetta hjá hverjum og 

einum og kannski fylgir upplifun þeirra úr skólaumhverfinu þeim inn á starfvettvanginn. Þessi 

rannsókn styður því við rannsókn Blankfield (2001) þar sem niðurstöður hans voru að þeir 

sem eru með dyslexíu haldi því leyndu að þeir hafi þessa röskun til að komast hjá neikvæðu 

viðhorfi frá vinnuveitendum eða samstarfsfólki. Einnig styður rannsóknin það sem fram kom í 

rannsóknum Morris og Turnbull (2007) og Blankfield (2001) að það sé einstaklingsbundið 

hvort einstaklingar sem eru með dyslexíu segi frá röskun sinni á vinnustað. Þeir segja frá ef 

þeir þurfa á einhverjum stuðningi að halda í vinnunni og ef þeir vilja að yfirmenn eða 

samstarfsfólk viti hvaða áhrif röskunin gæti haft á vinnu þeirra. Tveir af viðmælendunum í 

þessari rannsókn höfðu einmitt gert þetta, það er sagt frá þegar þeir þurftu á stuðningi og 

skilningi að halda og sögðu þá frá til að komast hjá verkefni sem þeir töldu sig ekki vera hæfa 

til að vinna.  

Í rannsókn Morris og Turnbull (2007) kom fram að meirihluti þátttakenda sögðu frá því að 

þeir væru með dyslexíu og hluti þeirra sagði frá henni vegna þess að þeir þurftu á sérstökum 

stuðningi að halda. Aðrir sögðu frá vegna þess að þeir vildu útskýra hvernig dyslexían gæti 

haft áhrif á þá í starfi. Þeir sem ekki sögðu frá óttuðust neikvæð viðbrögð. Þessi rannsókn 

styður þetta. Af átta viðmælendum var einn sem sagði engum frá. Hann telur að það muni 

leiða til neikvæðrar umfjöllunar um sig og að það muni hefta hann í starfsframa. Fjórir hafa 

sagt einhverjum af samstarfsmönnum sínum frá en hafa ekki yfirsýn yfir það hverjir vita um 

dyslexíuna á vinnustaðnum og hverjir ekki en þeir telja að yfirmaðurinn viti ekki af röskun 

þeirra. Þrír hafa sagt bæði yfirmanni og samstarfsfélögum frá röskuninni og tveir af þeim 

sögðu yfirmanni frá henni til að þurfa ekki að taka að sér verkefni sem þeir töldu sig ekki ráða 

við. Rannsakandi telur það vera styrkleikamerki að einstaklingar þori að stíga fram og segja 

frá því að þeir séu með dyslexíu. Það að segja frá dyslexíuna í vinnuumhverfinu og fá þann 

stuðning og skilning sem þeir þurfa ætti að styðja þá sem vilja ná árangi í starfi í stað þess að 

fela dyslexíuna og mögulega láta hana halda aftur að sér. Hins vegar má túlka sem svo að 

einstaklingar sem ekki vilja gefa upp að þeir séu með dyslexíu séu hræddir við að fá á sig 

þann stimpil að vera ,,heimskir“, ,,vitlausir“ og/eða ,,latir“. Nokkrir viðmælenda í þessari 

rannsókn óttuðust að fá ekki vinnu eða missa vinnuna sína ef þeir myndu segja frá því að þeir 



  

75 

væru með dyslexíu. Það lítur út fyrir að það séu margvísleg sjónarmið uppi, allt frá trausti yfir 

í hræðslu við yfirmenn eða hræðslu við að vera álitinn heimskur. Allir viðmælendurnir eru 

sammála um að fáfræði á röskuninni sé til staðar hjá almenningi. Fáfræðin kemur kannski 

skýrast fram í orðinu lesblinda sem er óheppilegt íslensk orð yfir dyslexíu og ekki nógu 

lýsandi yfir hvað felst í hugtakinu dyslexía (Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við rannsókn Morris og Turnbull (2007) 

