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Ágrip
Ritgerð þessi og meðfylgjandi kynningarbæklingur eru lokaverkefni mitt til fullnustu B.Ed.-gráðu
við Háskólann á Akureyri. Markmið verkefnisins er að vekja athygli á sérstöðu og sérþörfum
örvhentra nemenda og þeirri staðreynd að þeir sitja ekki við sama borð og rétthentir nemendur í
íslensku skólakerfi. Talið er að hlutfall örvhentra hafi verið á bilinu 3–20% í gegnum tíðina en er
nú 10–12%. Um 40.000 núlifandi Íslendingar eru örvhentir og þar af eru 5000 grunnskólanemar.
Könnun á viðhorfi og þekkingu kennaranema með tilliti til örvhentra nemenda sýndi að breytinga
er þörf. Spurt var hvort örvhentir nemendur hefðu einhverja sérstöðu eða sérþarfir miðað við
rétthenta og svöruðu 30% kennaranema því neitandi. Örvhentir nemendur mæta margvíslegum
hindrunum dags daglega því skipulag skólastarfsins tekur ekki tillit til þeirra sérkennis. Það er
skylda grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir bestu tækifærum til náms og þroska. Skipulag
skólastarfsins á að stuðla að því að sérhver nemandi nái sem bestum árangri miðað við eigin
forsendur og á kennslan að taka tillit til þarfa og reynslu einstakra nemenda. Reikna má með 2–3
örvhentum nemendum í meðalstórum bekk og því nauðsynlegt að búa verðandi kennara betur
undir að mæta þörfum örvhentra. Í ritgerðinni er ítarlega skýrt frá þeim þáttum sem greina
örvhenta nemendur frá rétthentum og bent á gagnleg bjargráð til að mæta þörfum örvhentra
nemenda til jafns við aðra.

Abstract
The following thesis is a final assignment toward a B.Ed. degree at the University of Akureyri.
The aim of the thesis is to draw attention to the specific needs of left handed students and the fact
that their needs are not being met within the Icelandic school system. The percentage of lefthanders has ranged from 3–20% but is currently between 10–12%. At present, roughly 40,000
Icelanders are left handed, including 5000 elementary school students. The results of a survey
regarding awareness of left-handed pupils’ specific needs among students of educational studies,
confirm the need for action. When asked whether left-handed students had any specific or special
needs compared to right-handers, 30% of teaching students answered negatively. Left-handed
students encounter various obstacles daily because the educational system does not take their
specific needs into account. The school system is obliged to offer each student the best
opportunities for learning and development. School curricula should aim to ensure that every
student achieves the best academic results possible, considering the needs and experiences of each
individual. Considering that on average, 2–3 left-handed students are in each class, aspiring
teachers require better preparation to meet the needs of left-handed students. This paper provides
a detailed explanation of the factors that distinguish left-handed students from right-handers,
offering solutions that help prepare teachers to meet the needs of all students regardless of their
handedness.
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Formáli
Hugmyndin að þessu lokaverkefni varð til snemma á námsferlinum. Sem örvhentur
nemandi og nú einnig foreldri örvhents nemanda eru aðstæður örvhentra mér
hugleikið efni. Upplifun mín sem nemandi í rétthentum skóla á áttunda áratug síðustu
aldar er mér enn í fersku minni. Það kemur mér því á óvart hversu litlar framfarir
virðast hafa orðið á síðastliðnum 40 árum. Gormabækurnar sem áður voru helsti
óvinur örvhenta nemandans eru reyndar ekki lengur notaðar á yngsta stigi og flestir
vita að til eru sérstök skæri fyrir örvhenta. Það hefur hins vegar verið upplifun mín í
bóklegu kennaranámi, á vettvangi skóla og sem foreldri að þörf sé á vitundarvakningu
varðandi sérstöðu og sérþarfir örvhentra nemenda.
Ég vil þakka öllum þeim sem hafa veitt mér stuðning og hvatningu á námsferlinum.
Leiðbeinandi minn, Kristín Margrét Jóhannsdóttir fær sérstakar þakkir fyrir ómælda
aðstoð, hvatningu og áhuga á viðfangsefninu. Fjölskylda og vinir sem hafa lesið yfir
verkefni, hlustað og komið með ábendingar eiga miklar þakkir skyldar. Mínum
rétthentu foreldrum, sem þrátt fyrir hverfandi líkur tókst að eignast tvö örvhent börn
vil ég þakka tillitssemina. Það er gott að eiga örvhentan eldri bróður sem skilur mann.
Ritgerð þessi er tileinkuð dóttur minni Ríkeyju Svanfríði. Hún er mér dagleg
áminning þess að „allt sem maður óskar næst og allir draumar geta ræst“ (úr Dans
gleðinnar eftir Kristján frá Djúpalæk).
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1. Inngangur
Miðað við hversu mikið hefur verið rannsakað og skrifað um örvhendi er merkilegt
hversu lítið aðstæður örvhentra hafa breyst síðustu fjörutíu ár eða svo. Það má líkja
því að vera örvhentur við að vera í krummafót alla daga; það eru óþarfa óþægindi sem
er sáraeinfalt að bæta.
Örvhentir fá gjarnan á sig þann stimpil að vera klaufskir og klunnalegir þegar þeir
reyna að beita verkfærum og öðrum varningi sem hannaður er af rétthentum fyrir
rétthenta. Matarboð eru eins og þrautabraut þar sem hvert áhald er hannað til að
hámarka líkurnar á að sá örvhenti tapi. Sósu- og mjólkurkönnur með stút á hliðinni
gera það að verkum að ómögulegt er að hella úr þeim með vinstri hendi og ausur eru
byggðar á sömu hugmynd. Tertuspaði og -hnífur í sama hlutnum býður upp á tvo
valkosti; að hafa amboðið í vinstri og reyna að skera með daufu hliðinni eða reyna að
skera með hægri — hvorugur kosturinn er góður. Tertugafflar með bit á vinstri
hliðinni eru af sama meiði. Lokaþrautin er svo að skrifa í gestabók með útskorinni
trékápu. Það er sama hvernig örvhentur ritari snýr bókinni, það kemur sjaldan vel út.
Það má sjá spaugilegar hliðar á flestu og örvhentir gera gjarnan grín að sjálfum sér og
vandræðum sínum í heimi rétthentra. Svo má illu venjast að gott þyki, segir
málshátturinn og flestir örvhentir verða með tíð og tíma stoltir af sínu sérkenni.
Markmiðið með þessu verkefni er að vekja athygli á sérstöðu örvhentra nemenda.
Þrátt fyrir að í meðalstórum bekk séu að jafnaði 2–3 örvhentir nemendur virðast
kennarar ekki vera meðvitaðir um hvað það er sem greinir örvhenta nemendur frá
rétthentum, annað en að þeir skrifi með vinstri hendinni. Örvhentir nemendur eiga rétt
á sömu námstækifærum og rétthentir. Það er ekki á þeirra ábyrgð að fræða kennara
um sérkenni sitt; menntun kennara á að búa þá undir að kenna öllum börnum jafnt.
Það er skylda grunnskólanna að sjá nemendum fyrir bestu tækifærum til náms og
þroska og taka mið af þörfum hvers nemanda. Líka þeim fimm þúsund
grunnskólanemum sem eru örvhentir.
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Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi:
Annar kafli fjallar um fyrirbærið örvhendi. Sagt er frá verkaskiptingu heilahvelanna
og kenningum um ástæður þess að sumir eru örvhentir. Einnig er skýrt frá breytilegu
hlutfalli örvhentra í gegnum tíðina en áætlað er að 3% mannkyns hafi verið örvhentir
þegar minnst var en hækkaði í 20% um tíma. Í dag má gera ráð fyrir að 10–12% séu
örvhentir. Í lok kaflans er yfirlit yfir íslenskar fræðigreinar um örvhenta.
Í þriðja kafla er sagt frá sérstöðu örvhentra frá taugalíffræðilegu sjónarmiði og hvernig
sú sérstaða hefur áhrif á svefn og aðstæðubundinn kvíða. Einnig er sagt frá
niðurstöðum rannsókna sem sína að fínhreyfingar örvhentra barna þroskast seinna en
rétthentra.
Viðhorf til örvhentra í nútíð og fortíð eru skoðuð í fjórða kafla. Greint er frá
neikvæðum og jákvæðum staðalímyndum sem tengjast örvhentum og upplifun
örvhentra af því að tilheyra minnihlutahópi.
Fimmti kafli er tileinkaður umfjöllun um jafnrétti til náms og skóla án aðgreiningar
eins og hún birtist í aðalnámskrá grunnskóla og frá sjónarhorni heimspekinnar. Reynt
er að varpa ljósi á hugtakið sérþarfir og hverjir falla undir þá skilgreiningu.
Sjötti kafli er tileinkaður þörfum örvhentra nemenda. Þar er að finna samantekt á því
helsta sem kennarar og foreldrar örvhentra barna þurfa að hafa í huga á námsferli
þeirra. Í því sambandi er ítarleg umfjöllun um skrift örvhentra, skriftarkennslu og
hvaða áhrif það hefur að skrifa í öfuga stefnu við eðlislægar hreyfingar. Að því loknu
er sagt frá ýmsu sem huga þarf að í skipulagi skólastarfs til þess að mæta þörfum
örvhentra nemenda til jafns við aðra.
Gerð var stutt könnun á þekkingu kennaranema á þörfum örvhentra nemenda og sagt
er frá niðurstöðum hennar í sjöunda kafla.
Í lokakafla er umfjöllun dregin saman. Á grundvelli þeirra upplýsinga sem liggja fyrir
er ljóst að breytinga er þörf. Starfandi og verðandi kennarar þurfa að vera meðvitaðir
um aðferðir til að koma til móts við námslegar þarfir örvhentra jafnt sem rétthentra
nemenda.
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2. Örvhendi
Um það bil 10–12% mannkyns eru örvhentir. Til þess að varpa betur ljósi á það hvers
vegna sumir eru örvhentir er hér sagt frá starfsemi heilans, verkaskiptingu heilahvela
og hvernig umhverfis- og erfðaþættir hafa áhrif á þroska heilans. Í lok kaflans er greint
frá niðurstöðum leitar að fræðilegri umfjöllun um örvhenta á íslensku er að finna í lok
kaflans ásamt tölum um fjölda örvhentra nemenda í grunnskólum á Íslandi.
2.1. Mannsheilinn
Heilinn stjórnar öllum líkamanum. Hann sendir boð fram og til baka og samhæfir
starfsemi allra líffæra. Mannsheilinn skiptist í vinstra og hægra heilahvel þar sem
hægra heilahvel stjórnar almennt vinstri hlið líkamans og vinstra heilahvelið stýrir
hægri hliðinni. Meirihluti mannskyns er rétthentur. Þeir sem eru rétthentir eru með
ráðandi hægri hönd og nota hana frekar en þá vinstri í leik og starfi. Enn er margt á
huldu um ástæður þess að mannkynið þróaðist á þennan hátt og skýringa hefur verið
leitað með hliðsjón af umhverfisáhrifum, líffræði og erfðafræði auk annarra þátta. Það
er þó almennt viðurkennt að þetta hafi frekar með heilann að gera en hendurnar sjálfar
(Corballis, 2003, bls. 200).
Heilinn skiptist í vinstra og hægra heilahvel eins og fyrr segir og á milli þeirra eru
hvelatengsl. Búið er að kortleggja sérhæfða starfsemi í heilastöðvum beggja
heilahvela en stöðvarnar skarast töluvert því mikill hluti heilans tekur gjarnan þátt
þegar senda þarf boð eða skynja áreiti (Örnólfur Thorlacius, 1983/2012, bls. 85).
Taugabrautirnar sem tengja heilahvelin við bol og útlimi víxlast þannig að skyn- og
hreyfistöðvar í hægra heilahveli tengjast flestar vinstri hlið líkamans og öfugt. Sjónog heyrnartaugar víxlast að hluta en lyktartaugar víxlast ekki. Hægri nös tengist
ilmskynstöðvum í hægra heilahveli og vinstri nös tengist vinstra hveli. Annað
heilahvelið er alltaf ríkjandi og hitt víkjandi. (Örnólfur Thorlacius, 2012, bls. 90–91).
2.1.1. Skipting heilahvela

