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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu einstaklinga með leshömlun 

af grunnskólagöngunni og hvort leshömlunin sem slík hafi haft áhrif á 

áframhaldandi nám eða starfsval. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp 

með voru: Hver er reynsla einstaklinga með leshömlun af 

grunnskólagöngunni hvað varðar nám og líðan? Hafði leshömlunin áhrif á 

frekara nám þeirra eða starfsval? Til að leita svara við þessum spurningum 

voru tekin viðtöl við sex einstaklinga með leshömlun á aldrinum 26 til 49 ára. 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð, þar sem gögnum var aflað með 

hálfopnum einstaklings-viðtölum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðmælendur 

rannsakanda hafi haft misgóða reynslu af grunnskólagöngu sinni. Heilt á litið 

var reynsla þeirra af grunnskólanum ekki slæm þó að vissulega hafi 

skólaganga þeirra ekki alltaf verið dans á rósum. Mikill skortur var á 

úrræðum hjá viðmælendum rannsakanda eftir að greining um leshömlun lá 

fyrir og upplifðu þeir nánast allir hálfgert úrræðaleysi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu einnig að þeir hafa ekki látið leshömlunina koma í 

veg fyrir að elta drauma sína og fóru þeir allir áfram í það nám og þann 

starfsvettvang sem þeir höfðu ætlað sér frá því þeir voru ungir. Það má því 

segja að mikil þrautseigja hafi einkennt viðmælendur rannsakanda. 

 



 

Abstract 

The research was done to gauge how individuals with dyslexia experience 

elementary school and whether the dyslexia had an effect on further studies 

or their choice of career.  The research questions were: How do individuals 

with dyslexia experience elementary school in regards to the curriculum and 

their wellbeing? Did the dyslexia effect further studies or career choices?  Six 

individuals between the ages of 26 to 49 with dyslexia were interviewed in 

order to answer these questions. The study was based on qualitative method, 

where the data was gathered with semi-structured interviews. 

The results indicate that the interviewees had differing experiences of 

elementary school.  Their overall experience from elementary school was not 

bad, even though at times there were challenges. There was a lack of resource 

for these individuals after their diagnosis and in most cases they experienced 

helplessness.  The results of the research also shows that these individuals did 

not let the dyslexia get in the way of their dreams and they all continued into 

the studies and careers that they had initially set out to do.  This indicates that 

the interviewees all had a lot of tenacity. 



 

Formáli 

Ritgerðin er lögð fram til fullnustu M.A.-prófs í menntavísindum með áherslu 

á lestrarfræði við Háskólann á Akureyri. Ritgerðin er 40 ETCS og var unnin á 

tímabilinu september 2017 til maí 2018. Leiðsögukennari var Jenný 

Gunnbjörnsdóttir aðjúnkt á hug- og félagsvísindasviði og ráðunautur var 

Halldóra Haraldsdóttir dósent á sama sviði. Ég vil þakka þeim kærlega fyrir 

alla aðstoðina og stuðninginn sem þær veittu mér meðan á skrifum stóð.  

Jafnframt vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttökuna í 

rannsókninni, án þeirra hefði rannsóknin aldrei orðið að veruleika. Einnig vil 

ég þakka Ingunni Oddsdóttur fyrir yfirlestur ritgerðarinnar og góðar 

ábendingar.  
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1. Inngangur  

Áhugi rannsakanda á efninu kviknaði eftir að hafa setið áfangann Leshömlun. 

Í áfanganum héldu einstaklingar með leshömlun fyrirlestur og fengum við 

smá innsýn í líf þeirra. Þeir töluðu meðal annars um hvernig leshömlunin 

birtist hjá þeim, reynslu sína af skólagöngunni og hversu mikilvægt það er að 

hafa trú á eigin getu og gefast ekki upp. Rannsakanda fannst saga þeirra 

verulega áhugaverð og í kjölfarið spratt upp kveikjan að rannsókninni. En 

læsi einstaklinga er mikilvæg færni til að afla sér upplýsinga og til þess að 

geta tjáð sig í ræðu og riti. Góð lestrarkunnátta er undirstaða náms og 

nauðsynleg til þess að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Mikilvægt er því 

að bæta stöðu þeirra einstaklinga sem eiga erfitt með lestur og grípa inn í sem 

fyrst (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 97, 99). Leshömlun (e. dyslexia) er 

sértækur námsörðugleiki, einstaklingar með leshömlun eiga í erfiðleikum 

með lestur og hafa oft slaka færni í stafsetningu og umskráningu 

(International dyslexia association, 2012, án blaðsíðutals). Talið er að um 

10% íslenskra nemenda séu með leshömlun (Jónas G. Halldórsson, 2000, bls. 

28). Algengt er að einstaklingar með leshömlun séu með lélega sjálfsmynd en 

sjálfsmynd einstaklinga skiptir miklu máli fyrir námsgengi þeirra í skóla sem 

og í lífinu öllu (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 41). 

Því er mikilvægt að grípa snemma inn í með skimunum og greiningu svo 

hægt sé að beita viðeigandi íhlutun, en nauðsynlegt er að einstaklingar með 

leshömlun fái viðeigandi aðstoð og að þeir notfæri sér þau úrræði sem í boði 

eru.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna reynslu sex einstaklinga með 

leshömlun af grunnskólagöngunni og hvort þeir telji að leshömlunin hafi haft 

áhrif á áframhaldandi nám og starfsval. Rannsakandi notaðist við eigindlega 

rannsóknaraðferð og til þess að svara rannsóknarspurningunum voru tekin 

viðtöl við sex einstaklinga á aldrinum 26 til 49 ára sem allir áttu það 

sameiginlegt að vera greindir með leshömlun. Rannsóknarspurningarnar sem 

lagt var upp með voru: Hver er reynsla einstaklinga með leshömlun af 

grunnskólagöngunni hvað varðar nám og líðan? Hafði leshömlunin áhrif á 

frekara nám þeirra eða starfsval? 
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Ritgerðinni er skipt upp í sex kafla. Á eftir inngangi, þar sem fram 

koma markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar kynntar, er 

fræðilegur kafli þar sem meðal annars er fjallað um læsi, leshömlun, áhrif 

leshömlunar á einstaklinginn og kennsluhætti. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er 

farið yfir aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og í fimmta kafla eru umræður 

þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru ræddar og bornar saman við aðrar 

rannsóknir. Að lokum eru lokaorð í sjötta kafla ritgerðarinnar þar sem helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Þessum kafla verður skipt niður í fjóra undirkafla. Fyrst verður fjallað um 

læsi og lestur, síðan verður fjallað um leshömlun, birtingarmyndir 

leshömlunar, orsakir, tíðni og bjargráð. Þá verður fjallað um áhrif 

leshömlunar á einstaklinga en þar verður komið inn á sjálfsmynd, trú á eigin 

getu, líðan og áframhaldandi nám. Í lokin verður fjallað um kennsluhætti og 

hvaða aðferðir geta nýst einstaklingum með leshömlun vel í námi. 

2.1 Læsi 

Hugtakið læsi (e. literacy) er afar vítt og hafa margar skilgreiningar verið 

gerðar á því. Samkvæmt PISA er læsi skilgreint þannig að hugtakið vísi til 

hæfni nemenda til þess að nýta þekkingu sína í lykilgreinum og til þess að 

skilja, greina og tjá á góðan hátt lausnir á mismunandi vandamálum við 

ólíkar aðstæður. Læsi felur einnig í sér að taka þátt í samfélaginu og nýta 

möguleika sína (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. 