þar sem þeir tala um að stuðningur við einstaklinga sem eru með dyslexíu á vinnumarkaði sé 

mjög breytilegur. Sumir viðmælenda minna fá einungis stuðning frá yfirmönnum en aðrir fá 

stuðning frá samstarfsfólki. Sumir fá stuðning bæði frá yfirmönnum og samstarfsmönnum og 

enn aðrir fá engan stuðning. Til að fá stuðning þarf að segja frá. Samstarfsmenn lesa ekki 

hugsanir og velta eflaust ekki fyrir sér hvort samstarfsfélagi sé með dyslexíu og hvort hann 

þurfi einhverja sérstaka aðstoð. Flestir viðmælendurnir vildu fá meiri stuðning en virtust ekki 

vera vissir um það hvernig sá stuðningur ætti að vera. Þeir sögðust flestir ekki hafa hugsað 

mikið út í það hvaða úrræði og stuðningur myndi henta þeim á vinnustaðnum. Sumir töldu 

sig ekki þurfa á stuðningi að halda í vinnuumhverfinu á meðan öðrum datt ekki í hug að það 

væri möguleiki á því að fá stuðning á vinnumarkaðinum. Enginn viðmælenda hafði velt 

þessum hlutum fyrir sér fyrir rannsóknina.  

Morris og Turnbull (2007) vilja skipta stuðningi á vinnustað í þrjá þætti. Raunsæjan 

stuðning sem er stuðningur frá samstarfsmönnum og getur til dæmis falið í sér 

prófarkalestur. Tilfinningalegan stuðning sem felst í því að einstaklinginn er samþykktur eins 

og hann er og fær óformlegan stuðning og hvatningu og að lokum getur stuðningur á 

vinnustað falist í úrræðum, til dæmis fræðslunámskeiðum, lesdögum og tölvunámskeiðum. 

Þetta er allt mjög gott og þarft en starfsmenn sem eru með dyslexíu þurfa þá að óska eftir 

þessari aðstoð. Ef allir einstaklingar sem eru með dyslexíu og lokið hafa háskólanámi segðu 

frá dyslexíu sinni kæmi í ljós að þeir eru mun fleiri en þeir sjálfir telja sig vera og það gæti ýtt 

undir það að yfirmenn þeirra og samstarfsfélagar myndu sýna þeim stuðning og kæmu fram 

með mögulegar leiðir til að aðstoða þá. Þrír viðmælendur fengu raunsæjan stuðning sem fól í 

sér prófarkalestur á rituðu máli sem þeir þurftu að láta frá sér. Einn af þeim sem fékk 

raunsæjan stuðning fékk einnig tilfinningalegan stuðning, ásamt tveimur öðrum 

viðmælendum, og þeir voru samþykktir inn í vinnuumhverfið út frá þeirra forsendum. Hins 
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vegar fékk enginn viðmælendanna stuðning í formi úrræða. Því má segja að fimm 

viðmælendanna fái einhverskonar stuðning á vinnustað.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að einstaklingar sem eru með dyslexíu 

láti hana ekki stöðva sig í að leita sér menntunar til að komast út á vinnumarkaðinn í góða 

vinnu. Dyslexían virðist þó hafa hamlandi áhrif þegar kemur að því að vinna sig upp í starfi 

eða öðlast starfsframa.  

4.4 Sömu framtíðarmöguleikar og aðrir 

Rannsókn Leather o.fl. (2011) sýndi fram á að einstaklingum sem eru með dyslexíu finnst þeir 

þurfa að vinna lengur og vera duglegri en einstaklingar sem ekki eru með dyslexíu til að auka 

vægi sitt og vinna sig upp í starfi. Í rannsóknum Bell (2010), Gerber og Price (2003) og Reid 

o.fl. (2008) kemur fram að einstaklingar sem eru með dyslexíu eru tregir til að leitast eftir 

stöðuhækkun en það getur stafað af því að auknar kröfur fylgja oft nýju starfi og þeir hafa 

ekki trú á því að þeir ráði við það. Þeir óttast höfnun, það að verða að athlægi eða verða fyrir 

mismunun. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í samræmi við þetta. Væntingar 

viðmælendanna til framtíðar eru góðar, þar sem þeir eru komnir með háskólapróf en engu 

að síður virðast þeir vera ragir við að takast á við stærri verkefni og aukna ábyrgð í starfi eins 

og til dæmis stjórnun. Hér gæti einnig frestunarárátta spilað inn í samanber rannsókn Hen og 

Goroshit (2014) en í rannsókn þeirra á háskólamenntuðum einstaklingum kom fram að 

nemendur sem voru með dyslexíu höfðu minni trú á eigin getu og jafnframt meiri 

frestunaráráttu en þeir sem ekki voru með dyslexíu.  