Fjallað er um ríkjandi hendi og skiptingu heilahvela í fjölmörgum fræðigreinum svo
sem menntunarfræðum, á sviði raunvísinda innan læknisfræði, erfða- og dýrafræði og
hugvísindagreina í tengslum við námserfiðleika og menningarbundin viðhorf
(Hawkyard, Dempsey og Arthur-Kelly, 2014, bls.124). Rannsóknirnar hafa meðal
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annars snúist um að leita skýringa á því hvers vegna önnur höndin er ríkjandi en ekki
báðar jafnvígar. Kortlagning heilans hefur staðfest að málstöðvar eru að mestu í
vinstra heilahveli og að tengsl eru milli ríkjandi heilahvels, málstöðvar og ráðandi
handar. Það má því leiða að því líkum að rétthendi mannkyns sé afleiðing þess að
talstöðvarnar eru almennt staðsettar í vinstra heilahveli (Corballis, 2003, bls. 200).
Þegar mannkynið fór að tala varð heilahvelið með talstöðvunum ríkjandi en hitt
víkjandi. Ríkjandi hvel þroskast betur en hitt og er stundum áberandi stærra. Hjá
rétthentum er vinstra heilahvelið ríkjandi en hægra heilahvelið hjá örvhentum. Talog skriftarstöðvar eru nátengdar og í sumum tilvikum þær sömu. Þær eru mun
þroskaðri í ríkjandi heilahveli en í víkjandi. Llaurens, Raymond og Faurie (2009) vísa
í niðurstöður Geschwind og Annett þess efnis að 97% rétthentra virðast vera með
ríkjandi málstöð í vinstra heilahveli á móti 60% örvhentra. Einungis um 10%
örvhentra eru með ríkjandi málstöð í hægra heilahveli og 30% hafa málstöðvar báðum
heilahvelum (Llaurens, Raymond og Faurie, 2009, bls. 884).
2.1.2. Erfðir og umhverfi

Örvhendi er arfgengur eiginleiki. Ef báðir foreldrar eru örvhentir eru 30–40% líkur á
að þeir eignist örvhent barn en líkurnar eru mjög litlar ef báðir foreldrar eru rétthentir.
Þó eru erfðir ekki eini áhrifaþátturinn því eineggja tvíburar eru ekki alltaf með sömu
hendi ríkjandi. Niðurstöður erfðafræðirannsókna benda til þess að fleiri en eitt gen
hafi áhrif á ráðandi hendi. Fylgni örvhendis og margskonar heilsufarsvanda hefur leitt
af sér kenningar um erfðafræðilegt örvhendi þ.e. meðfætt örvhendi (e. genetic lefthandedness) og sjúklegt örvhendi þ.e. áunnið örvhendi (e. pathological lefthandedness). Hlutfall örvhentra á meðal fólks með galla í miðtaugakerfi svo sem
þeirra sem greindir hafa verið með flogaveiki, geðhvarfasýki, þroskaskerðingu eða
námsörðugleika er tvöfaldur á við hlutfall örvhentra á meðal heilbrigðra. Hér er
eingöngu um að ræða fylgni en ekki orsakasamband og því ekki sannað að örvhendi
valdi flogaveiki né að geðhvarfasýki valdi örvhendi. Llaurens o.fl. (2009) segja frá
kenningum Satz o.fl. um áunnið örvhendi. Einhvers konar áverkar (e. trauma) á heila
snemma á þroskaskeiði, í móðurkviði eða við fæðingu, valda því að víkjandi heilahvel
verður ríkjandi (Llaurens o.fl., 2009, bls. 884).
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2.2. Fjöldi örvhentra
Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru 44,527 nemendur í grunnskólum
landsins árið 2016. Ef miðað er við að 11–12% Íslendinga séu örvhentir má reikna
með því að u.þ.b. 5000 örvhentir nemendur séu nú í skólum landsins (Hagstofa
Íslands, e.d.).
Ýmsir hafa reynt að komast að því hversu stór hluti mannkyns hefur verið örvhentur
í gegnum tíðina og beitt til þess mismunandi aðferðum. McManus, Nicholls og
Vallortigara (2010) báru saman gögn úr tveimur stórum könnunum um ráðandi hendi
til þess að reyna að varpa ljósi á með hvaða hætti hlutfall örvhentra hefur þróast. Fyrri
gagnasöfnunin var í tengslum við sjónvarpsþáttinn Science in the Making hjá BBC
frá 1953 þar sem spurningalisti var sendur til almennings. Svör bárust frá 6549
þátttakendum, sem fæddir voru á tímabilinu 1864–1948. McManus o.fl. báru gögnin
frá 1953 saman við niðurstöður úr annarri stórri rannsókn. Sú var gerð á vegum
tímaritsins National Geographic árið 1986 og yfir ein milljón Bandaríkjamanna á
aldrinum 10–86 ára tók þátt í rannsókninni. Niðurstöður þessara rannsókna voru svo
bornar saman við svör við spurningunni með hvorri hendinni skrifarðu? sem safnað
var í gegnum vefsíðuna www.righthandlefthand.com. Að loknum samanburði og
greiningu gagna var það niðurstaða McManus o.fl. að frá upphafi vega hafi örvhentir
að jafnaði verið um 10–11% mannkyns líkt og er í dag. Gögnin benda til þess að
snemma á 18. öld hafi hlutfallið verið svipað og í dag en farið svo lækkandi þar til
3% lágmarki var náð á meðal þeirra sem fæddust á árunum 1880–1900. Upp úr því
tók örvhentum að fjölga aftur jafnt og þétt og hefur haldist á bilinu 11–12% frá árinu
1945. Ekki er ljóst hvers vegna dró svo úr fjölda örvhentra né hvers vegna hlutfallið
fjórfaldaðist á fimmtíu ára tímabili þar til fyrra jafnvægi var náð (McManus o.fl.,
2010, bls.186–208).
Vert er að hafa í huga að örvhentir eru líklegri en rétthentir til að taka þátt í
rannsóknum á ráðandi hendi. Í grein sinni nefna McManus o.fl. rannsókn sem
Chrichton-Brown gerði árið 1907. Hann naut aðstoðar vina og kunningja við að dreifa
spurningalista um ráðandi hendi og fengust svör frá 957 manns. Chrichton-Brown
fannst hlutfall örvhentra og jafnvígra vera óeðlilega hátt og taldi líklegt að þeir sem
dreifðu listunum hafi frekar afhent þá örvhentum vinum og kunningjum því þeir væru
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áhugaverðari viðföng en rétthentir. Hann taldi líka að örvhentir létu frekar aðra
örvhenta fá spurningalista því þeim finnist þeir einstakir og séu stoltir af sérkenni
sínu. Í tengslum við rannsóknina á vegum BBC barst fjöldi svara þegar farið var að
fjalla um rannsóknina í sjónvarpinu og var áberandi hátt hlutfall þeirra frá örvhentum.
Örvhentir virðast áhugasamari um rannsóknir sem fjalla um ríkjandi hendi og
verkaskiptingu heilahvela en aðrir (McManus o.fl., 2010, bls. 192).
2.3. Þrautseigja breytileikans
Rannsóknir á beinum, tönnum og verkfærum gefa til kynna að rétthendi hafi verið
viðvarandi allt frá tímum frummannsins en jafnframt að viðvarandi minnihluti hafi
verið örvhentur. Breytileikinn er hvorki bundinn við ákveðna kynþætti né
landfræðilegan uppruna heldur fyrirfinnst hann í öllum hópum. Hönnun og slitfletir
verkfæra og slit á tönnum benda til þess að þó meirihlutinn hafi verið rétthentur hafi
hinn örvhenti minnihluti aldrei þurrkast út. Það bendir til þess að örvhendi sé
jákvæður eiginleiki en hvorki erfðagalli né sjúklegt frávik (e. pathological anomily).
Þrautsegja breytileikans er til marks um að mannkynið í heild sé betur statt með
þennan breytileika innanborðs en án hans (Llaurens o.fl., 2009, bls. 881–882).
2.4. Íslensk rit um örvhenta
Skemman.is geymir lokaverkefni háskólanema og rannsóknarrit kennara og
fræðimanna á rafrænu formi. Ef leitað er eftir efnisorðinu örvhendi í Skemmunni eru
tvær ritgerðir skráðar. Önnur er Örvhentir á Íslandi. Um viðhorfsbreytingar til
örvhentra á 20. öld eftir Hólmfríði Magnúsdóttur (2013). Sagt er frá
viðhorfsbreytingum sem birtust í umfjöllun fjölmiðla og innan skólakerfisins. Hin
ritgerðin heitir Creativity and the Left (Birna Einarsdóttir, 2009). Í henni fjallar Birna
Einarsdóttir um sköpun og vinstri höndina í sögulegu og menningarlegu samhengi og
kannar sannleiksgildi þess að örvhentir séu listrænni og meira skapandi í hugsun en
rétthentir, eins og oft hefur verið haldið fram. Að auki fannst eitt verkefni frá því fyrir
daga Skemmunnar. Árið 1981 lögðu Kristinn Jónsson og Sigurlaug Bjarnadóttir fram
verkefnið Um Skriftarkennslu, markmið og leiðir- Örvhendi, við framhaldsdeild
Kennaraháskóla Íslands. Verkefnið er sérkennsluritgerð þar sem fjallað er almennt
um skriftarkennslu og svo er sérstaklega fjallað um skriftarkennslu örvhentra
(Kristinn Jónsson og Sigurlaug Bjarnadóttir, 1981). Í Skemmunni er einnig að finna
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verkefni til fullnustu M.Ed.–gráðu við Háskóla Íslands frá 2015, Handskrift getur
verið vandlærð list. Verkefnabók fyrir byrjendur í handskrift, eftir Ólöfu Guðrúnu
Björnsdóttur. Um er að ræða námsefni ætlað 4–6 ára börnum til að æfa handskrift
áður en formleg skólaganga hefst. Í ritgerðinni er hins vegar ekki fjallað um skrift
örvhentra barna eða hvers beri að gæta þegar örvhent börn fara að búa sig undir að
læra að skrifa (Ólöf Guðrún Björnsdóttir, 2015).
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3. Sérstaða örvhentra nemenda
Með fjölda örvhentra í huga er athyglisvert hversu fáar fræðilegar greinar er að finna
um efnið. Í þessum kafla verður farið yfir þá líffræðilegu þætti sem fylgja því að vera
með ríkjandi hægra heilahvel. Afleiðingarnar eru ýmiss konar, ekki einungis að skrifa
með vinstri hönd.

