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 Ágrip 

Í þessari heimildaritgerð er reynt að komast að því hvað dyslexía er, hvernig hún lýsir sér og 

hvort það séu einhver ráð til að létta nám barna sem greinast með dyslexíu. . Farið verður í 

það hvað dyslexía er og hvernig hún birtist á mismunandi hátt hjá einstaklingum, ekki síst í 

skólakerfinu. Samkvæmt lögum hafa öll börn og einstaklingar rétt á því að ganga í skóla. 

Reynt verður að komast að því hvort það sé einhver ein námsaðferð sem hentar betur en 

önnur eða hvort það margar mismunandi aðferðir væri betri kostur. Einnig verður fjallað um 

það hversu mikilvæg snemmtæk íhlutun er fyrir einstaklinga með dyslexíu og hversu 

áriðandi það er að grípa inn í og aðstoða um leið og einstaklingur hefur verið greindur með 

dyslexíu. Enn fremur verður komið inn á hvaða fylgikvillar geta fylgt dyslexíu og hvað það 

er mikilvægt vinna með allt en ekki bara eitt.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er verkefni til BA- prófs í uppeldis- og menntunarfærði við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og er metin til 14 ECTS eininga. Leiðbeinandi minn var Halla Jónsdóttir og 

vil ég þakka henni fyrir samstarfið og stuðninginn. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir 

hvatninguna í gegnum námið og fyrir að segja mér að allt er gerlegt. Ég vil sérstaklega 

þakka Eddu Sigurdísi Oddsdóttur kærlega fyrir aðstoðina við yfirlestur og uppsetningu.  

Áhugi minn á dyslexíu hefur verið mikill, allt frá því að ég var greind með hana 

þegar ég var í 10. bekk. Mér gekk alltaf ágætlega í skóla en átti samt erfitt með próf. Þegar 

upp í framhaldsskóla var komið, fékk ég lengri prófatíma auk þess sem erlendu 

tungumálin voru lesin inn á hljóðsnældur þannig að ég gæti hlustað á prófin. Ég spurði eitt 

sinn hvort ég gæti fengið að taka slíkt próf munnlega, en það var ekki hægt þar allir þurftu 

að taka skriflegt próf. Elín Vilhelmsdóttir var kennari við skólann og hún kveikti enn meiri 

áhuga hjá mér í málum tengdum dyslexíu.  

Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Vísað er til alls efnis sem sótt hefur verið til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Sú er þetta 

ritar ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta er staðfest með undirskrift 

minni hér að neðan. 

 

Reykjavík, ______._____________ 20___ 

_____________________________________ 

Eyrún Inga Sævarsdóttir 
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1 Inngangur  

Öll eigum við rétt á því að læra að lesa og stunda það nám sem okkur langar til, með 

hvaða hætti sem það er. Í mannréttindaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir að allir eigi 

rétt á menntun og að hún skuli vera ókeypis. Á það við menntun á grunnskólastigi eða 

öðrum undirstöðu stigum. Þar segir einnig að grunnskóli skuli vera skyldug menntun. 

Menntun á sviði starfsgreina og sérmenntunar eigi vera í boði fyrir alla, ásamt því að allir 

eiga að hafa kost á því að fara í háskólanám á hæfnisgrundvelli (Utanríkisráðuneytið, 

2008).  

 Áhugi minn á dyslexíu hefur aukist mikið síðan ég var greind með hana í lok 

grunnskóla. Áhuginn jókst mikið á meðan ég var í Fjölbraut við Ármúla þar sem ég fékk 

nokkuð mikla hjálp við vandanum og ekki síður jókst áhuginn eftir að ég hóf nám í 

uppeldis- og menntunarfræði og við gagnasöfnun á þessari ritgerð. Þegar ég fór að huga 

að efni fyrir lokaverkefnið mitt þá lá beinast við að skoða eitthvað tengt dyslexíu. 

Upphaflega langaði mig að skoða hvort og þá af hverju allir nemendur eru látnir læra eins. 

Við nánari skoðun fannst mér verkefnið í stærri kantinum og því varð niðurstaðan að fjalla 

almennt um dyslexíu. Hvernig einstaklingsmiðað nám getur verið aðferð sem hentar 

nemendum með dyslexíu og hvað snemmtæk íhlutun getur verið mikilvæg þegar greining 

er komin. Því varð rannsóknarspurningin mína út í: 

 Hvað er dyslexía og eru einhver ráð? 

Ritgerðin fjallar því almennt um hvað dyslexía er, hvernig hún uppgötvast og hvaða 

ráðum er beitt til að aðstoða einstaklinga með dyslexíu. Spurt er hvað einstaklingsmiðað 

nám sé en það virðist vera kennsluaðferð sem hentar nemendum með dyslexíu vel.  

 Dyslexía getur verið sumum einstaklingum til mikilla trafala og eiga þeir oft í 

erfiðleikum með að komast í gegnum nám. Sumir eiga mjög erfitt með að komast í 

gegnum grunnskólanám en aðrir komast nokkuð klakklaust í gegnum grunnskólanám en 

síðan fer að halla undan og það verður erfiðara að halda í við jafnaldra. Erfiðleikarnir geta 

komið fram á mismunandi sviðum, sumir eiga erfitt með lestur og stafsetningu, aðrir með 

stærðfræði og enn aðrir eiga erfitt með allt nám alveg sama hvað það heitir. Dyslexía 

getur haft áhrif á það hvernig einstaklingar líta á sjálfan sig og getur jafnvel haft áhrif á 

það hvernig þeim vegnar í lífinu. Á móti kemur að dyslexía getur líka haft góð áhrif. Það er 

talið að margir einstaklingar með dyslexíu hafi einstaklega frjótt ímyndunarafl, hafi 

skapandi hugsunar hátt og að einhver hluti þeirra eigi aðvelt með að sjá í þrívídd.  
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Ritgerðin er unnin sem heimildaritgerð og var leitast við að finna þær heimildir 

sem áttu best við hverju sinni. Leiðað var í smiðju mastersritgerða sem voru hver annarri 

áhugaverðari, notast var við lög og reglugerðir bæði íslensk og erlend. Enn fremur var 

leitað í erlendar heimildir sem þóttu koma málinu við og voru áhugaverð lesning.  
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2 Dyslexía 

Dyslexía fer ekki í manngreiningarálit, það geta allir greinst með dyslexíu óháð kyni, 

þjóðerni eða á aldri. Einstaklingar með dyslexíu þurfa að læra að nýta sér aðstoðina sem 

er í boði hverju sinni og að læra að lifa í sátt og samlyndi við dyslexíuna. Dyslexíu er hvorki 

hægt að lækna né hverfur hún með aldrinum (Hurford, 1998). Það er hins vegar hægt að 

ná tökum á henni með réttum aðferðum og ef einstaklingar finna þá aðferð sem hentar 

þeim í því sem þeir eru að vinna með. Ásamt því sem einstaklingar verða að reyna að láta 

dyslexíuna ekki koma í veg fyrir það sem þá langar að gera.  

2.1 Hvað er dyslexía ?  

Dyslexía hefur verið skilgreind af Alþjóðlegu dyslexíusamtökunum 12. nóvember 2002, 

sem sértækur námsörðugleiki sem á orsakir sínar  í taugalíffræði og alþjóðlega 

heilbrigðisstofnunin (WHO) hefur skilgreint dyslexíu sem sértæka lesröskun. Dyslexía 

hefur greiningarviðmiðið ICD-10 innan Alþjóðlega tölfræðiflokkunar sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála (Gretar L. Marinósson, Fjölnir Ásbjörnsson, Jónas G. Halldórsson og 

Þóra Kristinsdóttir, 1997). 

Einkenni dyslexíu eru margskonar, þau koma oft fram í erfiðleikum með sjálfvirkan 

og nákvæman lestur, lélegri stafsetningu og umskráningu. Í flestum tilfellum má rekja 

erfiðleikana til úrvinnsluvanda á málhljóðum en þeir eru þó ekki í samræmi við 

vitsmunalega hæfni einstaklingsins. Þrátt fyrir mjög góða lestrarkennslu þá kemur vandinn 

samt í ljós. Einstaklingar með dyslexíu geta átt í erfiðleikum með lesskilning og hafa litla 

reynslu í lestri, það getur síðan leitt til lítillar þróunar í orðaforða og minni 

þekkingaröflunar í gegnum lestur (International Dyslexia Association, 2016). Fleiri 

skilgreiningar eru til og notaðar af mismunandi samtökum tengdum dyslexíu.  

Orðið dyslexía kemur úr grísku og merkir erfiðleikar með orð. Þó nokkur íslensk 

hugtök hafa verið notuð yfir dyslexíu, þar má nefna lesblinda, leshömlur, sértækir 

lestrarörðugleikar og torlæsi til að nefna einhver. Lesblinda er þó það orð sem er oftast 

notað á íslensku. Nemendur sem hafa fengið greiningu vilja frekar nota orðið dyslexíu þar 

sem það þykir hlutlausara en íslensku orðin. Þeim finnst íslensku hugtökin hafa neikvæða 

merkingu, ásamt því að beina athyglinni nær eingöngu að lestrarerfiðleikum. Hugsanlega 

gæti ástæðan fyrir þessu verið sú að dyslexía nemenda er margbreytileg og lestur er oft 

einungis hluti af vandamálinu (Elín Vilhelmsdóttir, 2002; Halla Magnúsdóttir, 2007). 
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Ekkert íslensku orðanna hefur náð að festa sig í sessi á íslensku og því ætla ég að nota 

orðið dyslexía hér eftir í þessari ritgerð.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á dyslexíu og skilningur á henni því aukist á 

síðustu árum. Hins vegar eru vísindamenn ekki sammála um hvernig eigi að skilgreina 

dyslexíu og ástæðan líklega sú að þeir horfa ekki allir sömu augum á hana. Sumir horfa á 

hana út frá lestri og ritun, aðrir sem röskun á málfari og enn aðrir út frá 

taugasálfræðilegum þáttum eins og sjálfvirkni og minni. Því eru til margar skilgreiningar á 

dyslexíu og þar af leiðandi getur verið misræmi í greiningu einstaklinga (Gretar L. 

Marinósson, o.fl., 1997). Einnig er mikilvægt að setja ekki alla einstaklinga sem eiga erfitt 

með lestrarnám undir sama hatt, þar sem ástæður erfiðleikanna geta verið mismunandi, 

t.d. getur kennslan í sumum tilfella verið ófullnægjandi. Þær aðferðir sem beitt er við 

kennslu skipta miklu máli því léleg kennsla getur valdið slæmri getu í lestri. Enn fremur 

væri hægt að draga verulega úr áhrifum dyslexíu með vandaðri kennslu (Björg 

Guðmundsdóttir Hammer, 2012).  