Viðmælendur mínir eru tregir að fara af stað og takast á við breytingar. Þeir sætta sig við 

að vera þar sem þeir eru og halda að þeir þurfi að leggja meira á sig en aðrir til að ná hærra í 

metorðastiganum. Þeir vilja gjarnan vinna sig upp í starfi en ekki alveg strax. Þeir telja allir að 

þeir eigi sömu möguleika og aðrir í námi og starfi og telja að þróun sem hefur átt sér stað í 

náms- og starfsráðgjöf á síðustu árum geri þeim auðveldara fyrir að stunda nám, þar sem nú 

séu í boði fleiri möguleg úrræði og stuðningur. Sumir telja sig þurfa að mennta sig meira til 

að fá stöðuhækkun og virðist það hamla viðmælendum að sækjast eftir stöðuhækkun eða 

meiri ábyrgð, þrátt fyrir að yfirmenn hafi boðið þeim stöðuhækkun, sem þeir þurfa ekki meiri 

menntun til að sinna. Það virðist því vera snúið fyrir suma viðmælendur að horfa fram á við í 

starfi. Sumir vilja halda sig innan síns þægindaramma en telja að þrátt fyrir það eigi þeir 

góðan framtíðarmöguleika í starfi.  
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Eins og Bandura (1977; 1997) kom inn á byggist færni einstaklinga á tengslum væntinga 

og viðleitna við verkefni og trú á eigin færni til að takast á við þau verkefni sem þeir standa 

frammi fyrir. Hægt er að nýta félagslegu og hugrænu kenninguna sem stuðning við náms- og 

starfsferilsþróun einstaklinga, sem eru með dyslexíu þar sem hún getur útskýrt frammistöðu, 

ákvörðunartöku og starfsáhuga og styður við markmiðssetningu (Lent o.fl., 2002). Því má 

nýta báðar þessar kenningar til að hjálpa einstaklingum sem eru með dyslexíu til að ná 

eftirsóknaverðum árangri í starfi og yfirstíga þær hindranir sem geta orðið á vegi þeirra til 

þess að ná markmiði sínu. Þar sem Reid og félagar (2008) sýndu fram á að það getur verið 

áhættusamt og erfitt fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu að sækjast eftir starfsframa er 

öflug ráðgjöf og upplýsingagjöf mikilvæg fyrir þessa einstaklinga. Þarna eru náms- og 

starfsráðgjafar í lykilstöðu til að hjálpa þeim við að horfa á færni sína, áhuga og gildi og 

hvetja þá til að setja sér markmið og hafa metnað til að ná árangri .  

Þrír af viðmælendunum vildu starfsframa innan starfsstéttar sinnar en ekki verða 

yfirmenn. Þrír aðrir vildu einnig starfsframa og verða millistjórnendur. Aðeins einn hefur 

áhuga á að verða yfirmaður. Hér virðist seiglan sem fleytti þeim áfram í námi og við upphaf 

starfs vera á undanhaldi og ekki nýtast sem skyldi í starfi. Þeir virðast bara leita í hana þegar 

kemur að því að mennta sig. Í The Resilience Center (e.d.a.) er talað um að allir einstaklingar 

fæðist með getu til að þróa með sér seiglu. Hins vegar þurfa einstaklingar að geta tileinkað 

sér þá grundvallaþætti sem liggja að baki seiglunnar og til þess að geta það þarf einstaklingur 

að trúa á eigin getu. Einstaklingar sem búa yfir seiglu eiga auðveldara með að taka 