3.1.Taugalíffræðilegur munur
Mikill taugalíffræðilegur munur er á heila örvhentra og rétthentra. Örvhentir eru með
stærri hvelatengsl og minni ósamhverfu heilahvela (e. decreased cerebral hemispheric
asymmetries). Þessi munur er talin hafa áhrif á skynjun og úrvinnslu áreita svo sem
mál, sjónúrvinnslu og rýmisskyn. Meiri samskipti eru á milli heilahvelanna og minni
sérhæfing hjá þeim sem eru með hægra heilahvel ríkjandi. Algengara er að
heilastöðvar finnist í báðum hvelum hjá örvhentum sem eru jafnan bara í öðru hjá
rétthentum. Telja má líklegt að slíkur munur geti leitt til ólíkrar hegðunar eða atferlis
(Propper, 2004, bls. 99) á sviðum sem getið er um hér á eftir.
3.2.Svefntruflanir
Við rannsókn á svefnvenjum háskólanema sýndu niðurstöður afgerandi mun á
svefnvenjum örvhentra og rétthentra. Þátttakenndur voru beðnir um að skrá hvað þeir
teldu sig þurfa mikinn svefn og hversu mikið þeir sváfu í raun. Niðurstöður sýndu að
svefn örvhentra var marktækt styttri en rétthentra og talsvert minni en þeir töldu sig
þurfa. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir á slysatengdum áverkum
sem rekja má til svefnþurftar (e. accident-related injuries caused by lack of sleep)
(Propper, 2004, bls. 100).
3.3.Aðstæðubundinn kvíði
Örvhentir eru að jafnaði lengur að koma sér að verki þegar þeir standa frammi fyrir
óþekktu viðfangsefni. Niðurstöður rannsókna Wright, Hardie og Rodway á
viðbragðstíma við þrautalausnir sýndu að örvhentir voru marktækt lengur að hefjast
handa við að leysa áður óþekktar eða framandi þrautir en rétthentir. Þetta bendir til
þess að örvhentir glími frekar við aðstæðubundinn kvíða þó ekki hafi mælst munur á
almennum kvíða milli örvhentra og rétthentra. Örvhentir virðast, a.m.k við
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tilraunaaðstæður glíma við aðstæðubundinn kvíða sem hamlar því að þeir hefjist
handa við óþekkt verkefni (Wright og Hardy, 2012, bls. 637, 640).
3.4.Fínhreyfingar
Niðurstöður rannsóknar Giagazoglu o.fl. (2001) á því hvort marktækur munur væri
á gróf- og fínhreyfingum auk samhæfingar augna og handa hjá 4–6 ára gömlum
leikskólabörnum, eftir því hvort börnin væru örvhent eða rétthent sýndu að það var
ekki munur á grófhreyfingum en örvhentir höfðu síður stjórn á fínhreyfingum.
Niðurstöðurnar voru í samræmi við fyrri rannsóknir á samhæfingu og fínhreyfingum.
Giagazoglu o.fl. taka undir þá kenningu að lakari fínhreyfingar örvhentra nemenda
geti leitt til námsörðugleika og séu e.t.v. ein af ástæðum þess að örvhentir drengir
lendi í námserfiðleikum á grunnskólaaldri því stúlkur reyndust að jafnaði hafa betri
stjórn á fínhreyfingum en drengir. Erfiðleikar með fínhreyfingar geta haft bein áhrif
á frammistöðu þegar kemur að skrift og teikningu. Mikilvægt er að fylgjast með
þessum börnum svo hægt sé að grípa inn í sem fyrst (Giagazoglou, Fotiadou,
Angelopoulou, Tsikoulas og Tsimaras, 2001, bls. 1127).
Þessar niðurstöður eru í samræmi við eldri rannsókn Graham o.fl. frá 1998 um þróun
á hraða og læsileika skriftar hjá nemendum í fyrsta til níunda bekk grunnskóla þar
sem marktækur munur var á hversu hraðar rétthentir skrifuðu en örvhentir. Graham
o.fl. benda á að líkleg skýring sé að örvhentir nemendur fái ekki skriftarkennslu við
sitt hæfi og að sérþarfir hinna fáu örvhentu falli í skuggann af þörfum hins rétthenta
meirihluta. Sýnikennsla og leiðbeiningar kennara miðast oftast við að skrifað sé með
hægri hendi og skriftarkennslan sé ekki löguð að þörfum þeirra sem skrifa með vinstri
(Graham, Berninger, Weintraub og Schafer, 1998, bls. 49).
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4. Viðhorf til örvhendis
Umfjöllun um viðhorf til örvhendis og örvhentra í fortíð og nútíð má skipta í
neikvæðar og jákvæðar staðalímyndir. Sérstakar staðalímyndir um rétthenta eru ekki
þekktar en viðhorf og fordómar sem örvhentir verða og hafa orðið fyrir eiga sennilega
þátt í því að örvhentir upplifa sig sem frávik á einhverjum tímabilum lífsins.
4.1.Neikvæðar staðalímyndir
Í gegnum tíðina hafa örvhentir orðið fyrir fordómum og mismunun í flestum
samfélögum. Orðið vinstri hefur víða neikvæða merkingu og vísar til einhvers sem er
klaufalegt, skælt, ljótt eða brotið. Latneska heitið yfir vinstri er sinister sem hefur
síðan tekið á sig merkinguna óheillvænlegt og virðist skilningurinn sömuleiðis hafa
færst yfir á örvhenta. Þessi neikvæða tenging leiddi til þess að örvhentum börnum var
víða bannað að nota vinstri höndina. Á tímabili voru örvhentir neyddir til þess að nota
hægri höndina þegar þeim var kennt að skrifa. Skiptar skoðanir voru á réttmæti þess
og gagnsemi. Sumir töldu að þvingunin hafi valdið lélegu sjálfsmati, málröskun,
minnistruflun og einbeitingarskorti (Hawkyard o.fl. 2014, bls.123–124). Í Japan var
það talið réttlæta hjónaskilnað ef eiginmaður komst að því að eiginkonan væri
örvhent. Í Afríku, Indlandi og Mið-Austurlöndum er enn bannað að matast með vinstri
hendi þar sem hún telst óhrein og eingöngu notuð til neðanþvottar (Hawkyard o.fl.
2014, bls.123–124). Árið 1999 var heimili fyrir munaðarlaus börn til rannsóknar hjá
áströlsku lögreglunni. Komst þá upp að örvhent börn voru beitt ofbeldi og særingum
af hendi nunna sem ráku munaðarleysingjaheimilið því þau voru sögð tilheyra
djöflinum (Dossey, 2003, bls. 10).
Á Íslandi ná niðrandi ummæli um örvhenta eða örvhendi allt aftur til Fóstbræðrasögu,
þaðan sem málshátturinn „Smá verða jafnan örvhendra manna högg“ á uppruna sinn
(Jón G. Friðjónsson, 2014, bls. 238). Samkvæmt Íslenskri Samheitaorðabók er
rasshönd annað orð yfir vinstri hönd (Svavar Sigmundsson, 1988, bls. 365) og
rasshandarbragur sagður vera á því sem er illa gert (Guðmundur Guðmundsson,
1916). Af og til eru birtar greinar sem tengjast örvhendi í blöðum og tímaritum. Þá
eru fyrirsagnir oftar en ekki í æsifréttastíl eða með hæðnislegum undirtón eins og
eftirfarandi dæmi sýna: „Kynskiptingar oftar örvhentir“ (Dagblaðið Vísir, 2000, bls.
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21); „Sónar ekki jafn skaðlaus og talið var: Börn verða örvhent“ (Fréttablaðið, 2001,
bls.6) og „Hommar og lesbíur eru fremur örvhent“ (Tíminn,1990, bls. 4).
4.2.Jákvæðar staðalímyndir
Þó neikvæðar staðalímyndir af hinum örvhenta klaufa séu áberandi þekkjast líka
jákvæðar staðalímyndir. Örvhentir eru gjarnan sagðir opnari persónuleikar og meira
skapandi en rétthentir (Bruckmüller, 2012, bls.239–240). „Örvhentir eru gáfaðri en
rétthentir“ er fyrirsögn í vefmiðlinum Pressan.is (Þorvarður Pálsson, 21. júní 2017).
Segir greinin frá niðurstöðum rannsókna á þess efnis að örvhentum gangi mun betur
en rétthentum að leysa flókin stærðfræðidæmi. Á vefsíðunni Bleikt.is er fullyrt að
rannsóknir hafi sýnt að örvhentir hafi meiri vitsmunaþroska, án þess þó að vísa í
heimildir því til stuðnings (Bleikt.pressan.is, 19.05. 2016). Dossey (2003) talar á
sömu nótum í grein sinni til varnar örvhentum. Þar segir hann meðal annars frá
rómuðum leiðtogahæfileikum örvhentra og vísar því til stuðnings til fjölda forseta
Bandaríkjanna sem hafa verið örvhentir. Vert er að minnast þess að margir frægustu
leiðtogar sögunnar örvhentir t.d. Napóleon, Júlíus Sesar, Alexander mikli og fleiri
(Dossey, 2003, bls. 118).
Örvhentir eru líka sagðir hugsa öðruvísi en rétthentir. Þeir eru skapandi í hugsun. Þeir
eru sagðir hugsa út fyrir boxið eða vera líklegri til að fara óhefðbundnar leiðir í lausn
vandamála. Þeir virðast eiga auðvelt með að sjá fyrir sér mögulegar hindranir og geta
búið sig undir það sem gæti mögulega gerst með því að finna fleiri en eina lausn á
hverju vandamáli í stað þess að bíða þess sem verða vill. Þetta er talið stafa af þeirri
aðlögunarhæfni sem örvhentir hafa þróað með sér í umhverfi sem er lagað að þörfum
rétthentra (Dossey, 2003, bls. 118).
Þá eru örvhentir sagðir hafa ákveðið forskot í íþróttum. Þeir eru sagðir fljótir að vinna
úr upplýsingum og góðir í að meta fjarlægð á milli hluta. Það á sérstaklega vel við í
skylmingum, bardagaíþróttum og boltaíþróttum. Nokkrar af helstu tennisstjörnum
sögunnar hafa verið örvhentar og er ein af ástæðunum fyrir velgengni þeirra á
vellinum talin vera sú að örvhentir hafa mikla reynslu af því að keppa á móti
rétthentum en rétthentir spilarar mæta sjaldan örvhentum mótherja (Milsom, 2016,
bls. 45). Reikna má með því að þær jákvæðu staðalímyndir sem hér hafa verið nefndar
eigi sinn þátt í því að örvhentir eru stoltir af sérkenni sínu eins og nefnt var í upphafi.
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Í næsta kafla er litið nánar á hvaða þýðingu það hefur að tilheyra minnihlutahópi í
samfélaginu.
4.3.Að tilheyra minnihlutahópi
Þó niðurstöður rannsókna hafi ekki sýnt fram á að örvhentir verði fyrir beinni
mismunun og fordómum er það samt sem áður upplifun margra. Fjöldi spjall- og
stuðningshópa er á samfélagsmiðlum þar sem örvhent fólk deilir reynslu sinni af
hindrunum í daglegu lífi. Dragović, Badcock, Sanja, Gregurović og Šram (2013) vísa
í rannsókn Masud og Ajmal þar sem fram kemur að örvhentir verði fyrir óþægindum
dags daglega vegna notkunar verkfæra og heimilistækja sem eru hönnuð til þæginda
fyrir rétthenta. Þeir telja sig líka verða fyrir neikvæðri mismunun og vera minntir á að
þeir séu öðruvísi (Dragović o.fl., 2013, bls. 720) (Bruckmüller, 2012, bls.239–240).
Örvhentir eru sífellt minntir á að þeir séu frávik frá því sem eðlilegt þykir og þurfa að
skilgreina sig sem sá sem er ekki rétthentur. Rétthendi er viðmiðið en örvhendi er
frávik. Rétthentir þurfa því ekki að taka það fram sérstaklega að þeir séu rétthentir,
það er einfaldlega gert ráð fyrir því að fólk sé rétthent. Þegar meðlimir minnihlutahópa
eru stimplaðir sem frávik og látnir bera sig saman við meirihlutann hefur það neikvæð
áhrif á félagslegt sjálfsmat þeirra. Forréttindi þeirra sem tilheyra meirihlutanum felast
í því að þurfa ekki að réttlæta sig eða gera grein fyrir sérkennum sínum (Bruckmüller,
2012, bls. 246). Þegar minnihlutahópar og lægra settir eru látnir skilgreina sig og
útskýra miðað við valdameiri meirihlutann getur það leitt til þess að þeir sem tilheyra
minnihlutanum upplifi sinn hóp minna virði. Minnihlutinn er því líklegri til þess að
sætta sig við og samþykkja forréttindi meirihlutans og viðhalda þannig óbreyttu
ástandi (Bruckmüller, 2012, bls. 247).
4.4.Upplifun örvhentra nemenda af skólakerfinu
Upplifun örvhentra nemenda í skólakerfinu hefur lítið verið rannsökuð ef marka má
niðurstöður leitar minnar að heimildum um slíkar rannsóknir. Hawkyard o.fl.
rannsökuðu skrift örvhentra nemenda og ræddu við bæði örvhenta nemendur og
kennara þeirra (Hawkyard o.fl., 2014). Bæði kennarar og nemendur sögðu frá ýmsum
hindrunum sem örvhentir mættu í skólastofunni. Nemendur lentu t.d. í olnbogastríði
ef þeir voru látnir sitja hægra megin við rétthentan sessunaut. Einnig var kvartað
undan skriftarkrampa vegna ankannalegrar líkamsstöðu og blekklessum á handarjaðri
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eftir að ýta hendinni yfir blautt blek. Þar að auki var talað um óheppilegt blýantsgrip
og lélega stjórn á fínhreyfingum. Að mati viðmælenda voru þetta allt atriðið sem hægt
er að bæta. Bent var á að skortur væri á viðeigandi ritföngum í skólum þótt sérhæfð
ritföng fyrir örvhenta væru víða fáanleg til kaups. Viðmælendur voru almennt
sammála um gildi þess að nota rétt blýantsgrip til að forðast skrifkrampa. Nemendur
trúðu því að gúmmí-hjálpargrip auðveldaði þeim að skrifa læsilega en þau voru ekki
alls staðar í boði. Nánast allir nemendur sögðust kjósa að klippa með skærum fyrir
örvhenta en þau væru ekki alltaf á boðstólnum. Í greininni minna Hawkyard o.fl. á
rétt nemenda til að beita þeirri hönd sem þeim er eðlislægt að nota bæði við skriftir
og íþróttaiðkun. Segja þeir að skólayfirvöld og kennarar ættu að taka tillit til þeirra
ábendinga sem komu fram og bregðast við með því að hafa tiltæk þau aðföng og
úrræði sem hjálpa nemendum. Þó að það væri ekki sýnt fram á það með óyggjandi
hætti að örvhentir nemendur skrifuðu hægar eða verr en rétthentir þá var það upplifun
meirihluta þeirra nemenda sem rætt var við að rétthentir samnemendur þeirra hefðu
bæði fallegri rithönd og skrifuðu hraðar (Hawkyard o.fl., 2014, bls. 135).
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5. Jafnrétti til náms
Þegar hefur komið fram að örvhentir nemendur eru líklegri til að upplifa
svefnvandamál, aðstæðubundinn kvíða og eru lengur að ná stjórn á fínhreyfingum auk
þess sem verkaskipting heilahvela er ekki sú sama og hjá rétthentum. Með þetta í huga
verður fjallað nánar um jafnrétti til náms og skóla án aðgreiningar.
Í aðalnámskrá (2011) segir að það sé skylda grunnskóla að sjá hverjum nemanda fyrir
bestu tækifærum til náms og þroska. Skipulag skólastarfsins á að stuðla að því að
sérhver nemandi nái sem bestum árangri miðað við eigin forsendur. Kennslan á að
efla áhuga og vinnugleði og taka tillit til þarfa og reynslu einstakra nemenda.
Kennsluhættir mega ekki mismuna nemendum heldur taka mið af jafnrétti og
jafnræði. Allir eiga rétt á að stunda nám við sitt hæfi og fá jöfn tækifæri óháð atgervi
og aðstæðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.42, 48–49).
Lögum samkvæmt eiga nemendur í skyldunámi að fá námsgögn til afnota sér að
kostnaðarlausu. Námsgögn eru allt það efni sem notað er til að ná markmiðum náms
og kennslu. Námsgögn eiga að taka mið af nýjustu þekkingu á sviði menntunar- og
kennslufræða. Jafnframt segir að námsgögn, kennsluaðferðir, vinnubrögð, skipulag
skólastarfsins og námsmat eigi allt að vera útfært á þann hátt að möguleikar nemenda
á að ná þeim séu nýttir til hins ýtrasta. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011,
bls. 49).
Eins og sagt var frá í upphafi bendir ýmislegt til þess að skipulag skólastarfs,
kennsluaðferðir og námsgögn séu ekki útfærð á þann hátt að möguleikar örvhentra
nemenda séu nýttir til hins ýtrasta. Nú verður litið nánar á hvað felst í hugmyndum
um skóla án aðgreiningar.
5.1.Skóli án aðgreiningar
Skóli án aðgreiningar er grunnskóli þar sem komið er til móts við námslegar og
félagslegar þarfir hvers nemanda með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að
leiðarljósi. Gengið er út frá því að námið sé á forsendum hvers einstaklings og að allir
fái jöfn eða jafngild tækifæri til náms. Innan grunnskólans er fjölbreyttur hópur
nemenda. Þar er borin virðing fyrir fjölbreytileika, mismunandi þörfum, hæfileikum
og einkennum nemenda. Lögð skal áhersla á að útrýma öllum gerðum mismununar
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og aðgreiningar. Það er hlutverk sveitarfélaga að sjá til þess að skólaskyld börn fái
sérstakan stuðning í samræmi við sérþarfir sínar eins og þær eru metnar. Lykilþáttur
í að byggja upp jákvæða sjálfsmynd er að fá tækifæri til að njóta styrkleika sinna. Því
er mikilvægt að skólinn taki mið af þörfum allra barna á einstaklingsbundinn hátt
(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43).
Þegar litið hefur verið á hugtakið skóli án aðgreiningar frá sjónarhorni aðalnámskrár
er vert að skoða það frá öðru sjónahorni Það er ákveðin þversögn í því að til þess að
útrýma mismunun og aðgreiningu þurfi að draga sérstaka athygli að sérþörfum
einstakra nemenda og meta þær sérstaklega. Það fer eftir sjónarhorninu eins kemur
fram í næsta kafla.
5.2.Skóli aðgreiningar?
Ólafur Páll Jónsson (2011) fjallar um hugtakið skóli án aðgreiningar frá sjónarhorni
heimspekinnar. Hann bendir á að skóli án aðgreiningar eigi ekki að snúast sérstaklega
um fatlaða nemendur eða afmarkaða nemendahópa. Hann eigi að snúast um það
hvernig við bregðumst við margbreytileika mannlífsins:
Skóli án aðgreiningar á að snúast um það hvernig við höldum uppi
samfélagi þrátt fyrir víðtækan og djúpstæðan breytileika fólks. Breytileika
sem er bæði einstaklingsbundinn, félagslegur og náttúrulegur (Ólafur Páll
Jónsson, 2011, bls. 116–117).