Ef segja ætti í stuttu máli hvað dyslexía er þá mætti segja að þetta sé heiti á 

námsörðugleikum sem koma mest fram þegar verið er að vinna með ritað og/eða talað 

mál. Oft er talað um þrjár tegundir af dyslexíu, það er heyrnræn, sjónræn eða blanda af 

báðum. Með því er frekar átt við það að skynúrvinnsla heilans sé ekki rétt en að þessi 

skynfæri séu ekki í lagi. Það má því kannski segja að dyslexía sé heiti yfir margar gerðir af 

hömlunum sem allar hafa það sameiginlegt að letja færni til lesturs (Halla Magnúsdóttir, 

2007) og vísar oft til erfiðleika í námi. Erfiðleikarnir koma oftast fram þegar farið er að 

vinna með ritað og/eða talað mál. Hjá sumum nemendum er skerðing á lestri og 

lestrargetu ekki megin vandamálið heldur einungis hluti af vandamálinu. Erfiðleikar 

nemandans geta sýnt sig í hlustun, tjáningu, stafsetningu og fleiru. Eitt af því sem 

kennarar og foreldrar taka fyrst eftir hjá börnum með dyslexíu er að skilningur þeirra  á 

áhugamálum og verklegum viðfangsefnum, sem oft kemur fram í skynsamlegum 

athugasemdum nemenda, fer ekki saman við námsframmistöðu þeirra (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2002).  

Það ber að hafa það í huga að þeir einstaklingar sem hafa fengið dyslexíugreiningu 

eru ekki veikir. Dyslexía getur komið fram hjá öllum einstaklingum, sama hvaða bakgrunn 

þeir hafa eða af hvaða uppruna þeir eru.  Einstaklingurinn er ekki með einhvern sjúkdóm 

sem væri hægt að lækna. Því þarf gott lýsandi orð sem gefur góða mynd af því að dyslexía 

er hluti af persónuleika.  Einnig ber að nefna að dyslexía hefur ekkert með greind að gera, 
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nemendur sem eiga í þessum erfiðleikum eru alveg jafn ólíkur hópur eins og allir aðrir 

nemendur, eru að jafnaði hæfileikaríkir en læra öðruvísi en aðrir. Það er bara munur á 

milli hæfileika þeirra til náms og árangur í námi sem ekki er hægt að útskýra. Með 

kennsluaðferðum sem henta hverjum og einum geta nemendur með dyslexíu lært með 

jafn góðum árangri og hver annar (Elín Vilhelmsdóttir, 2002; Hanna Ásgeirsdóttir, 2016). 

Niðurstöður erlendra rannsókna sýna að það megi gera ráð fyrir því að í kringum 5-

18% einstaklinga glími við talsverða eða mikla lestrarerfiðleika (Démonet, Taylor og Chaix, 

2004) og það er ekkert sem segir okkur að dyslexía sé eitthvað óalgengari hér á landi en í 

þeim nágrannalöndum sem við berum okkur saman við. Því má áætla að um sjö þúsund 

íslendingar á aldrinum 6-20 ára séu með dyslexíu (Menntamálaráðuneytið, 2007). Ef 

einstaklingar fá ekki greiningu á dyslexíu vanda sínum þá er líklegra að þeir detti út úr 

námi, sem aftur eykur líkurnar á því að þeir fá ekki vinnu sem hentar og jafnvel eru dæmi 

um atvinnuleysi til lengri tíma (Emilía Björg Kofoed-Hansen, 2016). Einnig má halda því 

fram að koma mætti í veg fyrir mörg þeirra vandamála sem tekist er á við með lyfjum og 

dýrum meðferðum í samfélaginu í dag, ef bara væri hægt að vinna markvisst með dyslexíu  

einstaklinga á öllum stigum í námi (Menntamálaráðuneytis, 2007). 

2.2 Orsakir dyslexíu 

Nú til dags er talið að orsök dyslexíu sé hægt að tengja við heilann. Að um sé að ræða 

meðfætt frávik í nokkuð afmarkaðri heilastarfsemi sem veldur vandamálum nemenda við 

að vinna með tungumál. Því má segja að dyslexía sé röskun af taugafræðilegum toga (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2002). Talið er að um 50% líkur séu á því að strákar erfi dyslexíu ef feður 

þeirra eru með hana og líkurnar eru um 40% ef mæður þeirra eru með hana. Likurnar eru 

eitthvað minni á að stelpur erfi dyslexíu frá öðru foreldri sínu. Það má samt segja að það 

sé ekki dyslexían í sjálfri sér sem erfist heldur eru það veikleikinn í hljóðkerfisúrvinnslu 

sem kemur út frá taugafræðilegum frávikum (Snowling, M.J., 2006). 

Nemendur og einstaklingar með dyslexíu sýna oft mikla hæfileika á þeim sviðum þar 

sem mikið er lagt upp úr því að hreyfing, sjónskynjun og rúmskynjun vinni saman. Margir 

þeirra hafa góða hæfileika á sviðum eins og íþróttum, húsagerð (arkítekt), listum, verkfræði 

og rafeindatækni. Það sem er sameiginlegt hjá einstaklingum með dyslexíu er að tungumálið 

veldur þeim vandræðum (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). 
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2.3 Einkenni dyslexíu  

Rannsóknir sýna að meirihluti þeirra sem greinast með dyslexíu eru strákar. Reyndar er 

líkleg ástæða þess sú að strákar eru oftar greindir með eitthvað af þeim fylgikvillum sem 

fylgja dyslexíunni og í kjölfarið fá þeir frekar dyslexíugreiningu. Þrátt fyrir miklar framfarir 

í rétta átt á síðustu árum, eru engu að síður vísbendingar um að dyslexía og aðrar lesraskanir 

séu vangreindar hér á landi, oft á tíðum er dyslexía greind seint og enn er ekki nægjanlegur 

skilningur á vanda þeirra einstaklingar sem eru með raskanir tengdar námi (Jónas G. 

Halldórsson, e.d.). Einkenni dyslexíu eru jafn fjölbreytt og einstaklingarnir sem kljást við 

hana. Engu að síður má finna nokkur einkenni sem tengja þá saman. Þar má nefna að ýmsa 

erfiðleika við lestur, eins og að lesa hægt og hikandi, sleppa stöfum úr orðum og sleppa 

jafnvel heilu orði úr texta. Önnur einkenni eru t.d. að eiga erfitt með að finna hrynjanda í 

orðum, röð atkvæða og skipulagi á hljóðum. Einstaklingar með dyslexíu eiga það til að snúa 

við stöfum eða orðum þannig að orðin fá aðra merkingu en þau eiga að hafa í textanum og 

geta átt það til að skipta út orðum og setja í staðinn orð sem annaðhvort eru lík í útliti eða 

merkingu. Hjá sumum eru stafirnir allir á ferð og flugi og það veldur því að einstaklingarnir 

eiga erfitt með að einbeita sér. Í þeim tilfellum getur einstaklingum þótt gott að hafa litaða 

glæru yfir hvítu blaði, litað blað eða lituð gleraugu sem gerir það að verkum að stafirnir 

róast. Sumir eiga erfitt með að muna hvað þeir hafa lesið og aðrir lesa verr undir álagi (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2002). Einkenni geta líka komið fram í stafsetningu, þá eiga einstaklingar 

erfitt með að greina mun á hljóðum eins og v og f, ásamt því að finna muninn á einföldum 

og tvöföldum samhljóðum og því eru hljóðvillur algengar. Stafsetningarvillur þeirra bera 

þess merki að orðum og stöfum er snúið við og skipta gjarnan út stöfum eða orðum. 

Einstaklingar með dyslexíu eru oft á tíðum óöruggir í stafsetningu og breyta oft hvernig þeir 

skrifa orðin. Þeir eiga sérstaklega erfitt með stafsetningu í tungumálum þegar framburður og 

ritun eru mjög ólík, eins og í ensku. Einstaklingar með dyslexíu geta enn fremur átt í 

erfiðleikum með áttun, tímahugtök og að hafa stjórn á tímanum. Það að meta hvað hlutirnir 

geta tekið langan tíma getur reynst þeim erfitt og er því algengt að nemendur skili verkefnum 

sínum of seint. Nemendur geta átt í erfiðleikum að læra utanbókar, sérstaklega það sem hefur 

ekkert gildi fyrir þá. Í námsgreinum eins og sögu eiga þeir erfitt með að læra nöfn, ártöl og 

staði en gengur engu að síður mjög vel í sögu þegar það kemur að útskýringum eins og 

afleiðingum atburða eða hversvegna tiltekin atburður gerðist. Við lestur þreytast nemendur 
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fljótt, upplifa sig heimska og verða reiðir og pirraðir yfir því að skilja ekki það sem verið er 

að lesa.  Í sumum tilfellum getur lesskilningur verið lítill þar sem orkan fer öll í það að lesa 

en ef hlutirnir eru sagðir þá er oft auðveldara að muna og skilja (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). 

Stór hópur einstaklinga með dyslexíugreiningu eru lengi að læra að tala og eiga jafnvel 

ættingja eða fjölskyldumeðlim með vandamál af svipuðum toga. Mjög ólíklegt er að 

einstaklingur sýni öll einkenni dyslexíu, heldur eru það einhver af þessum einkennum sem 

gera það að verkum að hann greinist. (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). Vegna mismunandi 

birtingarforma á dyslexíu hefur verið reynt að flokka einstaklinga með hana í undirflokka en 

þar sem fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvernig það eigi að vera gert hefur sú flokkun 

ekki gengið upp (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 2012).  

Það er ekki talið æskilegt að börn fari í dyslexíu greiningu áður en þau hafa reynt 

venjulega kennslu í skólanum (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Með venjulegri kennslu er átt við 

þá kennslu sem væri nóg fyrir meðalnemanda til að læra að lesa. Komi í ljós að nemandi nái 

ekki að tileinka sér námsefnið á þeim tíma er rétt að íhuga hvort um dyslexíu sé að ræða. 