áskorunum og mótlæti í lífinu og gefast ekki upp þegar á móti blæs. Þeir óttast ekki 

breytingar og áskoranir heldur takast á við hindranir með hugrekki og tilfinningalegum þrótti, 

jafnvel þó þeir séu hræddir. Viðmælendurnir mínir hafa allir þróað með sér seiglu. Hún 

hjálpaði þeim við að yfirstíga hindranir sem á vegi þeirra urðu og kom þeim í gegnum námið 

en seiglan virðist leggjast í dvala eftir að háskólaprófinu lýkur. Það virðist því sem seigla lúti í 

lægra haldi þegar stuðningur foreldra, kennara og ráðgjafa er ekki lengur til staðar. 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt að persónulegir eiginleikar skipta máli 

varðandi það að einstaklingar sem eru með dyslexíu nái árangri bæði í námi og starfi. Þessir 

persónulegu eiginleikar eru sterk sjálfsvitund, þrautseigja, frumkvæði, markmiðssetning, 

tilfinningaleg bjargráð og stuðningskerfi (Goldberg o.fl., 2003; Raskind o.fl., 2003). Þetta eru 

allt þættir sem náms- og starfsráðgjafar aðstoða og leiðbeina ráðþegum sínum við að vinna 
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með. Skýr markmiðssetning virðist oft vera lykill að árangri einstaklinga sem eru með 

dyslexíu og því er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að vera meðvitaðir um þessa 

eiginleika til að aðstoða ráðþega sem eru með dyslexíu sem best til að þeir geti náð sem 

bestum mögulegum árangri. Markmiðssetning er eitt af þeim hugtökum sem náms- og 

starfsráðgjafar vinna með og taldi Bandura (1977; 1997) að markmiðssetning væri eitt það 

mikilvægasta í hegðun einstaklinga, hún stuðli að virkni hans og auðveldi honum 

framtíðaráætlanir sínar.  

4.5 Trú á eigin getu er til staðar í starfi 

Í félagslegu- og hugrænu kenningunni (SCCT) er trú á eigin getu mikilvægasti þátturinn sem 

þarf að vera til staðar til að taka farsæla ákvörðun um náms- og starfsval (Lent o.fl., 2002). 

Við lok viðtala í þessari rannsókn og greiningu gagna varð rannsakanda ljóst að viðmælendur 

virðast allir hafa trú á sér í því vinnuumhverfi sem þeir eru í, þó að trúin komi missterkt fram 

hjá hverjum og einum. Hann ályktar sem svo að viðmælendurnir geri sér ekki sjálfir grein fyrir 

trú á eigin getu í vinnuumhverfinu. Einnig ályktar rannsakandi sem svo að það sé hugurinn 

sem hindrar nokkra viðmælendur í að sækjast eftir stöðuhækkun í starfi og að þeir sendi frá 

sér röng skilaboð. Viðmælendurnir sögðust þó yfirleitt hafa trú á eigin getu í 

vinnuumhverfinu í dag. Trúin var hins vegar ekki alltaf mikil hjá þeim en hún jókst jafnt og 

þétt og má segja að það hafi orðið stórt stökk í trú á eigin getu við hvert skólastig sem þeir 

luku.  

Vinnuumhverfi og skólaumhverfi er ólíkt. Viðmælendum finnst skólaumhverfið vera 

meira niðurbrjótandi og hamlandi og hafa meiri áhrif á mótun einstaklingsins heldur en 

vinnuumhverfið en þar er aðalmálið að „standa sig í starfi“. Í skólaumhverfi er meira um 

samanburð við samnemendur sem leiðir til minni trúar þeirra á eigin getu. Fimm af 

viðmælendunum lentu í því einhvern tímann á námsferli sínum að bera sig saman við aðra 

sem leiddi til niðurbrots. Aftur á móti álíta þeir að þegar út í vinnuumhverfið var komið hafi 

trú þeirra á eigin getu aukist. Þar er ekki sami samanburðurinn og í skólaumhverfinu. Einnig 

jókst trú á eigin getu töluvert við það að ljúka háskólanámi. Það að ljúka háskólanámi var því 

sigur fyrir viðmælendurna mína. Eins og fram hefur komið getur herminám (Bandura, 1977; 

1997) verið erfitt fyrir einstaklinga sem eru með dyslexíu þar sem þeir geta farið að gera 

óraunhæfan samanburð við aðra (sjá til dæmis Brante, 2013; Gibson og Kendall, 2010; 

Humphrey, 2002; Kirby o.fl., 2008). Mismunandi var hvort viðmælendurnir fóru í þennan 
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óraunhæfa samanburð við aðra og upplifðu þá að þeir væru lélegri en aðrir, á meðan aðrir 

nýttu sér jákvæðan samanburð og upplifuð sig ekkert öðruvísi en aðrir einstaklingar. Því má 

álykta af þessu að herminám geti bæði við hagstætt og óhagstætt.  