Björnsson, 2012, bls. 9: Auður Magndís Leiknisdóttir, o.fl., 2009, bls. 9). 

Markmið læsis samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 19) er 

að einstaklingar séu virkir þátttakendur í að endurskapa og endurskrifa 

heiminn með því að búa til sína eigin merkingu sem og að bregðast á 

skapandi og persónulegan hátt við því sem þeir lesa með aðstoð þeirrar tækni 

og miðla sem í boði eru.  

Læsi byggist upp á þremur þáttum en þeir eru lestækni, lesskilningur 

og að lokum ritun og stafsetning. Það að vera læs merkir það að einstaklingur 

getur skilið það sem lesið er og lesið út úr skrifuðum texta (Baldur 

Sigurðsson, e.d., án blaðsíðutals). Læsisþættirnir vinna allir saman, við 

þurfum að geta breytt bókstöfum í hljóð, tengt hljóð saman í orð og notað orð 

meðal annars til þess að búa til málsgreinar, kafla og efnisgreinar. Við 

þurfum að geta tengt inntak texta við það sem við höfum upplifað og reynt. 

Því má segja að læsi snúist um samband orðanna við lífið, raunveruleikann 
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og þá hluti sem við tökum okkur fyrir hendur (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 

6). 

PISA er langtímarannsókn á vegum OECD.  Í rannsókninni er geta og 

hæfni 15 ára einstaklinga metin á lesskilningi og læsi á náttúrufræði og 

stærðfræði, en rannsóknin er lögð fyrir á þriggja ára fresti með mismunandi 

áherslum hverju sinni. Staða íslenskra nemenda hefur aldrei talist verri á 

þessum þremur sviðum, en samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn PISA árið 

2015 hefur læsi íslenskra nemenda á náttúruvísindi hrakað töluvert á 

síðastliðnum áratug. Einnig hefur læsi á stærðfræði hrakað stöðugt frá árinu 

2003 og lesskilningur nemenda minnkað frá árunum 2002 til 2006, en eftir 

árið 2006 hefur lesskilningur nemenda ekki lækkað marktækt. Þrátt fyrir að 

Íslendingar búi við gott menntakerfi veldur það miklum áhyggjum að 

lesskilningur barna hafi versnað til muna og að stór hópur nemenda geti ekki 

lesið sér til gagns við lok grunnskóla (Menntamálastofnun, 2015, bls. 2: 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015, án blaðsíðutals).  

Í kjölfar minnkandi læsi við lok grunnskóla gerðu mennta- og 

menningarmálaráðuneyti og sveitarfélög ásamt fulltrúum Heimilis og skóla 

með sér þjóðarsáttmála um læsi, en markmiðið með sáttmálanum var að við 

lok grunnskóla gætu öll börn lesið sér til gagns. Lestrarfærni er forsenda 

virkrar þátttöku í samfélaginu og getur lélegur lesskilningur haft neikvæð 

áhrif á námsframvindu og jafnvel atvinnutækifæri seinna meir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2015, án blaðsíðutals).  

Lestur 

Lestur (e. reading) er flókin færni sem byggist á styrkleikum í tungumálinu 

og þróast stig af stigi. Talið er að tvær meginaðgerðir felist í lestrarferlinu en 

þær eru umskráning (e. decoding) og málskilningur. Umskráning er hæfileiki 

einstaklingsins til að breyta bókstöfum í hljóð og málskilningur felur það í sér 

að ná fram þýðingu úr því efni sem hefur verið umskráð (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 5). 

Þar sem lestur er ekki meðfæddur eiginleiki þróast lestur einstaklings 

frá unga aldri og fram á fullorðinsárin. Einstaklingur sem getur skilið ritaðan 

texta þarf að skilja ýmsa þætti sem eru bæði líffræðilegir og tilfinningalegir 

líkt og sjón, heyrn, vitsmunaþroski, málþroski, hvatning og sjálfsímynd. 

Talið er að umhverfis- og félagslegir þættir geti haft áhrif á lestur 
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einstaklinga og má þar nefna lestrarviðhorf á heimilum, kennarar, 

kennsluaðferðir og lestrarfyrirmyndir (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186).  

Markmið lestrarnámsins er tvíþætt. Annars vegar er það að nemendur 

öðlist færni við að lesa úr bókstafstáknunum og að þeir nái að skilja þann 

texta sem orð, setningar, bókstafir og málsgreinar miðla lesandanum. Hins 

vegar er markmið lestrar að skilja innihald efnisins og því er mikilvægt að 

vinna líka með lesskilninginn til þess að tryggja að meginmarkmiðum 

lestrarfærninnar sé náð (Steinunn Torfadóttir, e.d.a, án blaðsíðutals). Til þess 

að árangurrík lestrarkennsla náist þarf að vinna eftir heildstæðri 

kennsluáætlun sem nær til þátta lestrar- og ritunarnáms en það eru þættir eins 

og hljóðvitund, stafa- og hljóðakennsla og lesskilningur (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 3). 

Lestarþróun  

Eins og fram hefur komið hér að ofan þróast lestur frá unga aldri og fram á 

fullorðinsár, það má því segja að lestur sé ævilangt ferli. Mismunandi er 

hvernig fræðimenn skipta stigum lestrarþróunar en algengt er að um fjögur til 

fimm stig sé að ræða (Þóra Kristinsdóttir, 2000, 186–187).  

Ehri setti meðal annars fram kenningu um lestrarþróun en hún skipti 

kenningu sinni um þróun á sjónrænum orðaforða upp í fjögur stig. Þessi 

fjögur stig er það ferli sem allir einstaklingar þurfa að ganga í gegnum til þess 

að ná fullkomnum tökum á lestri. Fyrst og fremst skýrir kenningin um þróun 

á sjónrænum orðaforða hvernig börn læra að lesa úr bókstafatáknum, hvernig 

þau ná að lesa texta fyrirhafnarlaust og án þess að beina athyglinni að lestri 

orðanna eða umskráningunni og hvernig þau byggja upp sjónminni (Steinunn 

Torfadóttir, 2011b, bls. 24–25) Þessi fjögur stig eru: 

  

1. Undanfari bókstafsstigs (e. prealphabetic phase): Á þessu stigi eru 

börn með litla þekkingu á bókstöfum og hljóðum. Þó geta börn borið 

kennsl á einstaka orð vegna sjónrænna vísbendinga frá umhverfinu, 

líkt og orð á umbúðum eða skiltum í kringum þau. Á þessu stigi læra 

mörg börn einnig að þekkja nafnið sitt án þess að kunna bókstafina.  

2. Bókstafsstig að hluta (e. partial alphabetic phase): Á þessu stigi 

hafa börn lært nokkra bókstafi og eru farin að þekkja orð á 

sjónrænan hátt með því að tengja saman stafi og hljóð. Börnin horfa 
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oftar en ekki á fyrsta og síðasta stafinn í orðinu þar sem þeir eru 

mest áberandi. Á þessu stigi eru börn ekki orðin fullfær um að lesa 

ný orð af öryggi, þau eiga auðvelt með að ruglast á líkum orðum og 

lestur þeirra er ónákvæmur. Þeir einstaklingar sem eru með 

leshömlun eru oft lengi að ná tökum á hljóðum og bókstöfum og 

eiga því í hættu á að festast á þessu stigi ef þeir fá ekki viðeigandi 

lestrarkennslu. 