Við greiningu á dyslexíu eru þrjú atriði mikilvæg. Fyrst ber að nefna mikilvægi þess að 

notast við viðmið og skilgreiningar sem eru viðurkenndar af alþjóðasamfélaginu. Í annan 

stað er mikilvægt að greiningin sé út frá kennslufræðilegu, taugafræðilegu og 

taugasálfræðilegu sjónarmiði. Í þriðja lagi er mikilvægt að þverfaglegt samstarf sé nýtt við 

greiningu á vandanum. Það er mikilvægt, þar sem dyslexíunni getur fylgt margir fylgikvillar 

(Jónas G. Halldórsson, e.d.). Þetta endurspeglar það sem hefur einkennt rannsóknir á 

dyslexíu síðastliðin ár, þær eru orðnar þverfaglegar og snerta hin ýmsu fræðasvið eins og 

kennslufræði, erfðafræði og málvísindi ásamt öðrum fræðigreinum sem eru að rannsaka 

hvernig félagslegir og umhverfislegir þættir hafa áhrif á þá sem eru með dyslexíu (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Einstaklingar með dyslexíu tala oft um að aðrir haldi því fram að dyslexían hafi ekki 

áhrif á nám, að skýringuna á lakara námsárangri þeirra miðað við aðra sé að finna í leti, að 

greind þeirra sé ekki nægjanleg, þeir séu áhugalausir og ósamvinnuþýðir og hagi sér almennt 

illa (Hales, 2001). Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að dyslexía hefur mikil áhrif á nám 

einstaklinga, ýmislegt sem tengist námi og minni er eitthvað sem reynist einstaklingum með 

dyslexíu erfiðara heldur en hinum meðal Jón.  
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2.4 Fylgikvillar dyslexíu 

Jafnhliða dyslexíu greinast oft ýmsir aðrir kvillar, þar má nefna ADHD (athyglisbrestur með 

ofvirkni), skort á athygli og/eða samhæfingu. Talið er að þessir kvillar geti fylgist aðvegna 

þess að taugafræðileg stjórnun þessara þátta á sér stað á sama svæði í heilanum. Það má 

t.d. nefna að skipulagsleysi fylgir bæði dyslexíu og ADHD. Ekki er að fullu ljóst hvort að slík 

einkenni tengist beint dyslexíunni, hvort þau séu afleiðing af dyslexíunni eða hvort að 

ADHD einkenni séu fylgiröskun dyslexíu (Snowling. M.J. 2006). Þá glíma nemendur með 

dyslexíu við ýmislegt annað, líkt og slakt skammtímaminni, eiga erfitt með að skipuleggja 

verefni, athyglin getur verið slök og eiga það til að færa þekkingu úr einu verkefni yfir á 

annað verkefni (Hetcer, 2006).  

Hildur Aðalsteinsdóttir (2013) gerði rannsókn á námserfiðleikum 10. bekkinga, sem 

hluta af mastersverkefni sínu. Þar kom í ljós samhengi milli dyslexíu og ADD 

(athyglisbrestur án ofvirkni) þannig að 18,3 % nemenda sem voru greindir með dyslexíu 

voru einnig greindir með ADD. Sama rannsókn sýndi enn fremur samhengi milli dyslexíu 

og ADHD eða um 12,4% nemenda með dyslexíu greindust líka með ADHD (Hildur 

Aðalsteinsdóttir, 2006) 

Í bók eftir Elínu Vilhelmsdóttur (2007) kemur fram að allt að 40% einstaklinga með 

dyslexíu greinast líka með athyglisbrest. Þá getur athygslisbresturinn bæði verið með og 

án ofvirkni. Einstaklingar með dyslexíu eiga oft erfitt með einbeitingu og verða 

auðveldlega fyrir truflun af hreyfingu, hljóði eða öðru sem gæti breyst í nær umhverfinu 

hverju sinni. Það hefur líka komið í ljós að lítill hluti einstaklinga með dyslexíu, eða um 3%-

8%, eru mjög viðkvæmir fyrir birtu. Þeir einstaklingar eiga oft í erfiðleikum með að lesa 

svarta stafi af hvítu blaði og finnst eins og stafirnir séu á hreyfingu (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007). 

2.5 Styrkleikar einstaklinga með dyslexíu 

Það skiptir miklu máli fyrir einstaklinga með dyslexíu að unnið sé í því að efla sjálfsmynd 

þeirra. Um leið og þeir hafa fengið trú á eigin getu við nám eru þeir komnir hálfa leið. 

Mikilvægt er að aðstoða þá við að finna þær hliðar námsins sem þeir eru sterkir í. Margir 

halda því fram að styrkleikar einstaklinga með dyslexíu liggi í því að hægra heilahvel þeirra 

er  virkara en það vinstra. Hægra heilahvelið stjórna til að mynda mikið af listrænum 

eiginleikum svo sem þrívíddarskynjun, tónlist, teikningu, sterkt ímyndunarafl, þrautseigju 

og forvitni svo eitthvað sé nefnt (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  
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Þegar einstaklingar eru farnir að átta sig á því að það er ekkert að því að vera með 

dyslexíu og að  þeir þurfi bara smá aðstoð við eitt og annað, er hálfur sigur unninn. Hægt 

er að líkja þessu við að þeir sem eru heyrnarskertir þurfa heyrnartæki og þeir þurfa 

gleraugu sem eru sjónskertir. Mikilvægt er að kröfurnar séu sanngjarnar miðað við það fag 

sem verið er að læra og hvernig dyslexían birtist og gagnrýnin verður að vera uppbyggileg. 

Ef til vill er komin tími á að sumir kennarar fari að hugsa út fyrir kassann og fari aðeins út 

fyrir hefðbundnar kennsluaðferðir. Gefa nemendum ef til vill aðeins lausari taum í því 

hvernig þeir leysa verkefnin svo lengi sem verkefnið komast til skila (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007). Margir þekktir einstaklingar hafa komist langt í lífinu af því að þeir eru með 

dyslexíu og hugsa á annan hátt en aðrir eða þá að þeir hafa þróað með sér hæfileika á 

afmörkuðu sviði. Einstaklingar á borð við Agöthu Christie, H.C. Andersen, Walt Disney, 

Robin William, Whoopi Goldberg og John F. Kennedy eru einungis dæmi um nokkra aðila 

(Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  
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3 Dyslexía í skólaumhverfi 

Eins og gefur að skilja, getur dyslexía verið hamlandi þegar kemur að námi. Því er 

nauðsynlegt að starfsmenn skóla séu meðvitaðir um dyslexíu og hvernig hægt er að vinna 

með hana. Á hvaða hátt er best að koma til móts við nemendur þegar kemur að 

verkefnum og prófum. Einnig er mikilvægt að kennarar og aðrir starfsmenn skóla viti 

hvaða rétt einstaklingar með dyslexíu hafa þegar kemur að prófum og ýmsu öðru tengdu 

náminu.  

Telja má að það séu um 10% nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum sem eru 

dyslexíu (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Einstaklingar, hvort sem það eru fullorðnir eða börn, 

hafa margir hverjir hafa fengið að heyra að þeir séu heimskir, þrjóskir eða latir. Sumir 

hverjir hafa tekið þessum orðum það nærri sér að þeir fara að trúa því þegar þetta er sagt 

við þá. Þetta leiðir svo til þess að margir af þessum einstaklingum flosna upp úr námi. Því 

er nauðsynlegt fyrir alla, hvort sem það er einstaklingurinn sjálfur eða aðrir sem koma að 

honum, að átta sig á því að dyslexía er ekki áhugaleysi, leti eða heimska (Hurford, 1998).  

3.1 Lög um grunnskóla  

Á Íslandi er skólaskylda samkvæmt lögum um grunnskóla, samanber 32. grein 

grunnskólalaga. Það þýðir að öll börn á aldrinum 6-16 ára er skylt að vera í skóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í 13. grein, sem fjallar um réttindi nemenda, segir að allir 

nemendur í grunnskóla eigi rétt á því að fá kennslu við hæfi, að umhverfi til náms sé 

hvetjandi og að húsnæðið taki mið af því sem hver og einn hefur þörf á og ekki síst að 

þeim líði vel. Grunnskólinn á einnig að starfa þannig að hver nemandi fái að njóta 

hæfileika sinna og að nemendur finni að þau séu örugg (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hafa verður í huga að þó svo að börn séu á sama aldri, þá þurfa þau ekki að vera lík þegar 

litið er til áhugamála þeirra, persónuleika, náms eða stærðar. Líta má svo á að öll erum við 

manneskjur, hvort sem við erum börn eða fullorðin. Það sem skilur börn frá fullorðnum 

eru að þau eru jú börn en það er mikilvægt að muna að þau eru líka allt ólíkir einstaklingar 

með ólíkar þarfir og áhuga (Tomlinson, C.A., 2001). 

Í 17. grein grunnskólalaga er tekið á sérþörfum, þar sem segir að koma eigi til móts 

við alla nemendur, sama hverjar námsþarfir þeirra eru. Það eiga allir að fá að ganga í 

almennan grunnskóla án aðgreiningar, hvort sem sérþarfirnar eru andlegar eða 

líkamlegar. Í sömu grein kemur fram að nemendur sem eiga við sértæka námsörðugleika 
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þar á meðal leshömlur eiga rétt á því að fá sérstakan stuðning í námi samkvæmt þeim 

sérþörfum sem nemendur eru metnir með (Lög um grunnskóla nr.91/2008).  

3.2 Barnasáttmálinn 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna var lagður fyrir allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989. Þessi samningur er í daglegu tali kallaður 

Barnasáttmálinn. Á Íslandi var samningurinn komin í fullt gildi árið 1992. Með fullgildingu 

skuldbatt Ísland sig til þess að uppfylla og virða ákvæði sáttmálans. Aftur á móti var 

Barnasáttmálinn ekki festur í lög á Íslandi fyrr en mörgum árum seinna eða 20. febrúar 

2013 og varð þar með hluti af íslenskri löggjöf (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Barnasáttmálinn skiptist niður í þrjá hluta og 54 greinar. Í grein númer 28 segir að 

öll ríki sem eiga aðild að samningnum viðurkenni rétt barna til menntunar. Öll börn eiga 

að njóta sömu réttinda og tækifæra, þess vegna ættu aðildarríkin að koma á skyldu í 

grunnmenntun sem væri ókeypis fyrir alla. Framhaldsmenntun þarf að þróa og vera í boði 

fyrir öll börn, hvort sem það er starfsmenntun eða almenn menntun og þá þarf að gera 

ráðstafanir sem henta hverjum og einum, hvort sem menntunin væri ókeypis eða veitt 

væri fjárhagsaðstoð. Ráðgjöf og upplýsingar um nám og starfsval ættu að vera aðgengileg 

öllum ungmennum og gera skuli ráðstafanir sem stuðla að minnkandi brotthvarfi 

nemenda úr námi. Aðildarríkin ættu líka að sjá til þess að nútímakennsluaðferðum sé 

beitt. Í 29. grein kemur fram að ríkin eigi að rækta hæfileika, persónuleika, líkamlega og 

andlega getu ungmennanna. Í sömu grein kemur líka fram að það eigi að undirbúa börn 

og ungmenni undir það að lifa ábyrgu lífi (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

3.3 Aðalnámsskrá grunnskólanna  

Menntastefna grunnskólanna, sem má finna í aðalnámsskrá þeirra, er byggð á sex megin 

þáttum: læsi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni, mannréttindi og jafnrétti, sköpun og 

lýðræði. Námsmat þarf að taka tillit til sérþarfa og sértækra námsörðugleika nemenda. 