Í rannsókn Leather o.fl. (2011) kemur fram að starfsánægja tengist trú á eigin getu. Sá 

sem telur sig vera hæfan í starfi ætti því að hafa meiri ánægju af starfi sínu. Ef einstaklingur 

er í réttu umhverfi eykst sjálfsvitund hans og almenn vellíðan og starfsmaðurinn verður 

jákvæðari. Í störfum þar sem einstaklingar fá krefjandi verkefni og geta nýtt styrkleika sína er 

hann í réttu starfsumhverfi. Morris og Turnbull (2006 og 2007) og Reid o.fl. (2008) segja að 

einstaklingar þurfi að skilja eigin takmarkanir en ekki síður styrkleika sína og nýta þá í starfi 

sínu eins og kostur er. Allir viðmælendurnir eru sáttir við stöðu sína í dag og ánægðir með val 

sitt á starfsferli. Þrátt fyrir að dyslexían hafi vissulega haft einhver áhrif á náms- og starfsval 

þeirra, eins og áður hefur komið fram, völdu þeir allir starfsvettvangs innan síns áhugasviðs.  

Eins og fram hefur komið segjast viðmælendurnir allir vera ánægðir og sáttir í vinnu sinni 

en flestir stefna ekki á starfsframa þó þeir hafi löngun til þess. Rannsakandi dregur þá ályktun 

að hér séu greinileg átök á milli hugsana þeirra og framkvæmda. Trú á eigin getu virðist vera 

meira í orði en á borði og seiglan sem kom þeim áfram í námi virðist leggjast í dvala eftir að 

þeir hafa náð tökum á starfinu sínu. Bandura (1997) segir að þau tækifæri sem einstaklingur 

fær í framtíðinni geti ráðist af trú hans á eigin getu. Trú á eigin getu getur haft áhrif á hvernig 

þessir einstaklingar upplifa sig í vinnuumhverfi. Lítil trú á eigin getu veldur því að 

einstaklingur efast um sjálfan sig, efast um færni sína og hæfni til að takast á við áskoranir. Ef 

einstaklingur er í aðstæðum þar sem hann er efins um sig en hefur hæfileikana fyrir 

verkefnið notar hann getu sína illa. Trú á eigin getu er því mikilvægur þáttur í að framkvæma 

sama hver geta einstaklingsins er.  

4.6 Lærdómur sem draga má af rannsókninni 

Á skólaárinu 2015 – 2016 voru um það bil 13.000 nemendur í Háskóla Íslands. Þar af voru um 

800 einstaklingar sem nýttu sér sértæk úrræði í námi við skólann vegna dyslexíu (Háskóli 

Íslands, 2016b: Náms- og starfsráðgjöf Háskóla Íslands, 2016). Af þessu má álykta að á hverju 

ári útskrifist nokkur fjöldi háskólamenntaðra einstaklinga sem eru með dyslexíu og fari út á 

vinnumarkaðinn. Þessir aðilar hafa flestir fengið einhvers konar stuðning í námi en við 

útskrift verða fleiri skil í lífinu en bara þau að útskrifast því hér hættir stuðningurinn. 

Meirihluti viðmælenda í þessari rannsókn upplifðu sig ,,í bómull“ meðan á námstímanum 
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stóð, en töluðu um að við námslok hafi þeim verið „hent út“ og enginn sérstakur stuðningur 

lengur verið í boði. Því má segja að stuðningsnet þeirra hverfi að námi loknu en rannsakandi 

ályktar að þessir einstaklingar hefðu samt sem áður þurft á áframhaldandi stuðning að halda. 