3. Fullkomið bókstafsstig (e. full alphabetic phase): Á þessu stigi 

hefur barnið náð sjónrænum tökum á tengslum bókstafs og hljóðs og 

getur því farið að umskrá orð sem það hefur ekki lesið áður. Barnið 

festir orðin í sjónrænu minni og með því er auðveldara fyrir það að 

þekkja orðin aftur, hvernig þau eru skrifuð og að geta gert það frá 

öðrum orðum. Þeir einstaklingar sem eru með leshömlun eru með 

veikleika í hljóðkerfi tungumálsins og eiga því erfitt með að mynda 

nákvæm tengsl milli bókstafs og hljóðs. Þeir eru oft lengi að ná 

fullkomnum tökum á þriðja stigi lestrarþróunar og sumir 

einstaklingar með leshömlun ná henni aldrei á fullkominn hátt. 

4. Samtengt/heildrænt bókstafsstig (e. consolidated alphabetic 

phase): Á þessu fjórða og síðasta stigi þekkir barnið orð eða orðhluta 

sem heildir og festir orðin í sjónrænu minni. Barnið les ekki lengur 

hvern staf fyrir sig heldur ber það kennsl á orðin í heild og jafnvel 

inni í setningu. Til að festa orðin í sjónminni nýtir það sér þekkingu 

sína á rími, stafarunum, orðhlutum og merkingu orðanna. Við lok 

þessa stigs hefur barnið náð grunninum að sjálfvirkum, 

fyrirhafnarlausum og sjónrænum lestri (Ehri, 2007, bls. 140–150: 

Steinunn Torfadóttir, 2011b, bls. 24). 

Hljóðkerfisvitund 

Með hugtakinu hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er átt við 

skilning og tilfinningu einstaklingsins fyrir því hvernig tungumálið byggist 

upp. Hljóðkerfisvitund felst í færninni að greina talmálið í minni 

hljóðeiningar og vinna með það á ólíkan hátt (Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 

2010, bls. 20). Talið er að þessi þekking þroskist stig af stigi hjá börnum eftir 

því sem þau eldast. Hljóðkerfisvitund leggur grunn að lestrarferlinu og er ein 

grunnforsenda umskráningarfærni. Sterk fylgni er á milli stafaþekkingar og 
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hljóðkerfisvitundar og því betur sem einstaklingnum gengur að þekkja stafina 

og hljóðin þeirra, þeim mun auðveldara á hann með að læra að lesa (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 23: Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010, bls. 43). Líkt og annað sem tengist lestrinum þróast 

hljóðkerfisvitund frá unga aldri og börn nýta sér hana til þess að ná tökum á 

tungumálinu áður en þau átta sig á hljóðrænni samsetningu orðanna. 

Meðvitund barna fyrir hljóðum tungumálsins eykst með aldrinum og gerir 

þeim kleift að skilja tengsl milli tal- og ritmáls, það að bókstafir orðanna 

tákni hljóð tungumálsins (Helga Sigurmundsdóttir, 2011a, bls. 63). Sterk 

tenging er á milli hljóðkerfisvitundar og árangurs í lestrarnámi, en þroskuð 

hljóðkerfisvitund eykur líkurnar á árangursríku lestrarnámi (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Thelma Einarsdóttir, 2003, 

bls. 10).  

Talið er að þeir einstaklingar sem alast upp í lestrarvænu umhverfi, þar 

sem mikið er um lestur og lesefni og þar sem bókstafir eru sýnilegir, gangi 

betur í lestrarnáminu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að með snemmtækri 

íhlutun er hægt að minnka líkur á að einstaklingar eigi við lestrarörðugleika 

að stríða (Snow, Burns og Griffin, 1998, bls. 142). 

Lesskilningur 

Lesskilningur (e. reading comprehension) er lokamarkmið lestrar en 

samkvæmt PISA er skilgreining á lesskilning sú að „skilja texta, nýta þá, 

ígrunda og tengjast þeim með það í huga að ná fram settum markmiðum, þróa 

þekkingu sína og möguleika og taka virkan þátt í samfélaginu‟ 

(Menntamálastofnun, 2015, bls. 66).  

Undirstöðuþættir lesskilnings eru margir og má þar nefna talmál eða 

málskilning, orðaforða, bakgrunnsþekkingu og ályktunarhæfni. Þróun 

lesskilnings byggir að miklu leyti á þróun talmáls og talið líklegt að sú 

tenging aukist eftir því sem líður á lestrarnámið og textar fara að verða 

fjölbreyttari og flóknari. Orðaforði er einnig sá þáttur sem lesskilningur 

byggir mikið á, því ef lesandinn skilur ekki það sem hann les getur enginn 

skilningur átt sér stað. Því meira sem lesandi veit um orð eða hugtök og hefur 

dýpt í orðaforða, því meiri líkur á að hann nái góðum heildarskilningi á texta 

og tengi saman mikilvæg efnisatriði (Oakhill, o.fl., 2015, bls. 13). Talið er að 

fólk læri orð með ýmsum hætti og í alls konar kringumstæðum daglegs lífs, 
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bæði beint og óbeint og ekki bara í gegnum beina kennslu í skólum. Má þar 

nefna lestur bóka og annarra texta, í gegnum samvinnuverkefni í skóla, í 

gegnum samræður við aðra, bæði fjölskyldu og vini, og svo mætti lengi telja 

að ógleymdu sjónvarpi, tónlist og ýmsum slíkum miðlum (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 39–40: Blachowicz og Fisher, 2015, bls. 

197).  

Bakgrunnsþekking og ályktunarhæfni eru hvoru tveggja þættir sem 

nauðsynlegir eru til að ná góðum skilningi á texta og tvinnast gjarnan saman. 

Þegar texti er þess eðlis að hann segir ekki bókstaflega frá öllu lið fyrir lið 

þarf lesandi að draga ályktanir og fylla í eyðurnar ásamt því að nýta sér 

bakgrunnsþekkingu sína og reynslu til að ná fullum skilningi á því sem hann 

les (Oakhill, o.fl., 2015, bls. 16–17).  

Ýmsir aðrir þættir geta haft áhrif á lesskilning og má þar nefna 

uppeldisaðstæður og samfélagslega þætti sem hafa bein og óbein áhrif á 

þróun lesskilnings og skólaganga barna skipar einnig stóran sess í lesskilningi 

barna. Rannsóknir hafa sýnt að samskipti milli umönnunaraðila og barns sé 

afar mikilvæg þegar kemur að því að tileinka sér tungumálið. Orðaforði barna 

tekur mið af orðaforða foreldra og þeirra sem standa börnunum næst og því 

er mikilvægt að þau alist upp við ríkan orðaforða og mállega örvun. Þau börn 

sem alast upp við slíkar aðstæður hafa sýnt betri færni í að tileinka sér orð og 

hugtök, málfræði og ýmsar setningaraðgerðir innan skólans heldur en börn 

sem alast upp í lélegu málumhverfi (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010 bls. 

67–68). 