Í stað þess að gera ráð fyrir einsleitni og skilgreina margbreytileika sem sérþarfir þarf
að snúa þessu við. Forsenda þess að ná fram félagslegu réttlæti er að viðurkenna
margbreytileika sem staðreynd. Ólafur Páll vísar í orð Amartya Sen hagfræðings og
heimspekings um rannsóknir á jöfnuði. Þessar rannsóknir eru skekktar frá upphafi því
þær leggja upp með forsendu um einsleitni og að allir séu skapaðir jafnir. Svo er hins
vegar ekki því breytileiki fólks er staðreynd en ekki vandamál sem flækir málin á
síðari stigum, eitthvað sem við kjósum að líta framhjá eða ætlum að bregðast við
seinna ef þess þarf. Viðurkenning á breytileika er grundvallarþáttur í jöfnuði (Ólafur
Páll Jónsson, 2011, bls.117).
Örvhendi er breytileiki sem hefur fylgt mannkyninu frá upphafi vega. Það sem Ólafur
Páll talar um sem breytileika er í aðalnámskrá grunnskóla kallað sérþarfir.
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5.3.Hvað eru sérþarfir?
Aðalnámskrá grunnskóla skilgreinir hverjir teljast nemendur með sérþarfir. Það eru
þeir sem eiga erfitt með nám vegna sértækra námsörðugleika. Auk þeirra teljast þeir
sem eiga erfitt með nám vegna tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða
fötlunar vera nemendur með sérþarfir. Nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og
leshömlun eru með sérþarfir og sömuleiðis langveikir nemendur og aðrir nemendur
með heilsutengdar sérþarfir. Einnig er sérstaklega bent á það að bráðgerir nemendur
og nemendur sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum eigi rétt á að fá
námstækifæri við sitt hæfi. Þeir skulu fá tækifæri til að glíma við fleiri og flóknari
markmið og að þroska sérhæfileika sína með merkingarbæru, krefjandi námi svo þeir
geti nýtt tímann til hins ýtrasta (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 43).
Það vekur athygli að bráðger börn, sem er óskilgreindur hópur nemenda, skuli fá
sérstaka umfjöllun í aðalnámskrá. Samkvæmt flokkun Gagné er fjöldi þeirra sem
teljast bráðgerir á bilinu 1:100 til 1:100,000 eftir því hversu þröngt er skilgreint
(Belangér og Gagné, 2006, bls. 134). Árið 2003 var stofnaður sjö manna starfshópur
á vegum Reykjavíkurborgar sem fundaði alls fimmtán sinnum um málefni bráðgerra
nemenda. Skýrsla starfshópsins: Bráðger börn í grunnskóla, var birt árið 2004 með
tillögum um hvernig hægt væri að koma til móts við þarfir þessara barna í
grunnskólanum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004, bls. 3). Nú verður hins vegar
fjallað um hvernig megi mæta þörfum örvhentra nemenda.
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6. Að mæta þörfum örvhentra
Eins og fram hefur komið er sérstaða örvhentra töluverð. Þegar ekki er tekið tillit til
námslegrar sérstöðu örvhentra hafa þeir ekki sömu tækifæri og aðrir til að nýta
hæfileika sína til fullnustu, Í þessum kafla er ítarleg umfjöllun um það sem kennarar
og foreldrar örvhentra barna ættu að hafa í huga til þess að þörfum þeirra verði mætti
til jafns við aðra nemendur bæði í leik- og grunnskóla.
6.1.Í leikskóla
Í leikskóla fer nám að mestu fram í gegnum leik. Því er mikilvægt að hafa fjölbreytt
framboð af leikefni fyrir börnin að spreyta sig á. Þroska og þjálfa þarf alla eiginleika,
ekki bara þá sem eru börnunum auðveldir og eðlislægir. Í hægra heilahveli sem er
ríkjandi hjá örvhentum eru stöðvar fyrir rúmskynjun, myndskyn, mynsturskyn og
tónlistarhæfileika (Örnólfur Thorlacius, 2012, bls. 90–91). Hvers kyns athafnir og
leikir þar sem skapandi hugsun, ímyndunarafl og rýmisgreind koma við sögu höfða
gjarnan vel til örvhentra barna. Þau þurfa hins vegar líka að spreyta sig á leikföngum
og athöfnum sem örva samhæfingu augna og handa, þjálfa fínhreyfingar og æfa
hreyfingar sem þau munu þurfa að tileinka sér þegar þau læra skrift (Milsom, 2016,
bls. 45) til dæmis með því að teikna, spora, klippa og negla (Giagazoglu o.fl., 2001,
bls. 1127).
Þegar börn byrja í grunnskóla hafa þau komið sér upp ýmsum venjum í sambandi við
skrift og teikningu. Sumar þeirra gera örvhentum börnum erfiðara fyrir þegar þau
byrja að læra að skrifa. Því er gott að búa í haginn og vera meðvitaður um eftirfarandi
atriði strax á fyrsta skólastiginu; í leikskólanum.
Fingramálun er góð æfing því við handskrift er það vísifingurinn sem í raun stýrir
hreyfingunni. Kennarinn er fyrirmynd sem börnin herma eftir. Því þarf hann að mála
með vinstri hendi fyrir örvhenta og hægri hendi fyrir rétthenta. (Milsom, 2016, bls.
40). Að mála og teikna í takt við tónlist er góður undirbúningur fyrir skriftarnám.
Nemendur þurfa að hafa nægjanlegt svigrúm til að gera stórar hreyfingar. Það má hafa
stórt blað á gólfinu, standa við trönur eða töflu. Örvhent börn þurfa sérstaklega að æfa
sig í að teikna mynstur frá vinstri til hægri því það er skriftaráttin sem þau munu þurfa
að temja sér. Stórir hringir, öldur og sveiflur eru góðar hreyfingar til að æfa.
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Örvhentum er eðlislægt að draga línu frá hægri til vinstri og teikna hringi rangsælis.
Það ætti alls ekki að banna en þegar nemendur hafa þroska og getu til þarf að útskýra
fyrir þeim að skriftin sem kennd er í grunnskóla sé frá vinstri til hægri. Rétthent börn
þjálfa væntanlegar skriftarhreyfingar þegar þau teikna samkvæmt sínum eðlislægu
hreyfingum en örvhentir þurfa að þjálfa þessar hreyfingar sérstaklega. Teikning, skrift
og sporun eru góðar æfingar en mega aldrei verða þvinguð eða leiðinleg athöfn. Það
má leiðbeina og leiðrétta, þegar aðstæður leyfa en gæta þess að börn upplifi ekki að
þau séu að gera eitthvað vitlaust. Sum örvhent börn skrifa spegilskrift frá hægri til
vinstri. Þá er gott er að setja límmiða eða teikna stjörnu efst í vinstra horn blaðsins til
þess að minna á skriftaráttina. Kennari þarf að fylgjast með hvernig blýantsgrip þróast
hjá nemendum og hvetja þá til að æfa sig að halda með þumli og vísifingri og gæta
þess að halda ekki of fast (Milsom, 2016, bls. 43).
6.2.Við upphaf grunnskóla
Eins og kveðið er á um í aðalnámskrá fylgja upplýsingar um nemendur á milli
skólastiga til þess að stuðla að samfellu í námi. Viðeigandi upplýsingar skulu berast
frá leikskóla og foreldrum til þess að aðlögun barnsins verði eins og best verður á
kosið (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 75). Gagnkvæm og virk
upplýsingagjöf stuðlar að trausti milli foreldra og starfsfólks skóla, hjálpar þeim að
deila ábyrgð og taka ákvarðanir sem lúta að velferð nemenda. Foreldrar skulu upplýsa
skólann sem best um hagi barnsins og það sem gæti haft áhrif á líðan þess og
frammistöðu í skólanum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 72).
Örvhendi getur haft áhrif á líðan og frammistöðu nemenda í grunnskóla og því er
mikilvægt að taka það fram við innritun í grunnskóla hvort barnið sé örvhent. Kennari
ætti að vita áður en kennsla hefst, hvað von er á mörgum örvhentum nemendum í
bekkinn. Þá gefst tími til að undirbúa kennslurýmið og ganga úr skugga um að
kennslugögn og ritföng sem skólinn sér um að útvega henti líka örvhentum
nemendum.
Þegar nemendum eru úthlutuð sæti þarf að gæta þess að örvhentir séu lengst til vinstri
í borðaröð til að lenda ekki í olnbogastríði við rétthentan sessunaut. Þó þarf að passa
að vinstri hlið borðsins sé ekki alveg upp við vegg því örvhentir skrifa frá jaðri
líkamans að miðlínu og þurfa því gott pláss fyrir vinstri höndina. Ef fleiri en einn
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örvhentur nemandi er í bekknum er gott að láta þá sitja hlið við hlið ef kostur er. Þeir
hafa þá fyrirmynd hver í öðrum og eru ekki líklegir til að reka saman olnboga. Þar
sem skriftarhreyfing örvhentra er frá jaðri líkamans inn að miðlínu, gætu þeir þurft að
sitja hærra en aðrir rétthentir til að viðhalda réttri líkamsstöðu við skriftir.
Þegar nemendur vinna við borðtölvur er gott að hafa í huga að sumir örvhentir þurfa
að hafa músina vinstra megin en aðrir hafa vanið sig á að hreyfa músina með hægri
hendi. Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að finna sjálfir hvor aðferðin hentar
þeim. Þeir sem kjósa að hafa músina vinstra megin ákveða hvort þeir vilja víxla
valtökkunum eða smella með löngutöng og „hægri smella“ með vísifingri. Annars er
hætt við því að nemendur venji sig á óæskilegar vinnustellingar auk þess sem þeir ná
ekki sömu hreyfifærni ef þeir fá ekki tækifæri til að laga músina að sínum þörfum
(Milsom, 2016, bls. 48). Þar sem gera má ráð fyrir því að tveir örvhentir nemendur
séu í meðalstórum bekk er raunhæft að í tölvuveri með 20 tölvum séu tvær þeirra
settar upp með þarfir örvhentra nemenda; með músina vinstra megin og nægilegt
borðpláss svo örvhentur notandi reki ekki olnbogann í rétthentan sessunaut.
6.3.Listin að klippa
Því er stundum haldið fram að til séu skæri sem henta rétthentum jafn vel og
örvhentum. Það er byggt á misskilningi. Þótt grip skæranna sé ekki lagað eftir fingrum
hægri handar þá sést línan sem á að klippa eftir bara ef haldið er á skærunum í hægri
hendi. Sérhver örvhentur nemandi þarf að hafa aðgang að skærum. Þau eiga að vera
greinilega merkt. Hvetja skal nemendur til að biðja alltaf um skæri sem henta þeim.
Kennari þarf að kunna að nota skæri fyrir örvhenta og geta leiðbeint nemendum með
vinstri hendi. Þegar örvhent barn klippir út hring er þægilegast að byrja rétt vinstra
megin við miðju neðan frá, klippa svo réttsælis upp eftir blaðinu og nota hægri hendi
til að snúa blaðinu á meðan klippt er með vinstri. Benda skal á að blaðið á að snúast
en ekki höndin sem heldur á skærunum (Milsom, 2016, bls. 38).
6.4. Skrift
Lengi vel var handskrift sérnámsgrein í grunnskólum en í dag er skriftarkennsla felld
undir ritun. Samkvæmt aðalnámskrá má greina þjálfun í ritun í tvo meginþætti.
Annars vegar er innihald texta svo sem val á textagerð, mál, málsnið og stíll. Hins
vegar eru tæknileg atriði eins og skrift, stafsetning og frágangur texta (mennta- og
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menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 99). Í samræmi við álitsgerð starfshóps um skrift
og skriftarkennslu í grunnskólum árið 1983 var tekið upp nýtt skriftarkerfi sem kallast
Ítalíuskrift. Ítalíuskriftin varð fyrir valinu vegna þess að hún hafði fengið
alþjóðaviðurkenningu og var þegar kennd í mörgum löndum. Mikið var því til af
námsefni og kennsluleiðbeiningum fyrir þessa skriftargerð sem auðveldaði útgáfu á
íslensku kennsluefni. Ítalíuskrift er kennd sem hreyfing frekar en röð tákna.
Hreyfingakerfi skriftarinnar er undirstaðan (menntamálaráðuneytið, 1983, bls. 8–9).
Þróun skriftarinnar í núverandi form er rakin til eiginleika hægri handarinnar.
Skriftarhreyfingar sem eru auðveldar fyrir hægri hönd eru ekki auðveldar fyrir þá
vinstri (Freyja Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, 2011, bls. 23).
6.4.1.Skrift örvhentra