Ýmislegt hefur áunnist í skólasamfélaginu varðandi stuðning og skilning á dyslexíu í 

gegnum árin. Hins vegar er þarft að auka þekkinguna úti í þjóðfélaginu og færa þann 

stuðning og skilning sem er til staðar í skólaumhverfinu einnig út í vinnuumhverfið. Líklega 

þyrfti slík umræða að hefjast í skólaumhverfinu. Það gæti verið í höndum náms- og 

starfsráðgjafa að styrkja sjálfsmynd einstaklinga sem eru með dyslexíu þannig að þeir hafi 

jákvæðari sýn á röskun sína og séu tilbúnir til að sýna öðrum fram á jákvæða þætti hennar og 

styrkleika þeirra sem eru með hana.  

Nokkrir viðmælendur hófu störf án þess að segja frá dyslexíu sinni og almennt eru þeir 

ekki að segja frá dyslexíu sinni eða segja frá henni á vinnustöðum. Einn þeirra lenti í atviki þar 

sem hann var spurður út í dyslexíu sína í atvinnuviðtali og fékk þá neikvætt viðmót. Þetta 

styður áhyggjur þeirra um að þeir muni hugsanlega fá neikvætt viðmót ef þeir segja frá 

dyslexíu sinni í vinnuumhverfinu og telja allir viðmælendurnir að þörf sé á meiri fræðslu og 

stuðningi inn á vinnustaði og út í samfélagið.  

Einstaklingur sem er með dyslexíu getur þurft á leiðbeiningum að halda varðandi það 

hvernig hann á að segja frá dyslexíu sinni í starfsviðtölum og á vinnustað. Einnig þyrfti að efla 

fræðslu fyrir vinnuveitendur um það hvernig þeir eigi að taka á móti slíkum upplýsingum og 

hvaða leiðir þeir geti haft innan síns fyrirtækis til að vinna með og efla þá starfsmenn sem 

eru með sértæka námsörðugleika, hvort sem það er dyslexía eða aðrir örðugleikar. 

Viðmælendur upplifa að þeim finnist skorta heildarskilning á dyslexíu í samfélaginu og að það 

sé algengt að fólk tengi saman dyslexíu og slakt gáfnafar.  

4.7 Lokaorð 

Þegar meginniðurstöður þessara rannsóknar eru dregnar saman benda þær til þess að 

háskólamenntaðir einstaklingar sem eru með dyslexíu nái langt í námi vegna mikillar seiglu 

og trúar á eigin getu á áhugasviði sínu. Það má einnig áætla að þessi hópur þurfi að hafa 

góðan stuðning í gegnum námsferilinn.  

Allir viðmælendur höfðu skoðun á þessu málefni og vildu koma á framfæri þeirri skoðun 

sinni að dyslexía, einkenni hennar og möguleg áhrif sé ekki nægilega kynnt og opið 

umræðuefni innan vinnusamfélagsins. Þeir óska allir eftir meiri fræðslu í samfélaginu. Hér 
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ber að hafa í huga að viðmælendur í rannsókninni voru sjálfboðaliðar sem höfðu áhuga að 

vera þátttakendur og aðstoða við að afla þekkingar um dyslexíu á fullorðinsárum. 

Vinnan við rannsóknina var afar lærdómsríkt ferli og rannsakandi vonar að niðurstöður 

rannsóknarinnar auki þekkingu hans og færni í starfi í framtíðinni. Einnig að rannsóknin auki 

þekkingu náms- og starfsráðgjafa og samfélagsins alls á dyslexíu og áhrifum hennar á 

starfsval, atvinnuþátttöku og framgang í starfi. Rannsakandi vonast einnig til að niðurstöður 

hennar veiti aukna þekkingu á því hvernig það er að vera einstaklingur með dyslexíu á 

vinnumarkaði.  

Þetta málefni hefur ekki verið rannsakað áður á Íslandi og er því þarft að gera fleiri og 

víðtækari rannsóknir á þessu sviði í framtíðinni þar sem fleiri einstaklingar eru teknir inn í 

rannsóknina. Hugsanlega megindlega rannsókn til að hægt sé að reikna út marktækni. Einnig 

væri áhugavert að rannsaka vinnustaði, þekkingu starfsfólks og hugmyndir þeirra um 

starfsfólk sem er með dyslexíu og að rannsaka hvað það er sem verður til þess að seigla 

virðist minnka þegar í starf er komið eða jafnvel hverfa alveg. Skoða mætti betur eðli þess 

stuðnings sem fólk fær fram að útskrift úr námi og út frá því hvers konar áframhaldandi 

stuðningur væri gagnlegur  í vinnuumhverfinu. 