Uppeldisaðstæður hafa ekki einungis áhrif á orðaforða barna heldur 

einnig framvindu lestrarnáms og gott aðgengi að lestrartengdu efni hefur 

jákvæð áhrif á örvun barna hvað varðar lestur. Daglegur lestur fyrir börnin og 

umræða um lesefnið hefur jákvæð áhrif á orðaforða og málþroska barna. Við 

daglegan lestur eflist hlustunarskilningur sem er undirstaða lesskilnings, 

einnig er stuðningur foreldra við lestrarnám barna mjög mikilvægur. Það að 

foreldrar lesi fyrir börnin sín og spyrji þau út í lesefnið hefur jákvæð áhrif á 

lesskilning barns. Rannsóknir hafa sýnt að þegar foreldrar fá handleiðslu í því 

hvernig eigi að efla lestur og lesskilning barna sinna eykur það líkur á áhuga 

barns til lesturs. Þau börn sem eiga foreldra sem hvetja til lesturs, lesa með 

barni sínu og þá sérstaklega þegar það er óöruggt með lesturinn og sýna 

viðeigandi stuðning þar til barnið hefur náð ákveðnu sjálfstrausti til að lesa 
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sjálft, sýna jákvæð viðbrögð gangvart lestri og lestrarþróun þeirra verður 

betri. (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 69: Sénéchal, 2006, bls. 1–  

2).  

Ritun 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna (2011, bls. 99) eru þær kröfur gerðar 

í samfélaginu að einstaklingar geti skrifað mismunandi texta og tjáð sig 

skriflega. Þeir einstaklingar sem gott vald hafa á rituðu máli eiga auðvelt með 

að miðla efni til annarra. Mikilvægt er að þjálfa og kenna lestur og ritun 

samhliða frá upphafi skólagöngunnar og allt til enda hennar. Hægt er að 

skipta þjálfun ritunar í tvo þætti, annars vegar sjálfan textann, eins og val á 

textagerð, skipan efnisþátta, málsnið, mál og stíll. Hins vegar eru það 

tæknileg atriði líkt og stafsetning, skrift, frágangur texta og uppsetning. 

Ritun er mikilvægur þáttur í þróun læsis og má segja að ritun í einfaldri 

mynd sé skráning talmáls. Ritun þróast á löngum tíma líkt og máltaka og 

lestur, en það að breyta talmáli í skrifuð tákn krefst meiri þroska en lestur og 

því má segja að ritun sé nokkuð seinna á ferðinni. Líkt og í öðrum þáttum 

læsis má einnig gera ráð fyrir einstaklingsmun á ritun, en sá munur felst 

meðal annars í hljóðvitund barnsins, þekkingu á bókstöfum, fínhreyfifærni og 

áhuga barns á ritun. Rekja má áhuga barns á ritun til málumhverfis þess og þá 

hvatningu sem þau fá frá fullorðnum, líkt og með lesturinn (Guðlaug Sjöfn 

Jónsdóttir, 2014, bls. 33–34).  

Settar hafa verið fram kenningar um ritun og talið er að um þrepaskipta 

þróun sé að ræða. Dr. Lesley M. Morrow hefur rannsakað og skilgreint helstu 

einkenni ritunar og skipti ritunarferlinu upp í þrjú meginstig. Stigin eru ekki 

bundin við aldur og misjafnt er hversu lengi börn staldra við á hverju stigi.  

Fyrsta stig – Forstig eiginlegrar ritunar 

Teikningar barna eru fyrsta tilraun þess til að beita skriffæri og tjá sig 

með táknum á blaði. Krot barnsins hefur þýðingu í huga þess og því 

þurfa fullorðnir að virða fyrstu tilraunir þess þegar barn krotar á blað. 

Með kroti barnsins þjálfar barnið fínhreyfingarfærni, þróun grips um 

skriffæri og samhæfingu handa og augna. Um er að ræða líkamlegan 

þroska sem er mikilvægur undanfari skriftar. Með auknum þroska 

eykst skilningur barns á því að stafir eru ekki það sama og mynd. Þá 
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byrjar að bera á alls kyns línum, bylgjum og strikum sem líkjast 

bókstöfum og barnið ímyndar sér að það sé að skrifa. Á þessu stigi fer 

þykjustuskriftin að líkjast stöfum og barnið fer að skrifa raunverulega 

stafi sem það þekkir úr umhverfi sínu. Hins vegar er skilningur barns á 

umskráningarkerfinu enn takmarkaður, það er að segja að barnið tengir 

ekki táknið við hljóð. Fyrsta stigi ritunar lýkur með því að barnið áttar 

sig á einstaka stöfum og hljóðgerð þeirra og þekkir jafnvel stafi sinnar 

nánustu.  

Annað stig – Stafa- og hljóðritunarstig 

Á öðru stigi ritunar eykst skilningur á að við skrifum í sömu átt og við 

lesum. Barnið hefur áhuga og því finnst skemmtilegt að læra að skrifa 

orð, líkt og nafn þess eða annarra fjölskyldumeðlima. Mikilvægt er að 

virkja þennan áhuga hjá barninu, líkt og að skrifa texta fyrir barnið sem 

það síðan hermir eftir eða skrifar ofan í.  

Þriðja stig – Réttritunarstig 

Á þriðja stigi ritunar fer barnið að ná betri tökum á umskráningu og er 

orðið færara í því að tengja saman staf og hljóð. Barnið „heyrir‟ 

hvernig raða eigi stöfunum sem mynda orðin og texti þess er oftast 

stuttur. Á þessu stigi er þó ennþá nokkuð um að skrifað mál komi fram 

í belg og biðu sökum þess að barnið hefur enn ekki áttað sig á 

megineinkennum ritunar. Að lokum þriðja stigs fer ritunin að líkjast 

hefðbundinni ritun og þá kann barnið orðið ýmsar ritunarreglur, eins 

og það að hafa bil á milli orða, nota hástaf við upphaf og punkt við lok 

setningar (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014, bls. 35–37). 

 

2.2 Leshömlun  

Alþjóðlegu lesblindusamtökin (The International Dyslexia Association, IDA) 

hafa sett fram skilgreiningu á leshömlun (e. dyslexia) og segja að um sértæka 

lestrarörðugleika sé að ræða sem séu taugafræðilegs eðlis. Viðkomandi eiga í 

erfiðleikum með lestrarnákvæmni, lesfimi, stafsetningu og umskráningu, það 

er að segja þau hugrænu ferli að umskrá tákn í hljóð. Þessir erfiðleikar eru 
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afleiðing skertrar hljóðvitundar sem er algjörlega óháð greind eða 

utanaðkomandi þáttum eins og ófullnægjandi lestrarkennslu (Kamhi og Catts, 

2014, bls. 58–59). 

Vissulega hafa þættir eins og ófullnægjandi lestrarkennsla og lítið 

örvandi málumhverfi heima fyrir áhrif á framgang og þróun lestrar hjá 

börnum. Þeir þættir geta verið meginorsök lestrarerfiðleika barna sem vel má 

komast hjá með réttu inngripi, en geta líka verið samverkandi þáttur með 

leshömlun sem eykur þá enn á erfiðleika þeirra barna og minnkar enn fremur 

líkur á því að þau nái árangri í lestri (Kamhi og Catts, 2014, bls. 79).  

Hoover og Gough hafa sett fram einfalda lestrarlíkanið (e. simple view 

of reading) til þess að útskýra hvað lestur er og hvernig skoða má 

lestrarfærni. Kenning þeirra byggir á því að umskráning og málskilningur séu 

tveir aðskildir þættir en að þeir skýri að stærstum hluta þá hæfni sem 

einstaklingar þurfa að öðlast til þess að ná lesskilningi, en lesskilningur er 

meginmarkmið lestrar. Markmið lestrar er að geta skilið innihald texta og því 

verður lesandinn að geta umskráð og skilið það sem hann les. Einstaklingar 

teljast því ekki læsir nema að þeir hafi vald á báðum þessum þáttum. 