Skólum ber að gera það sem unnt er til þess að koma til móts við þarfir hlutaðeigandi 

nemenda í þessu efni. Allir nemendur eiga rétt á að námsmat sé lagað að þörfum þeirra, 

m.a. með lengri próftíma, sérhönnuðum prófum, notkun hjálpargagna, aðstoð og 

munnlegu námsmati. Eigi nemendur við lestrarörðugleika að stríða, er æskilegt að leggja 

verkefnin fyrir þá munnlega eða með öðrum viðeigandi hætti í samræmi við sérþarfir 

nemandans. Aftur á móti á ekki að draga úr kröfunum til námsins, heldur eingöngu að 
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gæta þess að nemendur fái þau sér úrræði sem þeim hentar og hafa rétt á (Aðalnámsskrá 

framhaldsskólanna, 2011; Aðalnámsskrá grunnskólanna, 2011).  

 Nemendur þurfa smám saman að þjálfast í að nýta eigin reynsluheim og lesa með 

gagnrýnum huga, lesa á milli línanna og túlka, m.a. texta sem fjalla um álitaefni. Vert er að 

hafa í huga, sérstaklega varðandi nemendur sem eiga í erfiðleikum með lestur, að hlustun 

eykur einnig orðaforða og málskilning, t.d. samhliða lestri eða með myndastuðningi 

(Aðalnámsskrá grunnskólanna, 2011).  

3.4 Lög Háskóla Íslands  

Í lögum Háskóla Íslands má líka finna reglur sem gilda um nemendur með sérúrræði sem 

stunda nám við Háskóla Ísland. Í þeim segir að þeir nemendur sem stundi nám við Háskóla 

Íslands og eru með greiningu um sértæka námserfiðleika sem geta haft áhrif á nám þeirra, 

eiga rétt á að fá þau sérstöku úrræði sem þeim hentar. Einnig kemur fram að með þessari 

reglu sé verið að tryggja það að nemendur sem eiga við námserfiðleika að stríða og 

stunda nám innan Háskólans fái jafnan rétt og samnemendur þeirra. Með því er verið að 

ábyrgjast að þeir geti stundað nám án mismununar og að tækifæri þeirra séu þau sömu og 

aðrir fá til að njóta sín í námi (Háskóli Íslands, nr. 481/2010) 

3.5 Einstaklingsmiðað nám  

Talað er hugmyndina að einstaklingsmiðuðu námi megi rekja til að hluta til í smiðju 

uppeldisfræðinga eins og Mariu Montessori, John Dewey, Jean Piaget og Jean Jacques 

Rousseu. Segja má að hugmyndir Dewey vegi mest þegar kemur að þessum 

fræðimönnum. Hugmyndir hans um virka kennsluhætti, lýðræðislegt skólastarf, þjálfun 

hugsana og leitarnám voru notaðar í skólum sem tóku til starfa í upphaf tuttugustu aldar 

og voru með einstaklingsmiðað nám á sinni stefnuskrá. Þeir fræðimenn sem voru 

frumkvöðlar í uppeldisfræði á þessum umbótatímum lögðu mikla áherslu á umhverfið 

væri örvandi félagslega, að leysa verkefni með samvinnu og að nýta nánasta umhverfi til 

kennslu (Helga Sigrún Þórsdóttir, 2015). 

Fyrsta starfsáætlun Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur var fyrir árið 1997 og var gefin 

út 1996. Þar var hvergi að finna neitt um einstaklingsmiðað nám eða kennsluhætti. Í 

starfsáætlun fyrir 1998 var kafli sem vísar í 2. grein grunnskólalaganna frá 1995, sem segir 

að skólinn eigi að vinna starf sitt í samræmi við þarfir og eðli nemenda og æfa þá í að 

vinna með öðrum. Þó það hafi verið tala um einstaklingsmiðun í námi á þessum árum þá 
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var það ekki fyrr en 2000 sem alvöru vinna við að þróa einstaklingsmiðað nám og í 

starfsáætlun frá Fræðslumiðstöð Reykjavíkur segir að það eigi að á komandi árum eigi að 

vinna með að þróa kennsluhætti þannig að allt skipulag náms verði meira nemendamiðað. 

Jafnframt að leggja eigi áherslu á samvinnu milli nemenda og þemanám, líkt og kemur 

fram í aðalnámsskrá grunnskólanna (Ingvar Sigurgerisson, 2005).  

Árið 2007 kom út stefnu og starfsáætlun frá Leikskólasviði og Menntasviði 

Reykjavíkurborgar með því fylgdi fylgiskjal 23 þar var þessi skilgreining á 

einstaklingsmiðuðu námi og samvinna nemenda: 

Skipulag náms sem tekur mið af stöðu hvers og eins en ekki hóps nemenda  

eða heils bekkjar í grunnskóla. Nemendur eru ekki að læra það sama á sama  

tíma heldur geta þeir verið að fást við ólík viðfangsefni og verkefni einir  

sér eða í hópum. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers og eins  

byggir á einstaklingáætlun.  

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2007) 

Þetta er sama skilgreining og var að finna í starfsáætlun frá fræðslumiðstöð 

Reykjavíkur frá árinu 2004. Markmiðið í námi og kennslu í einstaklingsmiðuðu aðferðinni 

er að taka mið af hverjum og einum nemanda eftir því hvar hann er standur í náminu 

hverju sinni í staðinn fyrir að taka mið af hópnum. Það hefur komið upp sá misskilningur 

að einstaklingskennsla og einstaklingsmiðað nám sé það sama. Með hugtakinu 

„einstaklingsmiðað nám“ er verið að vísa í skipulag og umgjörð, í stað þess að vísa til 

ákveðinna kennsluaðferða eða til þess hvernig hver og einn lærir. Það eru einhverjir sem 

telja hugtakið næstum ónothæft þar sem fólk í skóla skilgreinir merkingu þess á ólíka 

vegu. Því eru ekki allri sammála um notkun þessa hugtaks (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007).  

Sú skilgreining sem oftast er notuð á einstaklingsmiðuðu námi, er að kennarinn 

eigi að gera allt sem hann getur til að koma á sem sveigjanlegastan hátt til móts við þær 

einstaklingsbundnu þarfir sem nemandinn hefur. Þessi skilgreining byggir á 

einstaklingsmun, það er kenningum um fjölgreind og ólíkum námsstíls hvers og eins. Það 

er á ábyrgð kennarans að nemandinn sé að keppa við sjálfan sig samhliða því sem hann er 

að þroskast og þróa hæfni sína (Tomlinson, C.A., 1999) og mikilvægt er að kennarar þekkji 

nemendur sína vel, og þá helst þá fjóra eiginleika mest áhrif á nám, það er að segja 

viðhorf, áhugi, námssnið og námshæfni (Tomlinson, C.A., 2003). 
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Það er hægt að skipuleggja einstaklingsmiðað nám á marga vegu en markmiðið 

með því er ætíð að hver og einn nemandi nýti sína hæfileika eins vel og hægt er í 

skólanum og sé þannig betur tilbúinn til að læra til framtíðar. Með þessu móti geta 

nemendur verið að fást við mismunandi viðfangsefni, mismunandi námsefni, misþungt 

efni og síðast en ekki síst á sínum eigin hraða, einir eða í hóp með öðrum nemendum. 

Með einstaklingsmiðuðu námsaðferðinni er mikið áhersla lögð á að nemendur beri ábyrgð 

á eigin námi, sýni virka að þátttöku og mikil áhersla er lögð á samvinnu nemenda. 

Verkefnin þurfa að skora á einstaklinginn með það að markmiði að gera kröfu á 

nemandann til að hann þroskist  (Tomlinson, C.A., 1999; Tomlinson, C.A. og Allan, S.D., 

2000; Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  

Það eru nokkrir þættir sem geta gert kennslu árangursríka fyrir nemendur með 

dyslexíu, til dæmis tíminn sem er áætlaður til kennslu, gæði kennslu og að séð sé til þess 

að tækifærin til náms séu þau bestu hverju sinni. Til að þetta geti gengið upp er kennarinn 

í lykilhlutverki (Hatcher, 2006). Góður kennari hefur marga kosti en mikilvægt er að hann 

hvetji nemendur sína, hrósi þeim og sýni þeim skilning (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 

2012). Almennt mat á nemanda hjálpar kennaranum að taka kennslufræðilegar 

ákvarðanir en kennarinn verður samt að muna að matið tekur ekki ákvarðanir fyrir hann 

(Southall, 2007) og því þarf hann að bera ábyrgð á því að koma með úrræði sem helst 

virka strax. Skiptir þá engu hvort um nemendur með dyslexíu eða ekki er um að ræða. Þeir 

kennarar sem kenna nemendum með dyslexíu þurfa að hafa húmor, sveigjanleika, 

þolinmæði, búa yfir þekkingu á fjölbreyttum kennsluaðferðum og hafa til umráða 

nauðsynleg kennslutæki, hugsa um að vel gangi hjá nemendum og ekki síst þurfa þeir að 

vera tilbúnir að vinna með öðrum kennurum og fagfólki (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 

2012). Til þess að einstaklingsmiðað nám geti þróast þurfa kennarar að vinna saman í 

teymum og ábyrgð yfir nemendahópnum þarf að vera sameiginleg. Á þessa nálgun hefur 

einmitt verið lögð nokkur áhersla í skólum á hinum Norðurlöndunum en talið er að með 

teymisvinnu sé hægt að nýta sérþekkingu hvers kennara betur til að deila þekkingunni til 

annarra (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

Þó svo að einstaklingsmiðað nám sé bundið í aðalnámskrá, þá hafa margir íslenskir 

kennarar látið í ljós efasemdir um framkvæmd þess, þó svo að þeir leggi mikla áherslu á 

virkni nemenda og að áherslur séu fjölbreyttar (Hanna Ásgerisdóttir, 2016). Það sem 

kennarar minntust einna helst á var að bekkir væru of stórir og því minni tími til að sinna 

hverjum og einum nemenda. Kennarar nefndu líka skort á tíma, námsefni væri af skornum 
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skammti og að nemendahópurinn væri fjölbreyttur. Kannanir hafa engu að síður sýnt fram 

á það að áhersla kennara er ekki að bjóða upp á að nemendur vinni með mismunandi 

viðfangsefni, að þeir velji sér viðfangsefni eða að þeir fái að velja efni út frá áhuga. 