Örvhentir nemendur þurfa sérstaka hjálp við skriftarkennslu sem tekur mið af þeirra
sérkenni (Freyja Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, 2011, bls. 24).
Vandræðin eru þó ekki vegna þess að þeir eru örvhentir heldur vegna þeirrar þróunar
sem varð á skrift víðast hvar í hinum vestræna heimi, þ.e.a.s. að skriftaráttin er frá
vinstri til hægri. Eðlileg skriftarátt örvhentra væri frá hægri til vinstri eins og er t.d. í
hebresku og arabísku ritmáli (Peachey, 2004, bls. 262).
Þegar fjallað er um skrift og skriftartækni þarf að þekkja í sundur tvö lykilhugtök.
Blýantsgrip eða skriftargrip (e. pen grip) er samband skriffæris og handar, þ.e. hvernig
haldið er á skriffærinu. Skriftarstelling/skriftarstaða (e. pen hold) lýsir sambandinu
milli handar og skriffæris annars vegar og skriftarlínu eða blaðs hins vegar (Peachey,
2004, bls.262).
Þegar rétthent börn læra að draga til stafs er hægri höndin dregin frá miðlínu líkamans
út að jaðrinum um leið og stafirnir eru myndaðir einn af öðrum. Örvhent börn geta
ekki dregið til stafs því þau þurfa að ýta skriffærinu eftir blaðinu. Hendinni er ýtt frá
jaðrinum að miðlínu og þarf stundum að fara yfir miðlínuna líkamans. Að ýta í stað
þess að draga til stafs veldur því að grundvallarmunur er á skriftarhreyfingum
örvhentra og rétthentra. Þetta er óeðlileg hreyfing fyrir vinstri höndina og veldur
vandræðum við að finna hentugt blýantsgrip, skriftarstellingu og hvernig sé best að
snúa blaðinu til þess að sjá það sem skrifað er. Að auki leiðir þetta gjarnan til þreytu
í hendi, skriftarkrampa og óæskilegra vinnustellinga (Peachy, 2004, bls. 263).
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Hreyfingar sem hægri hönd gerir með auðveldum sveifluhreyfingum fingra og úlnliðs
eru ekki náttúrulegar hreyfingar fyrir þá vinstri (Freyja Bergsveinsdóttir og
Gunnlaugur S.E. Briem, 2011, bls. 23).
Eins er örvhent grip ekki einungis spegilmynd af rétthentu gripi. Grip vinstri handar
þarf að vera hærra til að fingur skyggi ekki á skriftarlínu og blýanturinn á að hallast
meira. Eðlilegar skriftarhreyfingar vinstri handar mynda stafi sem standa uppréttir eða
hallast aðeins til vinstri en fyrir hægri hendi er eðlilegt að skriftin hallist til hægri. Til
þess að reyna að líkja eftir skriftarhreyfingum hægri handar hafa margir örvhentir
vanið sig á að krókbeygja skriftarhöndina. Sú aðferð veldur hins vegar skriftarkrampa
og til eru aðrar betri (Freyja Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur S.E. Briem, 2011, bls.
24).
Skriftarstellingum örvhentra er hægt að skipta í tvo megin flokka; annars vegar þar
sem höndin hvílir fyrir neðan skriftarlínu og hins vegar þar sem hún hvílir fyrir ofan
skriftarlínu (Peachey, 2004, bls. 276). Þar sem vinstri höndin ýtir skriffærinu eftir
blaðinu, eins og áður var nefnt, og ýtir þar með skriffærinu úr höndunum á
viðkomandi hafa margir örvhentir vanið sig á að halda mjög fast um skriffærið eða
nota eins marga fingur og hægt er til að skorða blýantinn, sumir gera hvort tveggja.
(Milsom, 2016, bls. 54).
6.4.2.Skriftarkennsla