Einstaklingur sem ekki hefur vald á umskráningu getur því ekki lesið úr 

bókstafatáknum og þar af leiðandi kemst hann ekki í tengsl við innhald 

textans, sem er markmið lestrar. Með umskráningu er átt við þegar 

einstaklingur breytir bókstöfum í hljóð og tengir saman orð sem hann skilur. 

Einstaklingur sem skilur ekki texta en getur samt sem áður lesið úr 

bókstafatáknum getur ekki talist læs þar sem hann vantar allan lesskilning 

(Steinunn Torfadóttir, 2011a, bls. 17–18: Helga Sigurmundsdóttir, e.d., án 

blaðsíðutals).  

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu er hægt að flokka lestrargetu 

einstaklinga upp í fjóra flokka miðað við styrkleika þeirra og veikleika. 

Einstaklingar sem greindir eru með leshömlun eru með góðan málskilning en 

eiga í erfiðleikum með umskráningu. Þeir einstaklingar sem hafa slakan 

málskilning en hafa góða færni í umskráningu eiga við sértæka 

lesskilningserfiðleika að stríða. Einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með 

báða þætti, það er að segja umskráningu og málskilning, eru þeir 

einstaklingar sem eiga við alvarlegustu erfiðleikana að etja, einstaklingar sem 

tilheyra þessum hóp eru meðal annars einstaklingar með málþroskaröskun 

(Steinunn Torfadóttir, 2011a, bls. 19: Kamhi og Catts, 2014, bls. 63–64). Í 
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þessari rannsókn verður sérstaklega beint sjónum að þeim einstaklingum sem 

greindir eru í flokki eitt og þrjú samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu. 
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Slök                            Góð 
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1. Leshömlun – Dyslexía 

Veikleikar í umskráningu 

2. Óskilgreindur lestrarvandi 

Styrkleikar í báðum þáttum 

S
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k
u

r
 3. Blandaður hópur 

Leshömlun og 

lesskilningsvandi 

Veikleikar í báðum þáttum 

4. Sértækir 

lesskilningserfiðleikar 

Veikleikar á málskilningi 

Mynd 1 Einfalda lestrarlíkanið (Kamhi og Catts, 2014, bls. 63) 

 

Orsakir leshömlunar 

Erfitt getur reynst að benda á eitthvað eitt sem orsakar leshömlun en segja má 

að orsök hennar megi rekja til samspils innri og ytri þátta. Samkvæmt Kamhi 

og Catts (2014, bls. 79–80) hafa ekki verðar gerðar margar rannsóknir á ytri 

þáttum sem tengst geta leshömlun. Þessir þættir eru meðal annars það 

umhverfi sem einstaklingurinn elst upp í. Samkvæmt þeim skiptir reynsla af 

lestri og lestrarvænt umhverfi miklu máli þegar kemur að lestrarnámi barns. 

Þrátt fyrir að lestrarvænt umhverfi hafi í raun ekki bein tengsl við orsakir 

leshömlunar má á einhvern hátt tengja það við lestrarörðugleika barna. Það er 

að segja að þau börn sem hljóta lestrarvænlegt uppeldi eru síður líkleg til að 

eiga við lestarörðugleika að etja og eins hafa þessir þættir áhrif á það hvort 

einstaklingar með leshömlun nái tökum á lestri. 

Þeir innri þættir sem hafa áhrif á leshömlun eru meðal annars erfðir og 

líffræðilegar orsakir eða heilastarfsemi einstaklinga. Rannsóknir hafa sýnt að 

þriðjungur þeirra foreldra sem eiga börn með leshömlun eru einnig með 

leshömlun, eins eru 40% líkur á því ef að faðir er með leshömlun sé sonur 

hans það einnig og 36% líkur ef móðir er með leshömlun. Líkurnar á að dóttir 

greinist með leshömlun ef foreldrar hennar eru greindir með leshömlun eru 

20%. Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt að ef barn er með leshömlun eru 30 
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til 40% líkur á að saga um leshömlun sé í fjölskyldunni (Kamhi og Catts, 

2014, bls. 83: Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 171).  

Gerðar hafa verið margar samanburðarrannsóknir á heilum 

einstaklinga með og án leshömlunar. Samkvæmt rannsókn Galaburda eru 

heilar einstaklinga með leshömlun með smærri heilafrumur eða fleiri smáar 

taugafrumur á tilteknu svæði í stúkunni. Að auki hafa rannsóknir sýnt að 

heilahvel einstaklinga með leshömlun eru oftast jafnstór á meðan heilahvel 

einstaklinga án leshömlunar eru misstór, að því leytinu til að vinstra 

heilahvelið er stærra en það hægra. Hins vegar er ekki hægt að alhæfa um það 

hvort þessi munur á heilahvelum einstaklinga valdi leshömlun eða hvort hann 

sé hreinlega afleiðing leshömlunar (Kamhi og Catts, 2014, bls. 85–86). Því er 

erfitt að segja til um það hvort heilastarfsemi einstaklinga sé ein af 

afleiðingum leshömlunar, en með frekari rannsóknum verður vonandi hægt 

að skýra nánar hvað veldur þessum mun á heilahvelum einstaklinga með og 

án leshömlunar.  

Birtingarmyndir leshömlunar 

Einkenni leshömlunar eru á einhvern hátt einstaklingsbundin og oft ólík eftir 

tungumáli og menningu. Flestir einstaklingar sem greindir eru með 

leshömlun eiga það sameiginlegt að eiga erfitt með lestur og stafsetningu 

(Jónas G. Halldórsson, 2000, bls. 27). Einkenni leshömlunar geta haft áhrif á 

virkni og þætti sem viðkoma námi, sem lýsa má sem erfiðleikum við lestur, 

ritun og stafsetningu. Erfiðleikarnir geta birst í einum eða fleiri af þessum 

þáttum. Þeir þættir sem tengjast leshömlun eru meðal annars erfiðleikar sem 

tengjast hljóðkerfi, talnameðferð, hreyfifærni, meðferð táknkerfis og 

skipulagshæfileikum. Allir þessir þættir geta á einhvern hátt útskýrt erfiðleika 

við lestur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 14–15: 

Farrel, 2006, bls. 26). 

Einstaklingar með leshömlun eiga sérstaklega í erfiðleikum með lestur, 

hann getur reynst þeim erfiður sem og verið hikandi og hægur. Einstaklingar 

með leshömlun stoppa sjaldan við greinarmerki og eiga það til að þreytast 

fljótt við lestur sökum þess að mikil orka fer í tæknina við lestur og þar af 

leiðandi er oft um takmarkaðan lesskilning að ræða. Algengt er að 

einstaklingar með leshömlun lesi rangt, bæti inn í texta smáorðum, breyti 

stafaröðinni í orðum eða skipti um orð sem eru lík í útliti. Eins er algengt að 
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þeir breyti endingu orða eða sleppi endingu, líkt og að lesa „ágæt‟ í staðinn 

fyrir „ágætlega‟ (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 12–13). 