Algengustu kennsluaðferðirnar eru þær þar sem kennarinn er í aðalhlutverki í stað þess að 

aðferðirnar séu nemendamiðaðar, vinnubækur í kennslu og bein kennsla er það sem er 

aðallega notast við í skólakerfinu á Íslandi (Hanna Ásgerisdóttir, 2016). Ljóst er að 

einstaklingsmiðaðnám er eitthvað sem felst allir myndu vilja að væri að virka í 

skólakerfinu okkar. En það virðist vera þrautinni þyngri að koma því í framkvæmd, hvort 

það er of lítið fjármagn inn í skólakerfið, kennarar sem ekki eru tilbúnir í nýjungar, of 

margir nemendur á hvern kennara eða skólastofur eru óhentugar er mál sem þarf að taka 

upp í annarri ritgerð. 

3.6 Einstaklingsáætlun  

Einn mikilvægasti þáttur einstaklingsmiðaðs náms er að búa til einstaklingsáætlun fyrir 

alla nemendur. Með þessum áætlunum eru nemendur að setja sér markmið, og gera þau í 

samvinnu við kennarana og foreldra eða forráðamenn. Nemendur verða einnig að finna 

leið til að ná þessum markmiðum og einnig er gert ráð fyrir því að hver og einn nemandi 

meti stöðu sína með reglulegu millibili. Það má einnig nefna að einstaklingsáætlun er gott 

áhald fyrir kennara til að meta stöðu nemenda, ásamt því að vera gott tæki til þess að 

nemendur beri meiri ábyrgð á námi sínu þar sem þeir verða að setja sér markmið og eiga 

að geta gert grein fyrir þeirri stöðu sem þau eru í náminu. Mikilvægt er að foreldrar 

nemenda taki þátt í gerð áætluninnar (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

Í reglulegri upplýsingaöflun hjá Menntasviði árið 2006, kom fram að 33 skólar 

sögðu að verið væri að gera einstaklingsáætlun í nokkrum árgöngum eða greinum. Þetta 

eru þremur fleiri skólar en árið 2005. Þar kom einnig fram að í flestum þeim skólum sem 

verið var að gera einstaklingsáætlun var það aðeins fyrir lítinn hluta af nemendum. Gerðar 

voru einstaklingsáætlanir fyrir 31-63% nemenda í þremur skólum haustið 2006 en í fjórum 

skólum var verið að gera áætlun fyrir um 64-100% nemenda (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007).  

Þegar grein Önnu Kristínar Sigurðardóttur (2007) um þróun einstaklingsmiðaðs 

náms kom út, höfðu sjö grunnskólar í Reykjavík fengið leyfi frá Menntamálaráðuneyti til 

að víkja út af viðmiðunarstundaskrá. Í þessum sjö skólum hafði stundatöflum verið breytt 

úr því að vera tímar sem skiptast niður í 40 eða 80 mínútna tíma, sem ætlaðir voru fyrir 
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ákveðnar námsgreinar. Þess í stað hefur deginum verið skipt niður í lengir vinnulotur og 

aðeins nokkrar lotur merktar ákveðnum námsgreinum. Nemendum er ekki skipt eftir getu 

í bekki í einstaklingmiðuðu námi, þó svo að það sé gert í einhverjum greinum en þá í 

afmarkaðan tíma í senn. Það sem skiptir mestu máli er að kennsla og nám sé ákveðið út 

frá þeirri stöðu sem hver og einn nemandi er í hverju sinni í stað þess að einblína á hópinn 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007). Með góðri kennslu og réttmætum kröfum til náms 

getur barn með skerta hljóðkerfisvitund lært að vinna með námserfiðleikunum. Aftur á 

móti ef barn er strax komið í sérkennslu þar sem kröfurnar eru ekki eins miklar og 

væntingarnar minni en það sem telst eðlilegt, gæti það lent í erfiðleikum með að vinna sig 

áfram í námi.  Því er líklegt að þessir krakkar verði alltaf eitthvað á eftir sínum 

samnemendum. Fræðimenn kalla þetta Matthew áhrifin, en í því felst það að þegar talið 

er að barn eigi við lestrarerfiðleika eða námserfiðleika af einhverju tagi þá eru kröfurnar 

minnkaðar og þá er líklegra að barnið dragist aftur úr í námi sínu (Björg Guðmundsdóttir 

Hammer, 2012). 

3.7 Námsaðferðir 

Kenningar um trú á eigin getu eru nokkrar en ein þeirra segir að það að hafa trú á sjálfum 

sér geti haft áhrif á hversu mikið einstaklingar eru tilbúnir að leggja sig fram og hvernig 

líðanin er þegar tekist er á við hinu ýmsu verkefni. Einstaklingur með góða trú á sjálfum 

sér getur sett sér há markmið og lítur á verkefni sem áskorun (Björg Guðmundsdóttir 

Hammer, 2012). Ef vel gengur þá verður trúin meiri og einstaklingurinn tilbúin að takast á 

við stærri og fleiri verkefni. Á móti koma þeir sem hafa litla trú á sjálfum sér, þeir reyna 

oft ekki við verkefni sem þeim finnst líta út fyrir að vera erfið. Þannig dregst andlega hliðin 

niður eftir því sem hindranirnar birtast, þeir gefast auðveldlega upp og ef þeir gera mistök 

draga þeir sjálfstraust sitt niður (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 2012). Því þarf 

einstaklingur með dyslexíu að finna sér þá námsaðferð sem honum hentar, til að hann 

finni að hann hafi skipulag á náminu og valdi verkefninu. Mikilvægt er að aðstoða 

einstaklingana við að finna þá aðferð sem reynist þeim hvað árangursríkust, sem nýtir 

styrkleika þeirra og kennir þeim að leiða hjá veikleikunum. Þarna er ábyrgð kennara mikil 

en hann þarf að kynna fyrir hverjum og einum nemanda ákveðnar leiðir til náms og um 

leið að hafa í huga að það sem hentar einum nemanda þarf ekki endilega að henta þeim 

næsta (Tomlinson, C.A., 1999). Einstaklingurinn þarf líka að vera hugmyndaríkur og 

leitandi að góðum aðferðum (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 2012).  
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Ein aðferð til að nemendur geti komist að því hvaða námsaðferð henti þeim best 

kallast VARK en einn af hugmyndasmiðum hennar er Neil Fleming frá Nýja Sjálandi. Eftir 

að vera búinn að kenna í fjölda ára, komst hann að þeirri niðurstöðu að nemendur 

notuðust helst við fjórar megin námsaðferðir. Þessar fjórar námsaðferðir táknaði hann 

með bókstöfunum V A R K. Í flestum tilfellum skarast aðferðirnar á einhvern hátt en 

megin einkenni hverrar aðferðar eru þó skýrar. Þær eru:  

V=visual/sjón- eða myndrænt. Þeir einstaklingar sem kjósa þessa leið finnst best að vinna 

með upplýsingar sem eru í línuritum, hugkortum og myndum, auk þess sem þeir nota 

ýmis tákn eins og örvar í stað orða.  

A=aural/auditory/hlustun og tal. Einstaklingum sem finnst þessi leið góð vilja helst vinna 

með hluti sem þeir heyra. Þetta eru einstaklingar sem telja að þeir læri best á því að 

hlusta á fyrirlestra, ræða málin, útskýra með orðum og taka þátt í umræðum.  

R=read/write/lestur og skrift. Í þessari aðferð finnst einstaklingum best að vinna með 

ritað mál. Þeir sem eru langskólagengnir velja þessa leið oft. Þá vilja þeir helst að 

upplýsingarnar sem þeir láti frá sér séu skriflegar og það sem þeir fá til baka einnig. 

K=kinesthetic/nota hreyfingar/gera/framkvæma. Með þessari aðferð eru einstaklingar 

helst að notast við eitthvað sem þeir geta tengt við eigin þjálfun og reynslu. 

Neil Fleming telur að 50-70% einstaklinga velji fleiri aðferðir en eina til að vinna 

upplýsingar með. Sumir kjósa ekkert eina aðferð frekar en aðra heldur reyna þeir að laga 

aðferðirnar að því sem þeim þykir best í hvert sinn (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d.). 

Það ber að hafa í huga að afleiðingar dyslexíu er að finna í námi hjá einstaklingum 

á öllum stigum náms og að áhrifin koma fram á margbreytilegan hátt 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Þegar kemur að nemendum á framhaldsskólastigi geta 

þeir, líkt og nemendur í grunnskóla, átt í miklum erfiðleikum með einbeitinguna. Þeir eiga 

erfitt með að halda athyglinni við lesturinn og vita oft ekki hvað þeir hafa verið að 

lesa.  Þegar nemendur er komnir í framhaldsskóla þá eru þeir oft á tíðum bæði farnir að 

þekkja einkennin og eru meðvitaðir um hvað þarf að gera til að ná athyglinni aftur.  Oft 

hentar þessum nemendum betur að taka fleiri hlé og styttri lotur frekar en fá hlé og 

langar lotur. Það að skrifa glósur niður af töflu í tímum er oft mjög erfitt fyrir þessa 

nemendur enda er ritstíll kennara mismunandi, þeir stroka oft of fljótt út af töflunni, 

skriftin er ólæsileg og skipulagið á töflunni ekkert. Dyslexíu nemendur geta verið lengi að 

skrifa niður það sem kennarinn skrifar á töfluna og ruglast auðveldlega þegar hann þarf 
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alltaf að vera að líta frá töflunni og niður á blaðið. Það getur líka verið erfitt að hlusta hvað 

kennarinn er að segja og skrifa niður um leið og margir hverjir gefast upp á því á 

endanum. (Elín Vilhelmsdóttir, 2002). Þetta hefur eitthvað breyst þar sem margir 

nemendur á framhaldsskólastigi eru farnir að notast við tölvur til að halda utan um 

glósurnar sínar. Á móti má segja að fartölvur í skólastofum hafa líka truflandi áhrif á 

nemendur og þeir nemendur sem eru með fartölvu í tímum eru oft ekki að fylgjast með 

heldur eru að vafra um á netinu (Stefán Þór Sæmundsson, 2014).  