Árið 1988 var gefið út Tilraunakennsluefni fyrir Ítalíuskrift eftir Gunnlaug SE Briem.
Bókinni er ætlað tvöfalt hlutverk sem kennslubók og kennarahandbók. Í bókinni er
talað til nemenda og gert ráð fyrir viðbótarútskýringum frá kennara. Á fyrstu blaðsíðu
er upptalning á því hvernig nemandi geti haft gagn af bókinni. Í sjöunda og síðasta
sæti á listanum stendur: „Þú athugar hvort þú þarft á hjálp að halda vegna örvhendis“
(Gunnlaugur S.E. Briem, 1988, bls. 1). Ekki er að finna neinar leiðbeiningar fyrir
örvhenta fyrr en á miðjuopnu þar sem mælt er með því að séu nemendur enn í vafa
um hvort þeir séu örvhentir eða rétthentir gæti skólalæknirinn skorið úr um með hvorri
hendinni viðkomandi ætti að skrifa (Gunnlaugur S.E. Briem, 1988, bls. 16 og á
baksíðu). Skýringarmyndir með leiðbeiningum um líkamsstöðu, grip og skriftarstöðu
sýna eingöngu hægri hönd.
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Kennslubækurnar Skrift 1–4 sem fyrst voru gefnar út árið 1985 (Björgvin Jósteinsson,
Þórir Sigurðsson og Kristbjörg Eðvaldsdóttir, 1985) eru enn í notkun við
skriftarkennslu á Akureyri. Uppsetning kennslubókanna er þannig að þær þjóna bara
þörfum rétthentra. Forskrift stafanna sem nemendur eiga að líkja eftir er eingöngu
vinstra megin á síðunni þannig að örvhentir nemendur hafa ekki möguleika á því að
fylgja forskriftinni á meðan þeir skrifa af því að vinstri höndin skyggir á forskriftina.
Þeir þurfa því að hætta að skrifa og lyfta hendinni til að sjá forskriftina. Það er augljóst
að þessi uppsetning hentar rétthentum nemendum mjög vel en eins og áður hefur
komið fram eru tveir til þrír örvhentir nemendur í hverjum bekk. Að nota námsefni
sem mismunar nemendum á grundvelli atgervis er einfaldlega bannað með lögum.
Bækurnar henta vel í skriftaræfingar fyrir rétthenta en svona sérhæft námsefni á ekki
að bjóða örvhentum nemendum upp á, sérstaklega ekki þegar annað stendur til boða.
Frá árinu 2011 hafa verið gefnar út kennslubækurnar Ítalíuskrift eftir Freyju
Bergsveinsdóttur og Gunnlaug S.E. Briem. Bækurnar eru settar upp á þann hátt að
þær henta jafnt örvhentum sem rétthentum. Forskriftir stafa eru alltaf bæði vinstra og
hægra megin á síðunni einnig er skriftargrip rétthentra og örvhentra sýnt á mynd og
útskýrt í orðum. Auk þess eru ítarlegar leiðbeiningar um skrift og skriftarkennslu
örvhentra aðgengilegar á námsgagnavef menntamálastofnunar.
Kennari á yngsta stigi sem er að kenna börnum að skrifa þarf að geta skrifað stafi
bæði með vinstri og hægri hendi. Hann þarf að vera meðvitaður um og skilja þær
hreyfingar sem nemandinn þarf að gera til þess að útkoman verði eins og forskriftin
ætlast til. Það þarf að meta það í hverju tilfelli fyrir sig hvort nemandinn hefur nógu
mikið vald á fínhreyfingum til að hann ráði við að mynda stafi. Það er ástæðulaust að
gera hlutina erfiðari en nauðsynlegt er. Þeir sem hafa fengið litla þjálfun ættu fyrst að
gera æfingar eins og talað var um fyrir leikskólabörn þar sem verið er að æfa
skriftaráttina og að gera mynstur þar sem hreyfingin er réttsælis í stað þess sem
örvhent börn gera í frjálsum leik. Hafa þarf samráð við foreldra og ef foreldrar eru
ekki örvhentir þarf að fræða þá um hvað málið snýst.
Örvhentir eru úrræðagóðir og þegar skort hefur viðeigandi leiðbeiningar hafa margir
hafa mótað sínar eigin skriftarvenjur (Peachey, 2004, bls. 285). Ástæðulaust er að
leiðrétta þær nema þær séu líklegar til að valda skaða, t.d. stoðkerfisvanda síðar meir.
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Það er ekki til ein skriftaraðferð sem er fullkomlega rétt eða kolröng. Markmiðið er
að nemendur temji sér skriftarvenjur sem skila læsilegri skrift án óþæginda. Það er
hins vegar hægt fyrirbyggja að nemendur temji sér óheilbrigðar skriftarvenjur með
því að fylgjast með örvhentum börnum í leikskóla. Það er farsælla að læra góðar
venjur frá upphafi en að leiðrétta slæmar venjur sem hafa fest sig í sessi (Peachey,
2004, bls. 286).
6.4.3.Gagnleg bjargráð