Stafsetning einstaklinga með leshömlun lýsir sér með svipuðum villum 

og varðandi lesturinn. Þeir geta átt í erfiðleikum með ritun og gera kunnáttu 

sinni illa skil í texta. Það að eiga í erfiðleikum með ritun er algengur 

fylgikvilli leshömlunar og er oft vísað til sem skrifblinda. Þegar texti 

einstaklinga er skoðaður má gjarnan sjá stuttar setningar, ranga stafsetningu 

og uppbygging setninga getur verið setningarfræðilega og/eða málfræðilega 

röng, skriftin er oftast ólæsileg og algengt er að einstaklingar með skrifblindu 

stroki út og endurskrifi orðin vegna óöryggis, eins eiga þeir erfitt með að taka 

eftir villum í eigin texta (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 14–16). Algengt er 

að einstaklingar með leshömlun séu með sjónræna veikleika en það snýr 

meðal annars að umsnúningi orða, það er að segja þegar einstaklingur víxlar 

stöfum eins og b og d, bæði í ritun og lestri (Kamhi og Catts, 2014, bls. 88).  

Undirstaða námsárangurs er að skilja þann texta sem lesinn er. Þetta 

eiga einstaklingar með leshömlun í erfiðleikum með sökum þess hve 

umskráningarhæfni þeirra er slök og lengi að þróast. Eins geta þeir átt í 

erfiðleikum með að muna það sem lesið var en það getur tengst slöku 

vinnsluminni, en vinnsluminni er nauðsynlegt til að geyma og vinna úr 

upplýsingum á meðan einstaklingur er að lesa. Afleidd vandamál 

leshömlunar eru þau að einstaklingar þekkja orð ekki sjónrænt, hafa lítinn 

orðaforða og skortur er á hraða í lestri. Að auki fylgja leshömlun oft 

stærðfræðiörðugleikar sem og tilfinningalegir erfiðleikar sem setja yfirleitt 

mark sitt á einstaklinginn. Lítið sjálfstraust og lágt sjálfsmat er ein 

afleiðinganna sem og tilfinningalegir og félagslegir erfiðleikar (Höien og 

Lundberg, 2000, bls. 10–11: Oakhill, o.fl., 2015, bls. 19). 

ADHD er athyglis- og ofvirkniröskun. Einstaklingar með ADHD eiga 

erfitt með stjórna hegðun sinni og/eða athygli og einbeitningu (Grétar 

Sigurbergsson, e.d., án blaðsíðutals). ADHD hefur oft talin vera ein af 

meðeinkennum leshömlunar, ástæðuna má rekja til þess að lestur krefst oft 

mikillar einbeitningar og þeir einstaklingar sem eiga í erfiðleikum með lestur 

eiga oft erfitt með að einbeita sér að efninu. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt 

að ekki er eins mikil fylgni á milli þessara tveggja þátta og áður var talið. 

Tíðni leshömlunar hjá einstaklingum með ADHD er 36% en einungis 15% 

þeirra einstaklinga sem greindir eru með leshömlun eru einnig greindir með 

ADHD (Kamhi og Catts, 2014, bls. 92).  
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Tíðni leshömlunar 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir hér á landi er varðar tíðni 

leshömlunar. Erlendir fræðimenn telja að 4 til 20% nemenda í hverjum 

grunnskóla séu með leshömlun. Þessi tala fer þó eftir því hvaða viðmið eru 

notuð og enn í dag er deilt um það hvað fellur undir hugtakið leshömlun eða 

dyslexía. Auk þess getur verið munur á milli þjóðfélaga eða 

menningarsvæða. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Bretlandi sýna að 

4% nemenda í grunnskólum Bretlands séu með alvarlega leshömlun og að 

önnur 6% nemenda séu með vægari einkenni leshömlunar. Ætla má að í bekk 

með 20 nemendum séu tveir nemendur með leshömlun og aðrir tveir 

nemendur sem eiga við einhvers konar lestrarörðugleika að etja (Elín 

Vilhjálmsdóttir, 2007, bls. 64). Talið er að 15 til 20% barna á skólaaldri eigi í 

lestrarerfiðleikum og að af þeim hópi uppfylli 85% greiningarviðmið fyrir 

sértæka lestrarörðugleika eða lestrarröskun (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og 

Vin Þorsteinsdóttir, 2009, bls. 33). Miðað við erlendar rannsóknir og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis má áætla að í það minnsta 10% 

íslenskra nemenda séu með leshömlun (Jónas G. Halldórsson, 2000, bls. 28). 

Árið 2008 kom út skýrsla um bætta þjónustu við nemendur með 

sértæka lestrarerfiðleika sem 35 skólar í Reykjavík tóku þátt í. Samkvæmt 

skýrslunni voru um 1.000 nemendur með lesröskun, eða um 40% stelpur og 

60% strákar. Að auki voru deildarstjórar hvers skóla fyrir sig beðnir um að 

meta hversu marga nemendur til viðbótar þeir teldu vera með lesröskun og 

voru það samtals 500 nemendur (Hrund Logadóttir, Hildur Björk 

Svavarsdóttir, Sigþór Magnússon, Skúli Sigurðsson og Þorgerður 

Diðriksdóttir, 2008, bls. 4–5). 

Greining á leshömlun 

Hér áður fyrr var það venjan að bíða með sérhæfð inngrip í lestrarvanda 

barna á þeim forsendum að þau væru hreinlega ekki tilbúin til þess að hefja 

lestrarnámið og að þau þyrftu ákveðið svigrúm til að þroskast. Í dag er vitað 

að slík bið getur haft afdrifaríkar afleiðingar í för með sér fyrir möguleika 

barna á því að ná tökum á lestri og til þess samsvara sínum aldri (Steinunn 

Torfadóttir, 2011c, bls. 27). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er 

nauðsynlegt að meta sérþarfir nemenda með skimun og greiningu við upphaf 

skólagöngunnar. Með því er hægt að finna sem fyrst þau börn sem eru í 
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áhættuhópi hvað varðar lestrarörðugleika eða aðra námsörðugleika og getur 

skólinn í samvinnu við forráðamenn þá brugðist við á markvissan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 11).  

Matstæki hafa þrenns konar tilgang, að meta almenna færni, skimun 

eða greining. Þegar notast er við almennt færnimat er verið að kanna færni á 

ákveðnu sviði, líkt og námsmat í skóla. Við skimun er leitað eftir 

einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð við nám. Greiningu er beitt þegar 

staðfesta á grun um leshömlun. Þegar niðurstöður úr skimunarprófi benda til 

þess að nauðsynlegt sé að grípa til úrræða er stuðst við tvær leiðir. Annars 

vegar að fara fram á ítarlega greiningu með kortlagningu námsþarfa og er þá 

staða einstaklingsins skilgreind. Hins vegar með því að grípa strax inn í með 

íhlutun sem styður við þroska einstaklingsins (Menntamálaráðuneytið, 2007, 

bls. 16). Fræðimenn telja að hægt sé að greina leshömlun með 95% 

nákvæmni með fjórum prófum, en þau eru: Lestur orðleysa, talnaraðir, 

ritunarhraði og stafsetning (Hatcher, Snowing og Griffiths, 2002, bls. 119). 

Áhersla er lögð á að umsjónarkennari leggi fyrir lesskimunarpróf og 

skipuleggi íhlutun í samstarfi við sérkennara. Mikilvægt er að 

umsjónarkennari og foreldrar séu í góðum samskiptum er varðar niðurstöður 

greininga og aðra þætti sem haft geta áhrif á lestrarnám nemenda (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010, bls. 6). Mat á leshömlun fer fram á mismunandi hátt og 

talið er að fjölbreytni tryggi gæði greininga. Við greiningu eru þrenns konar 

próf sem hægt er að leggja fyrir einstaklinga, en þau eru greindarpróf eða 

færnipróf, greinandi próf og frammistöðupróf (Thomas, 2001, bls. 33).  