Sammerkt með öllum nemendum, sama á hvaða skólastigi, er að þegar greining á 

dyslexíu liggur fyrir, þá eru meiri líkur á því að þeir komi til með að taka námserfiðleikana í 

sátt og læri að vinna með dyslexíunni, ef til vill með breyttum og nýjum námsaðferðum. 

Einstaklingar með dyslexíu greiningu eru líklegri til að vera alltaf að leita að svari við því af 

hverju einhverjir hlutir reynast þeim mun erfiðari heldur en næsta manni (Emilía Björg 

Kofoed-Hansen, 2016).  

3.8 Próf og verkefnavinna  

Þegar kemur að prófum þá reynast þau einstaklingum með dyslexíu einstaklega erfið. 

Einstaklingar með dyslexíu koma oft verr út úr verkefnum þar sem reynt er á 

skammtímaminnið heldur en einstaklingar með eðlilega getu í lestri (Björg 

Guðmundsdótti Hammer, 2012). Bent hefur verið á að samræmd próf þar sem allir 

nemendur eru látnir þreyta sama prófið óháð því hverjar aðal áherslur voru í námi hvers 

og eins, samræmist ekki einstaklingsmiðaðri hugmyndafræði (Anna Kristín Sigurðardóttir, 

2007). Enn fremur er talið að notkun rafrænna prófa geti verið betri kostur en skrifleg próf 

vegna allra þeirra möguleika sem tölvan býður upp á. Það var í byrjun febrúar 2016 að 

Menntamálastofnun, eftir ákvörðun frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu, ákvað að 

rafræn samræmd próf skyldu þreytt í 4. og 7. bekk um haustið sama ár og 9. og 10. bekkur 

um vorið 2017 (Menntamálastofnun, 2016). Ástæðan fyrir því að bæði 9. og 10. bekkur 

þreyta prófið er að eftir skólaárið 2016-2017 færast samræmdu prófin frá 10. bekk niður í 

9. bekk (Menntamálastofnun, e.d.). Byrjað var að notast við rafræn próf í 

nágrannalöndum okkar í kringum 2005 (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

 Það er mikilvægt að gera mun á skorti á þekkingu og klaufalegum villum og það 

þarf að hafa mismunandi aðferðir við námsmat.  Próf valda streitu hjá flestum 

nemendum, hvort sem þeir eru með dyslexíu eða ekki. Ofan á eðlilega streitu vegna prófa 

má bæta ýmsu við hjá þeim sem eru með dyslexíu, t.d.að þeir eiga erfitt með að koma 
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hugsunum sínum skriflega niður á blað og eiga það til að lenda í tímaþröng. Þá getur 

umskráning á rituðum texta reynst nemendum með dyslexíu erfið, og eiga þeir því erfitt 

með að þekkja ný orð og uppbygging á sjónrænum orðaforða verðu einnig erfiður. Þegar 

einstaklingar eiga erfitt með að þekkja ný orð þá getur það haft áhrif á nákvæmnina í 

lestri og líka á leshraða (Torgesen, 2001). Rannsóknir hafa sýnt að nemandi í 5. bekk með 

dyslexíu getur verið alveg upp undir heilt ár að lesa eitthvað sem meðalnemandi í sama 

bekk er um tvo daga að lesa (Björg Guðmundsdóttir Hammer, 2012). Hægt er að bæta 

nákvæmni í lestri en það getur reynst einstaklingum með dyslexíu erfitt að auka við 

leshraða (Torgesen, 2001). Þá skrifa sumir  einstaklingar sem greinast með dyslexíu hægt 

og illa og er skrift þeirra stundum ólæsileg. Því getur stafsetning þeirra oft verið fremur 

slæm og framsetning verkefna ruglingsleg (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, e.d. a.; Björg Guðmundsdóttir Hammer, 2012). Allt þetta hefur veruleg áhrif á 

frammistöðu nemanda, hvort heldur í tímum, verkefnum eða prófum. 

Próf eru yfirleitt byggð upp á spurningum sem þarf fyrst að lesa og síðan þarf að 

skrifa niður svarið. Á hverja spurningu er áætlaður ákveðinn tími og því má segja að 

tímamörk skapi ákveðinn kvíða og/eða þrýsting á viðkomandi. Mjög auðvelt er fyrir 

einstakling með dyslexíu að misskilja spurningar þar sem þeir eiga það til að sleppa úr orði 

þegar þeir lesa. Einnig reynist það þeim oft erfitt að tjá sig á skrifmáli þó svo að þeir viti 

svarið við spurningunni (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). Prófkvíði og hræðsla við 

stafsetningarvillur gerir því prófatíðina enn erfiðari og svör þeirra verða því oft í 

einhverskonar skeytastíl til að reyna að koma allri þekkingunni til skila. Þar sem nemendur 

með dyslexíu veigra sér oft að skrifa erfið orð eiga þeir ef til vill meira á hættu að vera 

refsað fyrir það að nota einfaldan málstíl og málnotkun. Það getur svo leitt það af sér að 

þó svo að einstaklingurinn hafi góða þekkingu á faginu þá er einkunn þeirra sjaldan mjög 

há og því ekki samræmi í því hvernig dyslexíu einstaklingum gengur í kennslustundum og 

hvaða einkunn kemur á prófi. Möguleikar á mismunandi útgáfum af prófum er mikilvæg, 

til dæmis á þann hátt að letur getur verið stærra, færri atriði á hverri blaðsíðu og annar 

litur á prófblöðum en hvítur, er eitthvað sem gæti hentað manneskju með dyslexíu (Jónas 

G. Halldórsson, e.d.). Því verða kennarar og þeir sem fara yfir próf, að hafa í huga að 

helstu einkenni dyslexíu eru erfiðleikar sem fólgnir eru í vinnu með upplýsingar, þá helst á 

skrifuðu máli. Á móti kemur að þeir eiga mun auðveldara með að sýna fram á þekkingu 

sína í munnlegum og verklegum prófum. Greind, útsjónarsemi og hugmyndir þeirra njóta 
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sín mun betur ef verkefnin eru áþreifanleg eða þá að þeir eru að vinna í samvinnu við aðra 

sem sjá þá að mestu leiti um skriflega þátt verkefnisins.  

Grundvöllurinn fyrir því að próf geti verið réttmætur mælikvarði á þekkingu 

einhvers er að prófin séu sanngjörn og þá þarf að taka tillit til þess hvernig 

einstaklingurinn kemur efninu frá sér. Í raun má segja að skrifleg próf séu ofnotaður 

mælikvarði á þekkingu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  Þegar komið er út í hið daglega líf þá 

erum við ekki að taka skrifleg próf, heldur erum við að sýna þekkingu okkar í orðum og 

færni í þeim verkum sem við erum að vinna í. Í hinu daglega lífi eru það 

samskipahæfileikar okkar sem skipta mestu máli, það að sýna útsjónarsemi við það að 

leysa hin ýmsu verkefni og að vera gagnrýnin í hugsun. Þessa þætti er hins vegar mjög 

erfitt að dæma og mæla með skriflegu prófi (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

3.9 Skólaumhverfið  

Í mörgum tilfellum þarf skólahúsnæði líka að breytast til að einstaklingsmiðað nám gangi 

upp. Það þarf að vera meiri sveigjanleiki í skipulagi húsnæðis heldur en hefur tíðkast 

hingað til í húsnæði skóla. Stærð rýmisins sem á að nýta til kennslu þarf að vera 

sveigjanlegt þannig að það gefi nemendum tækifæri til að vinna saman í misstórum 

hópum eða einslega. Með einstaklingsmiðuðu námi er bekkjarkerfið í aðeins lausara formi 

til þess að auka möguleika þeirra á að vinna í mismunandi viðfangefnum og jafnvel verið 

að vinna með öðrum árgöngum (Anna Kristín Sigurðardóttir, 2007).  

3.10 Hljóðkerfisvitund og skimanir  

Innan kenninga um dyslexíu er það hljóðkerfisvitund og röskun á starfsemi hennar sem 

mest er notast við til að skilgreina dyslexíu. Aftur á móti eru fræðimenn ekki allir sammála 

um hversu mikilvæg hljóðkerfisvitundin er fyrir góðan lestur og því eru skiptar skoðanir á 

því hversu nauðsynlegt það er auka hljóðkerfisvitund áður en hefðbundin lestrarkennsla á 

sér stað (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Hljóðkerfisvitund er sú næmni og tilfinning sem einstaklingur hefur uppbyggingu 

tungumáls. Hvernig greina má talmál niður í minni hljóðeiningar og líka hvernig hægt er 

vinna með þessar minni einingar á margvíslegan hátt. Með góðri hljóðkerfisvitund er átt 

við að einstaklingurinn hafi næma tilfinningu fyrir mismunandi hljóðeiningum máls. Þeir 

geta t.d. bætt við og/eða skipt hljóðum út, skipt út hljóðeiningum eða sleppt úr orðum. 

Börn gera sér í flestum tilfellum ekki grein fyrir því að orð séu búin til úr stökum hljóðum 
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fyrr en þau hafa lært stafrófið. Þetta þýðir að leikskólabörn og fólk sem ekki hefur lært að 

lesa, geta átt í erfiðleikum með sundurgreiningu á stökum hljóðum orða með góðum 

hætti. Eftir því sem málþekkingin eykst, hvort sem það er ritað- eða talað mál, þá er eykst 

hljóðkerfisvitundin smám saman. Þau börn sem eru meðvituð um hljóðeiningar 

tungumáls eru oft fljótari að tengja stafi og hljóð saman og nýta sér þá kunnáttu til að 

breyta stöfum í hljóð við lestur. Flest allir fræðimenn hafa sammælst um þá kenningu um 

að séu tengsl á milli dyslexíu og hljóðkerfislegrar röskunar. Með því er átt við að börn sem 

hafa slaka málræna færni séu líklegri til að eiga við lestrarerfiðleika að stríða (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006) og margt bendir því til þess að börn sem 

glími við lestrarerfiðleika hafi veika hljóðkerfisvitund vegna þess hvað lestrarfærni þeirra 

er slök. Nemendur með dyslexíu hafa hljóðræna veikleika og eiga því erfitt með að þróa 

sjálfvirkan lestur og þurfa oft að hafa mikið fyrir því að lesa. Nemendur eiga einnig í 

erfiðleikum með að muna hvernig stafsetning orðanna er, þó svo að þeir þekki þau. Þegar 

kemur að umskráningu orða sem þeir þekkja ekki þá getur það verið erfitt. Með 

umskráningu er átt við þegar verið er að hljóða sig í gegnum orðin við lestrarkennslu. 