Þegar börnum er leiðbeint þarf að hafa í huga að grip, staða og staðsetning blaðs hafa
áhrif hvert á annað, sem í heild hefur áhrif á útkomuna, sjálfa skriftina (Peachey, 2004,
bls. 286). Æskilegt er að hvetja örvhenta nemendur til að nota þrígrip. Haldið er um
blýantinn með þumli og vísifingri og blýanturinn liggur á fremstu kjúku löngutangar.
Það er vísifingurinn sem á að stjórna hreyfingunni en ekki úlnliðurinn eða olnboginn.
Til að byrja með er gott að nota blýanta með mjúku blýi því þeir rífa síður gat á blaðið.
Eldri nemendur geta prófað sig áfram með alls konar skriffæri sem eru nú fáanleg
fyrir örvhenta (Milsom, 2016, bls. 55). Staðsetning blaðsins ætti alltaf að vera vinstra
megin við miðlínu líkamans og alla jafna ættu þeir sem hvíla höndina fyrir ofan
skriftarlínu að snúa blaðinu til vinstri en þeir sem hvíla hana fyrir neðan skriftarlínu
að snúa blaðinu til hægri (Peachy, 2004, bls.277).
Ef nemandi hefur vanið sig á að halda og skrifa of fast er hægt að gera leik úr því að
létta á gripinu. Fyrst þarf að leiðbeina nemandanum til að ná þrígripi. Nemandi fær
svo þrjú blöð með kalkípappír á milli og á að æfa sig að skrifa svo laust að það afritist
ekki á neðsta blaðið (Milsom, 2016, bls. 56).
Milsom er fylgjandi því að örvhentir noti sérstakar skrifmottur sem hjálpa við að halla
blaðinu rétt og sýna hvaða stafi er eðlilegt fyrir örvhenta að skrifa í öfuga átt við
rétthenta (Milsom, 2016, bls. 55). Það skiptir þó meira máli að kennarinn þekki þessa
stafi og hvetji nemendur til að prófa báðar aðferðir. Það er svo líklega best að velja
sér aðferð og halda sig við hana.
6.5.Aðrar námsgreinar
Þegar hefur verið sagt frá því sem hafa ber í huga við upphaf skólagöngu örvhentra
barna. Þó umsjónarkennarar séu meðvitaðir um sérstöðu sinna örvhentu nemenda er
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hætt við því að sérgreinakennarar séu ekki meðvitaðir um nauðsyn þess að
kennslurýmið, námsgögn og kennsluaðferðir séu með þeim hætti að þörfum örvhentra
nemenda sé mætt til jafns við rétthenta. Umsjónakennari þarf því að ganga á eftir því
að hinum örvhenta sé mætt af skilningi hjá sérgreinakennurum.
6.5.1.List- og verkgreinar

Í list- og verkgreinum gildir það sama og í heimastofu; kennari þarf að vita hve margir
nemendur eru örvhentir til að geta skipulagt kennslurýmið sem best. Það er gott að
hafa í huga þegar borðum er raðað að örvhentir séu lengst til vinstri í borðaröð. Þessu
er þó öfugt farið þegar nemendur standa í röð og mála á trönur. Þá er betra að
örvhentur nemandi sé lengst til hægri því örvhentur málari þarf helst að standa hægra
megin við trönurnar. Miðlína líkamans á að bera við hægri jaðar trönunnar. Ef
nemandi sem stendur beint fyrir framan trönurnar þarf höndin að fara yfir miðlínu
líkamans og það dregur úr hreyfigetu (Milsom, 2016, bls. 43).
Í eldhúsi leynast margar slysagildrur og því áríðandi að heimilisfræðikennari hafi
sérstöðu örvhentra nemenda í huga við skipulag kennslu. Á vinnuborði þarf að vera
nóg pláss. Örvhentir hafa hráefnin vinstra megin til að geta skammtað í skálina með
vinstri hendi. Þeir hræra gjarnan rangsælis og þannig að hreyfingin er frá miðlínu
líkamans og út að jaðri. Dósaopnarar fyrir örvhenta eiga að vera til. Mælikönnur og
grænmetisflysjarar þurfa að vera af þeirri gerð sem nýtist örvhentum jafnt sem
rétthentum. Ekki gengur að bjóða örvhentum upp á ausur, mjólkurkönnur eða
skaftpotta með stút sem eingöngu er hægt að hella úr með hægri hendi.
Í textílmennt eða handavinnu verður kennari að geta leiðbeint örvhentum nemendum
jafn vel og rétthentum. Nemendur hafa mismikla reynslu af handavinnu þegar þeir
byrja í textílmennt. Sumir hafa lært að prjóna rétthent, aðrir prjóna örvhent. Sumum
finnst betra að sauma út frá hægri til vinstri, aðrir frá vinstri til hægri. Sníðaskæri eiga
að vera til bæði fyrir rétthenta og örvhenta.
Sérstaka aðgát skal hafa við notkun rafmagnsverkfæra og heimilistækja. Áður en
nemandi fær aðgang að rafmagnstæki í fyrsta sinn þarf kennari að vera meðvitaður
um eftirfarandi þætti: Hvernig er gripið? Er hægt að stjórna tækinu með vinstri hendi?
Hvernig er staðsetning á rafmagnssnúru? Á straujárnum er rafmagnssnúran stundum
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fest á hægri hliðinni. Það er gert til þess að snúran þvælist ekki fyrir þegar straujað er
með hægri hendi. Það veldur hins vegar aukinni slysahættu fyrir örvhenta. Er
staðsetning á tökkum eða öryggisrofum á þann hátt að hægt sé að stýra tækinu bæði
með vinstri og hægri hendi? Kennari þarf að setja sig í spor nemandans og athuga
sjálfur hvort hægt sé að framkvæma það sem til er ætlast með því að nota vinstri
höndina. Sum rafmagnsverkfæri eru einungis hönnuð fyrir hægri hönd, eins og sagir
og borvélar og kennari þarf að geta leiðbeint öllum nemendum með það í huga.
Kennari þarf að taka upplýsta ákvörðun um það hvort öruggt sé að örvhentur nemandi
geti notað tækið án þess að hætta skapist (Milsom, 2016, bls. 52–53). Við skipulag
kennslurýmis í list- og verkgreinum þarf að huga að því að örvhentur nemandi þarf
að hafa nægilegt pláss vinstra megin við vinnusvæði til þess að leggja frá sér verkfæri.
Það skapar óþarfa hættu ef nemandi þarf að teygja sig yfir líkamann til að leggja hluti
frá sér.
6.5.2.Námsmat

Frágangur og uppsetning texta í vinnubókum og ekki síst á prófblöðum er með þeim
hætti að rétthentir nemendur geti lesið spurningar og skrifað svör sem mest í
samfelldu flæði. Þegar skrifað er með vinstri skyggir höndin á textann og því getur
það tekið örvhenta nemendur lengri tíma að klára verkefni.
Í aðalnámskrá segir að við námsmat þurfi að taka tillit til sérþarfa nemenda og
sértækra námsörðugleika þeirra. Skólum ber að gera það sem unnt er til þess að koma
til móts við þarfir hlutaðeigandi nemenda í þessu efni. Nemendur eiga rétt á að
námsmat sé lagað að þörfum þeirra, m.a. með lengri próftíma, sérhönnuðum prófum,
notkun