Talið er að við greiningu á leshömlun sé ekki alltaf vísir að breyttum 

aðstæðum fyrir einstaklinginn og er hugsanlegt að viðhorf og væntingar geti 

ráðist af greiningunni en ekki persónu einstaklingsins og hans eiginleikum. 

Þó eru ýmsir jákvæðir þættir sem geta komið til eftir greiningu en greining 

getur staðfest áhyggjur foreldra sem leiða oft til ákveðins léttis. Að auki getur 

greining leitt til þjónustu fyrir einstaklingana sem getur leitt til þess að 

kennarar afli sér þekkingar auk þess að skólar fá fjármagn til bættrar kennslu 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 182).  
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Bjargráð 

Samkvæmt 17. gr. grunnskólalaga er varðar einstaklinga með sérþarfir kemur 

fram að:    

Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra 

námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur 

með leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

 

Árið 2003 var gerð breyting á reglugerð um sérfræðiþjónustu skóla. 

Breytingin fjallaði um það að á fyrstu árum skólagöngunnar bæri skólum 

skylda til að kanna hvaða einstaklingar ættu í erfiðleikum með lestur og að 

skólar skyldu bregðast við þeim erfiðleikum með viðeigandi hætti svo allir 

fengju þá aðstoð sem þeir þyrftu á að halda til að ná viðunandi lestrarfærni. 

Að auki skyldi menntamálaráðuneytið hafa eftirlit með lestrargreiningu 

nemenda og óska eftir upplýsingum frá sveitarfélögum á tveggja ára fresti. 

Þremur árum eftir að þessi breyting varð að reglugerð kannaði 

menntamálaráðuneytið hvort og hvernig sveitarfélög fylgdu þessu eftir. Í ljós 

kom að grunnskólar landsins fylgdust reglubundið með lestrarnámi 

grunnskólabarna sem og að hljóð- og málvitund leikskólabarna voru skoðuð. 

Könnunin leiddi í ljós að í flestum sveitarfélögum var lagt fyrir 

skimunarprófið Hljóm í leikskólum. Á yngsta stigi grunnskóla voru flestir 

skólanna að notast við lesskimunarprófið Læsi og á unglingastigi var notast 

við GPR 14. Þá var mjög misjafnt hvernig staðið var að skimun á miðstigi 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17). 

Grunnskólakennarar hafa um árabil reynt að koma til móts við þarfir 

nemenda sem eru í áhættu er varðar lestrarerfiðleika og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að strax í leikskóla þurfi að vinna markvisst með læsi svo að árangur 

náist. Að auki hafa niðurstöður rannsókna sýnt að þau börn sem eru í 

áhættuhóp á skimunarprófum í leikskóla og fá markvissa þjálfun og kennslu á 

þeim þáttum sem efla hæfileika þeirra til þess að takast á við þætti lestrar, 

skilnings og umskráningar eiga auðveldara með að takast á við lestrarnám 

þegar komið er í grunnskóla (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009, bls. 4). Því er 

ljóst að strax í leikskóla þarf að hjálpa nemendum að þróa þá færni sem lestur 

grundvallast á. Á undanförnum árum hefur skilningur á mikilvægi 
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snemmtækrar íhlutunar í lestri verið að aukast. Nauðsynlegt er að aðstoða 

einstaklinga sem eru í áhættuhóp strax við upphaf lestrarnámsins með 

markvissum vinnubrögðum í lestrarkennslu. Ekki er einungis hægt að draga 

úr lestrarörðugleikum með markvissri þjálfun heldur má einnig koma í veg 

fyrir að einstaklingar í áhættuhóp lendi í vanda síðar meir. Því fyrr sem 

vandinn er greindur og aðstoð veitt, því árangursríkari verður kennslan 

(Sigurlaug Jónsdóttir, 2009, bls. 13–14). 

Þegar hugtakið snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er skoðuð 

þarf að fara einhverja áratugi aftur í tímann. Þegar líða tók á síðustu öld 

fundu fræðimenn út að mögulega væri hægt að hafa áhrif á þroska 

einstaklinga með markvissum aðferðum sem hefjast snemma í lífi þeirra. 

Niðurstöður rannsókna þeirra sýndu að með örvun frá umhverfinu væri hægt 

að hafa óbein áhrif á starfsemi heilans. Að auki hafa rannsóknir sýnt að 

starfsemi heilans sé bæði sveigjanlegri og ósérhæfðari á fyrstu mánuðum 

ævinnar heldur en talið var áður. Svo að hvað bestur árangur náist af íhlutun 

er mikilvægt að hefja hana eins snemma og mögulegt er eða um leið og 

grunur vaknar um erfiðleika hjá einstaklingi af einhverju tagi. Mikilvægt er 

að íhlutun eigi sér stað í náinni og góðri samvinnu við foreldra 

einstaklingsins og við sem eðlilegastar aðstæður í lífi hans. Eðlilegar 

aðstæður einstaklings eru meðal annars heimili þess, leikskóli eða skóli 

(Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 119, 122–123).  

Eins og fram hefur komið hér að ofan er ætlast til þess að skólar grípi 

snemma til íhlutunar hjá einstaklingum sem þurfa á aðstoð að halda svo að 

vænlegur árangur náist. Veita þarf námsaðstoð um leið og námsörðugleikar 

gera vart við sig, en þannig nýtist það best einstaklingnum sjálfum, 

aðstandendum hans sem og starfsfólki skólans. Þrátt fyrir að snemmtæk 

íhlutun eigi að einkenna kennslu í skóla án aðgreiningar á öllum skólastigum 

virðist hún hafa náð hvað mestri útbreiðslu á leikskólastigi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2017, bls. 69). Komið hefur í ljós að markviss 

íhlutun hefur áhrif á lestrarnám, hljóðkerfisvitund og málkunnáttu. Sú íhlutun 

sem fram fer í leikskólum virðist ekki skila sér að öllu leyti til grunnskóla, 

sem veldur því að þjónusta í grunnskóla verður ekki eins markviss. 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands varðandi sérkennslu nemenda kemur í 

ljós að hæsta hlutfall sérkennslu er hjá nemendur í 4. bekk, 30,4% á meðan 

lægsta hlutfallið er hjá nemendum í 1. bekk, 23,6%. Tölurnar benda til þess 

að við upphaf skólagöngu sé ekki reynt að koma í veg fyrir vanda nemenda 
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eða þá að sérkennslan sé ekki að skila tilskildum árangri (Amalía 

Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 

6) 

Í stefnu Reykjavíkurborgar fyrir árið 2002 voru gerðar kröfur um að 

sérkennsluver eða námsver skuli vera í hverjum skóla sem miðlæg þjónusta 

fyrir einstaklinga með ýmiss konar náms- og hegðunarvanda. Samkvæmt 

stefnunni skal einnig vera gerð einstaklingsnámskrá fyrir einstaklinga í 

námsvanda. Hlutfall nemenda sem hafa fengið sérkennslu hefur aukist jafnt 

og þétt síðan árið 1999, en það ár fengu 15% nemenda sérkennslu, árið 2005 

fengu 21% nemenda sérkennslu og árið 2010 var talan komin upp í 26% 

nemenda. Eins og sjá má á tölunum hefur hlutfall þeirra nemenda sem fá 

sérkennslu aukist sem og hlutfall nemenda sem fá tímabundna sérkennslu. 

Árið 2005 fengu 6 til 9% nemenda í 1. til 7. bekk tímabundna sérkennslu en 

árið 2010 fékk 31% nemenda í almennri sérkennslu tímabundna sérkennslu. 