(Steinunn Torfadóttir, 2007). Reynsla og þjálfun einstaklinga með dyslexíu á því að nota 

stafrófið er minni og tilfinning þeirra fyrir málhljóðum er ekki jafn góð og hjá börnum á 

sama aldri. Ef borin er saman þróun lestrar hjá einstaklingum með dyslexíu annars vegar 

og „eðlilegum“ hins vegar, þá sýnir það að hæfni við hljóðkerfisúrvinnslu getur spáð fyrir 

um lestrarerfiðleika (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.).  

Stöðluð próf, t.d. lestrarpróf, lesskimunarpróf, málþroskapróf, stærðfræðipróf og 

hreyfiþroskapróf, sem spá fyrir um hugsanlega námsörðugleika, staðlaðir spurningalistar 

og fleiri slík matstæki geta reynst afar gagnleg hjálpartæki til að greina erfiðleika snemma 

á skólagöngunni og auka þannig líkur á að ráðin verði bót á þeim með skipulegum 

aðgerðum. Matstæki sem notuð eru í skólum hafa tilgang á þrjá vegu, það er skimun, 

greining eða almennt færnimat. Í skimun er kerfisbundið leitað að nemendum sem gætu 

þurft á sérlegri aðstoð að halda í námi. Greining felur í sér staðfestingu á því hvort grunur 

á dyslexíu sé á rökum reistur og hvers eðlis hún er. Almennt færnimat skoðar færni á 

ákveðnum sviðum, hvort sem það er í námsmati eða með skipulögðum hætti, 

alþjóðlegum rannsóknum eins og PISA eða stöðluðum prófum líkt og samræmdu prófin 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Tölur úr PISA könnuninni frá árinu 2009 sýndu að 23,2% 

15 ára grunnskóla stráka í Reykjarvík gátu ekki lesið sér til gagns á móti 9% stelpna. 

Strákarnir virðast ekki skilja megininntakið í textanum sem er lesinn, né geta tengt efni 
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textans við annað efni á öðrum stöðum. Í þessum sömu niðurstöðum kom fram að 

stelpur, þá sérstaklega þegar þær eru komnar á unglingastig, hafa meiri einkenni 

vanlíðunar og kvíða heldur en strákar. Þar kom fram að stúlkur sýna meiri yfirburði í námi 

en andleg líðan þeirra fer versnandi (Almar Miðvík Halldórsson, 2011). Í könnun PISA árið 

2012 hafði framistaða íslenskra nemenda versnað enn meir og þegar litið var til upphafs 

könnunarinnar á Íslandi hafði nemendum farið hrakandi um næstum hálft skólaár á 

áratugnum. Þar var kynjamunurinn svipaður og í könnuninni 2009 en lesskilningur stráka 

árið 2012 var í kringum 30% (Menntamálaráðuneytið, 2013). Nýjar niðurstöður úr könnun 

PISA fyrir árið 2015 sýna að nú eru það um 22% nemenda sem eiga erfitt með að lesa sér 

til gagns en voru 15% árið 2000 (Menntamálastofnun, 2016). Hægt er að velta því fyrir sér 

hver ástæða þessa slæma árangurs íslenskra nemenda á lesskilningi sé. Getur dyslexía átt 

einhvern þátt í þessu slæma gengi og er eitthvað í lestrarkennslu á Íslandi sem er 

ábótavant og þarf að bæta til að við getum staðið okkur betur á PISA könnuninni og 

komist nær þeim löndum sem við berum okkur saman við?  

Skimunarpróf koma ekki í stað góðrar kennslu heldur eru þau fyrst og fremst tæki 

til að meta þá hjálp sem nemandi gæti þurft á að halda. Ef gripið er inn í nógu snemma 

eftir að skimun hefur verið gerð, er hægt að draga verulega úr ýmsum vandamálum sem 

og aðstoða við að ná frekari færni (Menntamálaráðuneytið, 2007). Athugun 

menntamálaráðuneytisins vorið 2006 á því hvort sveitafélögin teldu sig vera að fylgjast 

með ákveðnum þáttum í námi barna, sýndi að sveitafélögin töldu að fylgst væri reglulega 

með lestrarnámi barna í grunnskóla ásamt því að mál- og hljóðvitund væri skoðuð hjá 

leikskólabörnum. Í flestum sveitafélögin var skimunarprófið Hljóm lagt fyrir leikskólabörn. 

Í grunnskólum voru notuð mismunandi próf fyrir hvert stig grunnskólanna. Á yngsta stigi 

var það hin ýmsu lesskimunarpróf sem var notað, mismunandi var milli skóla hvað var 

gert á miðstigið en á unglingastigi notuðu flest sveitafélögin GPR 14 skimun 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Annað skimunarkerfi er LOGOS kerfið sem er 

greiningarpróf á tölvutæku formi sem greinir dyslexíu og aðra lestrarörðugleika. Kerfið 

kom út í íslenskri útgáfu árið 2008 og er notað í mörgum íslenskum skólum. Það er 

mismunandi eftir skólum hvenær nemendur eru settir í LOGOS skimun, en nemendur eru í 

2. - 10. bekk þegar þeir þreyta prófið og eru prófin stöðluð þannig að niðurstöðurnar sýna 

nemendur í samanburði við jafnaldra. (Ingibjörg Símonardóttir, 2010; Logos-lexometica, 

e.d.). 
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Athugun Menntamálaráðuneytis sýndi einnig að sveitafélögin halda ekki til haga 

tölulegum upplýsingum um umfangs erfiðleika við lestur. Ef skimun hjá yngstu bekkjunum 

leiðir í ljós að nemandinn þurfi á frekari greiningu að halda, þá er það skólans að bera 

ábyrgð á að það verði gert og stuðningskerfi skólans þarf að virkja. Nefndin lagði til að í 

skólanámsskrám hjá grunn- og framhaldsskólum yrði gerð grein fyrir því hvernig greining, 

skimun, þjónusta og eftirfylgni nemenda með dyslexíu væri og hvaða réttindi þeir 

nemendur hafa. Það má benda á það að í sumum tilfellum er litið fram hjá dyslexíu, 

jafnvel ekki talin vera ástæða fyrir því að skoða hvort hún sé til staðar ef nemandinn er 

með aðrar greiningar t.d. ef einstaklingur er sjónskertur eða með athyglisbrest. Eins er oft 

ekki talin ástæða til að skima fyrir dyslexíu ef einstaklingurinn hefur búið lengi erlendis 

eða hefur íslensku sem annað tungumál. Allt eru þetta þættir sem há einstaklingnum við 

stafsetningu og lestur og geta því gert það að verkum að dyslexía kemur ekki í ljós. Það er 

því mikilvægt að einblína ekki alltaf á það sem er augljóst þegar kemur að 

námserfiðleikum og að skimun fari reglulega fram. Enn fremur er mikilvægt að hafa í huga 

að nemendur með dyslexíu er ekkert öðruvísi en samnemendur þeirra. Eina sem háir 

þeim er hvað þeir eru seinir að læra að lesa og hvað þeir eiga erfitt með málfræði og 

stafsetningu. Að öðruleyti svipar þeim til jafnaldra sinna þó svo að ekkert þeirra sé eins 

(Stowe, 2000). 

Í bók Walpole og Mckenna (2007) er bent á þrjú stig eða þrep sem gott er fyrir 

kennara að vinna eftir til að aðstoða nemendur sína við að ná góðri færni í lestri. Í fyrsta 

stiginu er það bekkjarkennslan sem er í fyrirrúmi. Þá fá allir nemendur eins verkefni og 

sömu kennsluna. Mikilvægt er að kennslan sé krefjandi og innihaldsrík og að hún sé byggð 

á færni og reynslu nemenda. Á öðru stigi er komið inn á einstaklingsmiðaða kennslu þar 

sem nemendum er skipt í smærri hópa eftir því hvað þeir þurfa og hvað þeir geta. Hægt 

væri að skipuleggja kennslu þannig að kennarinn einbeiti sér að einum hóp en aðrir hópar 

vinni sjálfir að ýmsum verkefnum. Þessi kennsluháttur gæti gagnast öllum nemendum, 

ekki eingöngu nemendum með námserfiðleika heldur einnig bráðgerum nemendum. Á 

stigi þrjú er kennslan enn markvissari fyrir þá einstaklinga sem þurfa á því að halda. Þar 

fer fram upprifjun námsefnis, ekki síst vegna þess að sumir nemendur með dyslexíu eiga 

erfitt með langtímaminnið sem kallar á meiri upprifjun og endurtekt námsefnis. Þetta stig 

er hugsað sem öryggisnet fyrir nemendur sem þurfa sérhæfðari kennslu en 

bekkjarkennslan er. Því eru það yfirleitt sérkennari sem sér um lestrarkennslu nemandans 

á þessu stigi. Kennsla sem er einstaklingsmiðuð er talin mjög öflug og áhrifarík, þá 
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sérstaklega ef kennarar sem sjá um slíka kennslu eru vel þjálfaðir (Walpole, S og 

McKenna, M.C., 2007). 

Hatcer (2006) kemur inn á það hversu mikilvægt það er fyrir kennara að gera sér 

grein fyrir því að nemendur eru ekki allir eins og jafnframt að nemendur með dyslexíu séu 

meðvitaðir um eigin styrkleika. Hann segir líka að kennarar þurfi að meta nemendur út frá 

því hvaða styrkleika og veikleika þeir hafa og að kennsluaðferðir verði að vera aðlagaðar 

að einstaklingnum. (Hatcher 2006) 

3.11 Snemmtæk íhlutun  

Eins og áður hefur komið fram geta börn með dyslexíu alveg lært að lesa, sérstaklega ef 

þau fá til þess markvissa kennslu. Nú til dags er mikil áhersla lögð á að íhlutun sé 

snemmtæk og kennsluaðferðir séu raunprófaðar í lestrarkennslu hjá öllum nemendum, en 

þó helst hjá nemendum sem eiga erfitt með að ná tökum á lestrinum. Með snemmtækri 

íhlutun er átt við að gripið sé til aðgerða snemma í lífi barna. Með því er strax hægt að 

leggja áherslu á aðferðir og aðgerðir til að sem mestra áhrifa gæti á þroskaframvindu 

barnsins snemma á lífsleiðinni (Tryggvi Sigurðsson, 2001).  