hjálpargagna,

aðstoð

og

munnlegu

námsmati

(mennta-

og

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 57).
Það eitt að vera örvhentur telst ekki til sértækra námsörðugleika en vegna þróunar
vestrænnar skriftar og venjum sem hafa skapast við uppsetningu námsbóka og ekki
síst prófaverkefna, hafa þeir ekki sömu tækifæri til að nýta styrkleika sína og
rétthentir. Við útfyllingu krossaprófa skyggir vinstri höndin á spurningarnar. Þegar
rétthentir svara spurningum á krossaprófi hafa þeir góða yfirsýn yfir textann um leið
og hverri spurningu er svarað. Örvhentir lesa eina spurningu, setja kross á viðeigandi
stað, lyfta hendinni til að lesa næstu spurningu og halda þannig áfram. Fyrir þá sem
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ekki þekkja til virðist þetta ef til vill ekki skipta máli. Staðreyndin er hins vegar sú að
það tekur lengri tíma að svara spurningunum ef alltaf þarf að lyfta hendinni til að lesa
(Milsom, 2016, bls. 85). Auk þess má hafa í huga að örvhentir nemendur sem ekki
hafa fengið viðeigandi leiðbeiningar í skriftarkennslu eru líklegir til að fá þreytuverk
og jafnvel skriftarkrampa þegar skrifa þarf langan texta eins og svar við
ritgerðaspurningu á prófi. Örvhentir nemendur fá ekki jöfn tækifæri óháð atgervi eins
og aðalnámskrá grunnskóla kveður á um þegar kennarar vita ekki í hverju sérstaða
þeirra felst eða hvernig á að bregðast við henni.
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7. Könnun meðal kennaranema
Til þess að fá innsýn í viðhorf kennaranema og þekkingu þeirra á þörfum örvhentra
nemenda lagði ég fram spurningakönnun með aðstoð Survey monkey á Fésbókarsíðu
Magister, félags kennaranema við Háskólann á Akureyri. Um nafnlausa könnun var
að ræða. Spurt var: Hafa örvhentir nemendur einhverjar sérþarfir eða sérstöðu miðað
við rétthenta nemendur? Ef já, hverjar eru þær? Að auki var sérstaklega spurt um það
hvers vegna örvhentir þurfa sérstök skæri. Alls tóku 26 nemendur þátt í könnuninni.
Niðurstöðurnar komu þó nokkuð á óvart og í sumum tilfellum má segja að svörin hafi
verið þversagnarkennd.
Við fyrstu spurningunni: Hafa örvhentir nemendur einhverjar sérþarfir eða sérstöðu
miðað við rétthenta nemendur? Ef já, hverjar eru þær? svöruðu alls átta nemendur,
eða 30% svarenda, neitandi. Þrír þeirra voru nemendur á meistarastigi, þrír á þriðja
ári, einn á öðru og einn á fyrsta ári. Allir nema einn gáfu þó skýringu á því hvers
vegna örvhentir nemendur þurfa sérstök skæri, sem er í raun þversögn/mótsögn miðað
við svarið við fyrstu spurningu. Þeir sem voru þeirrar skoðunar að örvhentir nemendur
hefðu sérþarfir eða sérstöðu miðað við rétthenta nemendur nefndu flestir að þeir
þyrftu námsgögn sem væru sérstaklega ætluð fyrir örvhenta t.d. skæri, gormabækur
og stílabækur bundnar á hægri jaðri. Einungis tveir nefndu skriftarbækur sérstaklega
og einn talaði um textílmennt og að það gæti verið erfitt að kenna örvhentum að
prjóna.
Ekki virtust allir svarendur hafa skilning á aðstöðu örvhentra eins og eftirfarandi dæmi
bera með sér:
„Örvhentir ættu ekki nauðsynlega að þurfa sérgögn, þeir geta lært að
skrifa í venjulega gormabók, aðlagað sig til að nota venjuleg skæri eða
venjulegan yddara“ (nemandi á öðru ári).
„Stundum er hægt að fá bækur og slíkt sem er gormað/bundið öðruvísi en
þeir rétthentu fá sem gerir þeim auðveldara að skrifa. Annars veit ég ekki til
þess að gerður sé munur á nemendum eftir því hvort þeir séu rétthentir eða
örvhentir“ (nemandi á meistarastigi).
„Kannski ekki sér þarfir en það er til hlutir sem auðvelda þeim ýmislegt t.d.
sér skæri fyrir örfhenta og stílabækur með gormana hægra megin, þó svo
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að þau geti alveg notað skæri og stílabækur sem að rétthendir nota að þá
er þetta þægilegra fyrir þau „(nemandi á þriðja ári).

Einungis 3 af 26 svarendum gáfu að mati höfundar fullnægjandi svar við
aukaspurningunni þar sem spurt var hvers vegna örvhentir þyrftu sérstök skæri.
Nákvæmasta svarið var eftirfarandi:
„Hefðbundin skæri eru löguð að hægri hendinni og svo snúa hnífarnir
þannig að maður sjái það sem maður klippir en ef maður notar rétthent
skæri með vinstri þá sér maður ekki eins vel klippiskurðinn“

Algengt var að svarendur nefndu að gripið á skærum fyrir rétthenta hentaði ekki fyrir
örvhenta. Það er í sjálfu sér rétt en hitt skiptir ekki síður máli að geta séð það sem
maður klippir. Eitt svar var beinlínis rangt þar sem sagt var að til væru skæri sem henti
fyrir báðar hendur. Ef marka má niðurstöður þessarar könnunnar gera innan við 12%
kennaranema sér grein fyrir því hvers vegna örvhentir þurfa að hafa aðgang að
skærum sem eru hönnuð sérstaklega fyrir örvhenta. Þegar klippt er með hægrihandar
skærum í vinstri hendi sést ekki það sem á að klippa eftir því blað skæranna skyggir
á það. Margir örvhentir halla skærunum til að horfa yfir blaðið en það er ekki æskileg
líkamsbeiting.
Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum svo lítillar könnunar. Hins vegar, í ljósi
vísbendinga sem þessi könnun gefur um þekkingu og viðhorf kennaranema til þarfa
örvhentra nemenda er þörf á frekari rannsókn á þekkingu og viðhorfi starfandi
kennara og á meðal kennaranema.
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8. Lokaorð
Bent hefur verið á hvernig líffræðileg sérstaða örvhentra gerir það að verkum að þeir
mæta hindrunum í skólastarfi. Ljóst er að örvhentir nemendur sitja ekki við sama borð
og rétthentir í íslensku skólakerfi. Starfandi og verðandi kennarar þurfa að læra um
sérstöðu örvhentra nemenda til að geta komið til móts við þarfir þeirra til jafns við
aðra nemendur. Þeir sem stunda kennaranám í dag fá ófullnægjandi fræðslu um
örvhenta. Það sem hér hefur komið fram hefur áhrif á daglegt líf fimm þúsund
íslenskra grunnskólanema og á fullt erindi til þeirra sem sjá um skipulag og
framkvæmd menntunar á Íslandi. Starfsfólk leikskóla þarf að vita hvernig undirbúa á
örvhenta nemendur sem best áður en grunnskólagangan hefst. Grunnskólakennarar
eiga að vera meðvitaðir um þá þætti í skipulagi skólastarfsins sem í raun mismuna
nemendum. Nemendur eiga rétt á jöfnum tækifærum og því verður ekki náð nema
kennarar séu meðvitaðir um sérstöðu örvhentra nemenda og hvernig á að bregðast við
henni. Eins og fram kom í inngangi er það ekki á ábyrgð nemenda að fræða kennara
um sérstöðu örvhentra eða vekja sífellt athygli á sérkenni sínu. Hér er ekki verið að
fara fram á að örvhentir nemendur fái sérmeðferð heldur að þeir fái sömu meðferð og
rétthentir nemendur. Það getur ekki talist ásættanlegt að fimm þúsund
grunnskólanemar sætti sig við að kennarar þeirra hafi ekki þekkingu til að veita þeim
sömu tækifæri til menntunar og öðrum nemendum. Eins og sýnt hefur verið fram á er
fjölmargt sem greinir örvhenta nemendur frá rétthentum annað en að þeir skrifi með
vinstri hendinni. Þörf er á viðhorfsbreytingu í íslensku skólakerfi og hún hefst með
því að menntun kennara búi þá undir að koma til móts við námslegar þarfir hvers
nemanda, jafnt örvhentra sem rétthentra.
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Viðauki
Hafa örvhentir nemendur einhverjar sérþarfir eða sérstöðu miðað við rétthenta
nemendur? Ef já, hverjar eru þær?

Ég er kennaranemi á
 1. ári
 2. ári
 3. ári
 Meistarastigi

Aukaspurning: Hvers vegna þurfa örvhentir sérstök skæri?
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Viltu vita meira?

Kennari þarf að þekkja þarfir örvhentra

Skipulag skólastarfs
Eftirfarandi þætti þarf að hafa í huga til
að mæta þörfum örvhentra nemenda til
jafns við aðra


Best er að örvhentir sitji lengst til
vinstri í borðaröð til að forðast
árekstra við rétthentan sessunaut



Vinstri handar skæri eiga að vera til
fyrir hvern örvhentan nemanda.
Kennari á að kunna að nota þau.



Við skriftarkennslu þarf að hafa í
huga að örvhentir ýta hendinni frá
jaðri líkamans inn að miðju.
Leiðbeina þarf nemendum með grip
og skriftarstellingu til að koma í veg
fyrir óæskilega líkammstöðu.



Gera á ráð fyrir þörfum örvhentra
við skipulag skólastarfs. Það er ekki
á ábyrgð nemenda að vekja athygli á
sérkenni sínu eða uppfræða
kennara.

Bæklingur þessi er hluti af verkefni til
fullnustu B.Ed.-gráðu í kennarafræði við
Háskólann á Akureyri:
Sérstaða og sérþarfir örvhentra nemendaSitja örvhentir við sama borð og rétthentir í
íslenskum grunnskólum?
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Kristín Ísleifsdóttir
k.isleifs@gmail.com

SÉRSTAÐA
ÖRVHENTRA
NEMENDA
SÉRSTAÐA
ÖRVHENTRA
NEMENDA

Til umhugsunar fyrir kennara
og foreldra

Hvers vegna eru sumir örvhentir?
Örvhendi er erfðatengdur eiginleiki. Ef báðir
foreldrar eru örvhentir eru 30-40% líkur á að
þeir eignist örvhent barn. Erfðir eru þó ekki
eina skýringin því frekar algengt er hjá eineggja
tvíburum að annar sé örvhentur en hinn
rétthentur.
40,000 Íslendingar eru örvhentir

Að mæta þörfum
örvhentra nemenda
Hversu margir eru örvhentir?
10-12% Íslendinga eru örvhentir. Í
meðalstórum bekk í grunnskóla má
gera ráð fyrir 2-3 örvhentum
nemendum.

Hvað er að vera örvhentur?
Hægra heilahvel stjórnar vinstri hlið
líkamans og vinstra heilahvel stjórnar
þeirri hægri. Flestir eru með vinstra
heilahvel ríkjandi en hægri heilahvel er
ríkjandi hjá örvhentum.

Nauðsynlegur
undirbúningur
Í leikskóla
Örvhent börn eru gjarnan lengur að ná tökum á
fínhreyfingum og samhæfingu augna og handa.
Í leikskóla þarf að þjálfa þessa þætti sérstaklega
svo örvhentir nemendur séu jafn vel
undirbúnir við upphafa grunnskóla.

Við upphaf grunnskóla
Við innritun barns í grunnskóla þarf að taka
fram að barnið sé örvhent.

Fimm þúsund
örvhentir.

grunnskólanemar

eru

Umsjónarkennari og sérgreinakennarar
þurfa að vita hvaða nemendur eru
örvhentir til þess geta undirbúið kennslu
með þarfir allra nemenda í huga.

Sérstaða örvhentra nemenda
Skriftin sem er notuð víðast hvar í hinum
vestræna heimi þróaðist á þennan hátt
vegna eiginleika hægri handar. Þær
hreyfingar sem eru eðlilegar og þægilega
fyrir hægri hendina eru það því miður
ekki
fyrir
þá
vinstri.
Eðlileg
skriftarhreyfing fyrir örvhenta er frá
hægri til vinstri, frá miðlínu líkamans út
að jaðri.