Takmarkanir þessarar rannsóknarar eru að rætt var við fámennan og ólíkan hóp 

einstaklinga sem eru með dyslexíu. Þar sem rannsóknin var unnin með eigindlegri aðferð er 

ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. Þessar niðurstöður verða því ekki heimfærðar á 

aðra einstaklinga sem eru með dyslexíu. Í viðtölunum fékk rannsakandinn góða innsýn inn í 

aðstæður þessara einstaklinga, upplifun þeirra og reynslu af því að vera einstaklingar með 

dyslexíu í vinnuumhverfi. 

Eitt af verkefnum náms- og starfsráðgjafa er að styrkja og efla ráðþega til að ná sínum 

mesta mögulega árangri. Ýmsar mögulegar leiðir gætu verið í boði til þess að hjálpa 

einstaklingum sem eru með dyslexíu úti á vinnumarkaði. Í fyrsta lagi þarf að auka umræðu 

um dyslexíu almennt í samfélaginu því hún á ekki að vera feimnismál. Vekja þarf athygli á því 

að það er jákvætt fyrir vinnumarkaðinn að fá einstaklinga sem eru með dyslexíu út á 

vinnumarkaðinn og að þeir hafi margt fram að færa. Mikilvægt er að skoða hvort ráðþegi er 

haldinn einhverjum ranghugmyndum um sjálfan sig og sína dyslexíu og vinna með það, til 

dæmis með aðferð Bandura eða með félags- og hugrænni kenningu Lent, Brown og Hackett. 
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Tilvalið væri fyrir náms- og starfsráðgjafa að sjá um fræðslu á vinnustöðum fyrir bæði 

yfirmenn og almenna starfsmenn. Þeir gætu til dæmis haldið fyrirlestra, haldið úti heimasíðu 

um málefnin og útbúið bæklinga. Þannig gætu þeir stutt áfram við ráðþega sína með því að 

efla kunnáttu yfirmanna og samstarfsmanna um málefnið.  

Einstaklingar sem eru með dyslexíu ættu að vera hreyknir af sér og dyslexíu sinni. Það er 

það sem þarf út í samfélagið. Ef einstaklingur fær ekki þennan stuðning sem hann þarf á að 

halda í umhverfi sínu verður hann að sækjast eftir honum sjálfur og segja frá sér og sínum 

hindrunum. Dyslexían á ekki að þurfa að halda aftur af einstaklingi í vinnuumhverfi sínu. Á 

árinu 2017 er algjör óþarfi að líta á dyslexíu sem eitthvað neikvætt og að þessi röskun sé 

eitthvert „tabú“.   
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Fylgiskjal II   

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

  

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ýtrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni rannsókninni. Þátttakanda er frjálst 

að hætta þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur. 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn 

rannsókn Upplifun á vinnuumhverfi hjá háskólamenntuðum einstaklingum sem eru með 

dyslexíu  

 

 

_________________________________ 

Dagsetning og staður 

 

____________________________________________ 

Undirskrift þátttakanda 

 

_____________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 
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Fylgiskjal III   

Viðtalsrammi 

Minnispunktar og inngangur að viðtali 

Hefja viðtal með almennri umræðu til að liðka fyrir um samskiptin 

Láta vita: 

 • Hver ég er, hvað ég er að rannsaka og hvers vegna 

 • Hvað á að gera við upplýsingarnar 

  o Einn kennari mun fara yfir viðtalið 

 • Heiti fullum trúnaði og nafnleynd og notast verði við gervinöfn 

 • Láta vita hversu langan tíma viðtalið tekur: 40-60 mínútur 

 • Láta vita að ég þurfi að hljóðrita samtalið 

 • Óska eftir því að þátttakandi undirriti samþykkisblað og þakka honum fyrir að 

vera tilbúin að ræða við mig 

Engin rétt eða röng svör, heldur vil ég bara fá að heyra hvernig þú upplifir hlutina 

 

Fyrsta spurning: Viltu koma einhverju á framfæri áður en við byrjum.  