Þegar kemur að snemmtækri íhlutun þurfa vinnubrögð við þjálfun og kennslu 

ungra barna að vera vönduð, hvort sem um er að ræða einhver þroskafrávik eða fötlun. 

Gæði íhlutunar markast af innihaldi, ekki síður en magni og öll vinnubrögð verða að vera 

byggð á góðum fræðilegum grunni ásamt því að vera unnin með markvissum hætti. 

Markmið í samvinnu við foreldra þurfa að koma fram og þátt foreldra þarf að skilgreina 

vel. (Tryggvi Sigurðsson 2001).  

Mælt er með því að þegar lestrarkennsla hefst í 1. bekk séu gerð skimunarpróf 

sem kanna hvernig barnið er undirbúið fyrir lestarnám, sérstaklega til að skoða styrkleika 

og veikleika út frá málskilningi og umskráningu. Með skimun getur kennarinn strax og 

lestrarkennsla hefst komið til móts við hvern og einn nemanda með tilliti til þess hvar 

hann er staddur í læsisþróuninni . Mikilvægt er að senda stuttan gátlista til foreldra til að 

fá upplýsingar um þætti sem geta tengst lestrarnámi barna. Best er að fylgjast reglulega 

með því hvernig lestrarnáminu miðar áfram hjá hverjum og einum og þannig meta með 

jöfnu millibili árangurinn og í framhaldi er hægt að skipuleggja kennsluna þannig að hún 

samræmist árangrinum (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d. b.). 

Skýrsla Menntamálaráðuneytis frá 2007 leggur áherslu á að til þess að 

einstaklingbundin kennsla geti átt sér stað fyrir einstaklinga með dyslexíu, þarf að styrkja 
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og efla kennara, ásamt öðrum fagaðilum sem koma að nemandanum, í starfi. Þetta þarf 

t.d. að gera með því að efla kennslu og fræðslu í lestrarfræðum, þar sem áhersla væri lögð 

á sértæka lestrarörðugleika. (Menntamálaráðuneytið, 2007). Hins vegar er ekki nóg að 

efla kennslu nýrra kennara, nauðsynlegt er einnig að stuðla að öflugri endurmenntun og 

fræðslu starfandi kennara og ekki síður að tryggja að þeir nýti sé þau hjálpartæki sem þó 

eru til staðar. Kennarar þurfa að vera vel upplýstir um lestrarferli, lestur og 

námstækniaðferðir. Einnig þarf að efla stuðning við skóla þannig að hægt sé að mæta 

betur þörfum nemenda sem eiga í lestrarerfiðleikum. Það þarf að efla kunnáttu kennara á 

læsi, lestri og lestrarerfiðleikum, tryggja fjölbreytta þekkingu á kennsluháttum og 

námstækni og aðstoða kennara við að hafa nám nemenda sem fjölbreyttast þannig að 

það henti hverjum og einum. Einnig er mikilvægt að kennarar, á hvaða skólastigi sem er, 

hafi góða þekkingu á lestrarerfiðleikum í hvaða formi sem hún er og að þeir hafi þá 

þekkingu sem þarf til að finna góða lausn í kennslu sem leiðir til þess að nemendur hafi 

jafna möguleika á að læra á mismunandi hátt (Menntamálaráðuneytið, 2007).     

Í skýrslu sem Guðmundur Engilbertsson og Rósa Eggertsdóttir (2004) gáfu út um 

lesskimunarprófið Læsi, kom fram að niðurstöður skimanna voru mikið skoðaðar og í 

flestum tilfellum kynntar fyrir foreldrum og forráðamönnum. Þau segja enn fremur að það 

hafi vakið athygli þeirra að einungis í kringum þriðjungur kennara nýttu sér ráðleggingar 

sem voru í boði í Læsi hugmyndaheftinu. Í þessu hefti er að finna ýmsar leiðir til breyttra 

kennsluhátta, sem henta einstaklingum með dyslexíu betur en hefðbundin kennsla. Eining 

er kynntar hvaða lestrarfræðilegu hugmyndir liggja þar að baki (Guðmundur Engilbertsson 

og Rósa Eggertsdóttir, 2004). 
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4 Lokaorð 

Þegar ég byrjaði að huga að lokaritgerðinni ætlaði ég mér alltaf að fara inn á eitthvað sem 

myndi tengjast dyslexíu og námi á einhvern hátt. Rannsóknarspurningin, eru einhver ráð 

við dyslexíu, þróaðist eftir því sem ég las meira um dyslexíuna. Finna má orsakir dyslexíu í 

taugalíffræði. Hún er ólæknanleg og kemur því til með að fylgja einstaklingnum út lífið.  

Einstaklingar þurfa að læra að lifa með dyslexíunni  en ekki síður  hvernig hægt er að vinna 

með og nýta sér hana. Dyslexía getur birst á margan og mismunandi hátt, hún er 

einstaklingsbundinn og því er birtingarmynd hennar á milli manna mismunandi. Einn getur 

átt erfitt með lestur, annar með stafsetningu, sá þriðji með stærðfræði á meðan sá fjórði 

getur átt erfitt með þetta allt saman. Til að svara spurningunni um það hvort það séu 

einhver ráð við dyslexíunni þá er svarið já. En, líkt og dyslexían hefur mismunandi 

birtingarform, þá eru ráðin mörg og ekki er hægt að segja að eitthvað eitt ráð sé betra en 

eitthvað annað. Það er líka alveg ljóst að það ráð eða sú aðferð sem hentar einum þarf 

ekki endilega að henta öðrum. Sumum hentar betur að hlusta á fyrirlestra og að geta 

hlustað á fyrirlestra á netinu oftar en einu sinni getur verið kostur. Að fá lengri próftíma, 

próf á blöðum sem ekki eru hvít, stærra letur og aukið línubil getur verið eitthvað sem 

hentar. Að fá að taka próf munnlega getur gott fyrir þá sem eiga erfitt með að koma 

hlutum frá sér skriflega. Að verkefni og annað sem kemur að skóla og námi sé fjölbreytt 

og snerti meira en bara að lesa, skrifa og reikna.  

Það er mikilvægt að hafa í huga að nemendur með dyslexíu læra ekki alveg eins og 

meðal nemandi gerir. Þeir gætu þurft örlitla, eða jafnvel mikla, aðstoð við námið en með 

vilja og réttum aðferðum sem henta hverjum og einum nemanda, geta þeir komist í 

gegnum hvaða nám sem er. Nemendur með dyslexíu eru oft mjög klárir í verklegum 

greinum og gengur því oft vel í fögum þar sem aðal áherslan er á verklega þætti. Kennarar 

og annað starfsfólk sem starfar með nemendum, verða að muna að nemendur með 

dyslexíu eru ekki latir, heimskir eða vitlausir, heldur eiga þeir við ólæknanlegan vanda að 

stríða sem ekki er hægt að koma í veg fyrir. Það er eingöngu hægt að vinna með 

dyslexíunni og þjálfa upp hæfni einstaklinga til að vinna með dyslexíunni. Enn fremur er 

mikilvægt fyrir bæði nemendur, kennara og starfsmenn skóla að hafa í huga að það er 

ekki heimsendir að vera með dyslexíu heldur þarf bara að endurskoða hlutina og vinna 

öðruvísi úr þeim.  

Rannsóknir og greinar um dyslexíu og úrræði sem geta hjálpað nemendum eru 

ótrúlega margar. Hægt er að finna eitthvað um efnið á veraldarvefnum, í bókum og 
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tímaritum. Margir sérfræðingar hafa skoðanir á því hvað best er að gera fyrir einstaklinga 

með dyslexíu og þeim ber ekkert endilega saman. Ætli það besta sem hægt er að gera fyrir 

einstaklinga með dyslexíu sé ekki að kynna þeim fyrir mismunandi námsaðferðum og leyfa 

þeim síðan að finna út úr og ákveða hvað hentar þeim best, með hjálp frá kennurum eða 

öðrum fagaðilum innan skólakerfisins.  

Kennarar verða að verða að vera meðvitaðir um þau sértæku úrræði sem nemandi 

með dyslexíu hefur rétt á í námi sínu, ekki síst þegar kemur að prófum. Það hefur komið í 

ljós að það er ekki nein ein aðferð sem hentar öllum dyslexíu einstaklingum í námi, heldur 

þarf hver og einn að finna það rétta fyrir sig. Það sem hentar fyrir Nonna hentar ef til vill 

ekki fyrir Palla. Það eru margar aðferðir í boði, þetta er bara spurningin um að finna þá 

réttu. Sama á við þegar kemur að verkefnum og prófum, það sem hentar einum nemanda 

með dyslexíu þarf ekki endilega að henta þeim næsta. Því getur til dæmis verið 

nauðsynlegt að hafa margar mismunandi útfærslur af sama prófinu.  

 Vonandi nær einstaklingsmiðað nám einn daginn að verða að veruleika í öllum 

skólum á Íslandi en ekki bara í nokkrum. Það að setja alla nemendur undir einn hatt er 

ekki rétta aðferðin, heldur þurfa margar kennsluaðferðir að vera í gangi inni í sömu 

skólastofunni. Til þess að það gangi upp þarf að setja fleiri en einn kennara inn í hvern 

bekk og fækka nemendum á hvern kennara. Meiri peningar þurfa að koma inn í 

mennakerfið til þess að þetta sé gerlegt. Þá þurfa kennarar að vera opnir og duglegir að 

taka á móti nýjum hugmyndum en ekki vera fastir inni í einhverju formi. Þó svo að 

hlutirnir hafi verið gerðir svona eða hinsegin síðastliðin 25 ár þá þýðir það ekki að það 

þurfi að gera þá á þann hátt næstu 25 ár á eftir.  Það er mikilvægt að hver nemandi fái það 

út úr náminu sem honum er ætlað.  

Eftir því sem ég las meira um dyslexíu við vinnu á þessari ritgerði því meiri varð 

áhugi minn á viðfangsefninu. Ég lærð margt sem ég vissi ekki áður tengt dyslexíunni sem 

getur komið að góðu gagni fyrir mig, ef og þegar ég hygg á áframhaldandi nám.  
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