 • Komast að uppruna viðmælanda 

 • Hvenær uppgötvaðist dyslexían hjá þér? 

  o Hvað gerðist í kjölfarið? 

  o Finnst þér að greiningin hafi breytt einhverju fyrir þig?  

 • Ef svo er hverju?  

 • Hvað ertu menntuð í og við hvað vinnur þú?  

  o Hvaða braut tókstu í framhaldsskóla? 

  o Hvað ertu búin að vinna lengi í þessu starfi?  

  o Hvers vegna valdirðu þetta fag?  

 • og þennan starfsvettvang? 

 • Hafði dyslexían áhrif á þitt val?      
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 • Hvað gerði það að verkum að þú ert þar sem þú ert í dag?  

 • Hvernig birtist lesröskunin þín í starfi þínu? 

  o Hvaða áhrif hefur hún? 

 

Skilningur og stuðningur 

 • Nýttir þú þér þau sérstæku úrræði sem í boði eru fyrir einstaklinga með  

  lesröskun í háskólanámi? 

  o Hvers vegna?/Hvers vegna ekki? 

  o Hvernig nýttirðu þau?  

 • Hvaða stuðning og skilning fannstu frá skólaumhverfinu  

  o Hvernig var honum háttað og frá hverjum   

  o Hvaða hjálpartækjum og hjálparagögnum hafðir þú aðgang að til að 

   auðvelda þér námið.  

 • Hefurðu sagt vinnuveitendum þínum frá því að þú ert með lesblindu? 

  o Hvers vegna sagðirðu frá/ hvers vegna sagðirðu ekki frá?  

  o En samstarfsfólki? 

 • Finnst þér að yfirmaður þinn hafi skilning og þekkingu á lesblindu?  En  

  samstarfsfólk? 

  o Hvernig er þeim skilningi háttað  

 • Hvaða stuðning færðu frá þeim? 

  o Hefur þú einhvern aðgang að hjálpartækjum og hjálparagögnum að til 

   að auðvelda þér vinnuna?  

  o Engan – Hvernig stuðning myndirðu vilja fá? 

 • Vegna lesröskunar þinnar, finnst þér þú hafa fengið nægjanlega aðstoð til að 

  undirbúa þig sem best undir störf á vinnumarkaði? 

  o Já – hvaðan og hvernig aðstoð fékkstu?  

  o Nei- Hvaða aðstoð finnst þér vanta?  
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Trú á eigin getu 

 • Hvernig upplifðir þú trú á eigin getu á meðan náminu stóð? 

 • Hvernig upplifir þú núna trú á eigin getu í vinnunni?  

 

Upplifun og reynsla  

 • Hvernig upplifir þú þig í vinnunni sem einstaklingur með lesröskun?  

 • Hver er þín reynsla á vinnumarkaði sem einstaklingur með lesröskun?  

 • Er lesblindan að hafa streituvaldandi áhrif á þig í vinnunni? 

  o Ef já hvernig áhrif?  

  o Nei, er hún að hafa einhver önnur áhrif á þig?  

 

Spurningar um framíðaráform 

 • Hvaða hugmyndir hefur þú um framtíðarmöguleika þína í starfi?  

  o Finnst þér þú hafa sömu möguleika og aðrir bæði í námi og starfi? 

 • Finnst þér þú þurfa að leggja meira á þig til að ná framgangi í starfi? 

 • Já/Nei – hvers vegna  

  o Hvert er/væri þitt framtíðarstarf ef þú værir ekki með dyslexíu?   

 • Heldur þú að þú hafir valið annað nám og starfsvettvang ef þú værir ekki með 

  lesröskun? 

 • Finnst þér ég hafa gleymt að koma inná eitthvað? 

  o Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin?  

 • Ef eitthvað sem skyldi koma upp, mætti ég þá hafa samband við þig aftur? 

 

Takk kærlega fyrri að gefa þér tíma fyrir mig og rannsóknina og að hafa verið tilbúin til 

þátttöku! 
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Fylgiskjal IV   

Hér með hefur Persónuvernd móttekið tilkynningu yðar.  

Tilkynningin er nr. S7971/2016 

 

 