Á yngsta stigi og miðstigi var mikil áhersla lögð á sérkennslu í lestri (Hildur 

B. Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011, bls. 3, 6, 

24). 

Samkvæmt niðurstöðum skýrslu á vegum Reykjavíkurborgar er varðar 

þjónustu nemenda með sértæka lestrarerfiðleika kom fram að ýmsum 

úrræðum væri beitt meðal þessara 35 skóla sem tóku þátt í rannsókninni. Á 

yngsta stigi var algengasta úrræðið að unnið væri með nemendun í tvískiptum 

lestrarhópum tvisvar í viku í um tvær klukkustundir í senn. Á yngsta stigi og 

miðstigi var boðið upp á stuðning í námi í námsveri skólans og námsmat 

óháð próftöku. Á miðstigi og efsta stigi voru nemendum boðnar litaðar 

glærur við lesturinn og einnig gátu nemendur sem ekki fengu sérstaka aðstoð 

komið í námsverið og fengið að læra þar undir handleiðslu sérkennara. Á 

efsta stigi var nemendum boðið að nota talgervil. Á öllum skólastigum gátu 

nemendur fengið aðlagað heimanám (Hrund Logadóttir o.fl., 2008, bls. 10). 

 

2.3 Áhrif leshömlunar á einstaklinginn 

Leshömlun getur haft ólík áhrif á líf einstaklinga. Hér á eftir verður fjallað 

um hversu mikil áhrif sjálfsmynd, líðan og trú á eigin getu getur haft á 

einstaklinga með leshömlun. Eins verður athugað áframhaldandi nám og 

hvort leshömlunin sem slík hafi áhrif á nám og starfsval.  
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Sjálfsmynd 

Sjálfsálit og sjálfstraust eru hluti af sjálfsmynd okkar, en sjálfsálit felur í sér 

mat einstaklings á sér, hvort hann er ánægður með sig eða ekki. Einstaklingur 

sem er sannfærður um eigið ágæti og verðleika og jafnframt sáttur með sig 

býr yfir góðu sjálfsáliti. Hann ber virðingu fyrir sér og verðleikum sínum og 

lítur svo á að hann eigi rétt á að njóta virðingar frá öðrum. Einstaklingur sem 

hefur lítið sjálfsálit skortir þessa tilfinningu. Hann sættir sig illa við sjálfan 

sig, vanmetur eigin getu og kosti sína og finnst hann sífellt þurfa að sanna sig 

fyrir öðrum (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007, bls. 76).  

Einstaklingar með leshömlun hafa oftar en ekki gengið í gegnum 

grunnskólagönguna með það á tilfinningunni að þeir séu vonlausir nemendur. 

Þeir hafa upplifað pirring þegar þeir standa sig ekki sem skyldi í náminu og 

jafnvel upplifað niðurlægingu frá kennara, oft koma þeir ekki með rétt 

námsgögn í skólann og týna verkefnum. Síendurtekin mistök og efasemdir 

um sig leiðir til neikvæðrar sjálfsmyndar og uppgjafar. Lítil sem engin trú á 

eigin getu og vantraust dregur úr áhuga og hefur að auki áhrif á hvernig og 

hvort tekist sé á við vandamál í námi. Sjálfsmynd okkar mótast af 

viðbrögðum annarra og hvernig við túlkum og vinnum úr mistökum og 

velgengni (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 77–78). 

Sjálfstraust einstaklinga skiptir höfuðmáli fyrir námsgengi þeirra í 

skóla og í reynd lífinu öllu. Rannsóknir hafa sýnt að þau börn sem eiga við 

lestrarörðugleika að etja eru oft með skert sjálfstraust. Nauðsynlegt er að 

bregðast snemma við með aukinni fræðslu sem og að nýta sterkar hliðar 

barna til að hafa áhrif á veikari hliðar (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónsdóttir, 2000, bls. 41). 

Þorgerður Guðmundsdóttir (2009, bls. 24) gerði rannsókn á sjálfsáliti 

barna með lestrarörðugleika og sýndu niðurstöður rannsóknar hennar að börn 

með erfiðleika í lestri og ritun væru með lágt sjálfsálit þegar fyrsta ár í 

formlegu lestrarnámi hæfist. Hún vildi meina að nauðsynlegt væri að vinna 

að snemmtækri íhlutun og veita aðstoð strax á fyrstu vikum lestrarnámsins. 

Að auki þyrfti að veita börnum persónulegan stuðning og vinna með 

sjálfstyrkingu þeirra samhliða lestrarnáminu. 

Enn fremur hefur það komið í ljós að hvetjandi vinskapur getur leitt til 

þess að einstaklingar með leshömlun líti jákvæðari augum á sjálfan sig og að 

þeir upplifa að þeir séu verðugir (Ingesson, 2007, bls. 575). Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á 75 einstaklingum með leshömlun eru 
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um 40% einstaklinga sem vilja meina að leshömlunin hafi haft neikvæð áhrif 

á sjálfsmynd þeirra. Að sama skapi helst það í hendur að því neikvæðari 

sjálfsmynd sem einstaklingur hefur, því neikvæðari er hann gagnvart 

framtíðinni. Þó voru nánast allir viðmælendur í rannsókninni sammála um að 

sjálfsmynd þeirra hefði batnað til muna eftir því sem þeir urðu eldri 

(Ingesson, 2007, bls. 580). 

Hlutverk kennara getur haft mikið að segja þegar kemur að sjálfsmynd 

nemenda og hvernig eigi að efla hana. Margt bendir til að nokkuð sé um að 

kennarar hundsi það ef greining um leshömlun liggur fyrir hjá nemendum og 

upp hafa komið dæmi þar sem skólastjóri trúir hreinlega ekki að leshömlun sé 

einhvers konar vandamál. Með þessu viðhorfi getur sjálfsmynd einstaklinga 

versnað sem og trú á eigin getu. Sem betur fer sýna ekki allir kennarar  slíka 

hegðun gagnvart nemendum með leshömlun og greiningu þeirra en augljóst 

er að það þarf að efla þekkingu og skilning kennara á vandamálinu. Til þess 

að kennarar geti haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklinga með leshömlun 

er talað um að þeir þurfi að hafa þrjá eiginleika en það eru samþykki, samúð 

og einlægni (Humphrey, 2003, bls. 131). 

Einstaklingar með leshömlun geta upplifað allan tilfinningaskalann í 

gegnum lífsleiðina líkt og sorg, þunglyndi, kvíða og óöryggi. Miða við 

hvernig samfélag okkar er í dag og hversu miklar kröfur eru gerðar til 

einstaklinga er ekki óalgengt að einstaklingar með leshömlun upplifi neikvæð 

viðbrögð frá samfélaginu, finni fyrir mismunun, finnist þeir vera óæðri, 

heimskir og að þeir skammist sín. Þetta getur leitt til þess að einstaklingar eru 

með tilfinningaleg ör langt fram á fullorðinsár sem gróa jafnvel aldrei 

(Carawan, Nalavany og Jenkins, 2015, bls. 2).  

Líðan  

Einstaklingum sem eru með frávik í málþroska við upphaf skólagöngunnar 

reynist námið erfiðara heldur en einstaklingum með góðan málþroska. Að 

auki er meiri hætta á að þeir lendi í félagslegum og geðrænum erfiðleikum. 

Einstaklingar sem eru með slaka lestrarfærni eru líklegri til að reyna sjálfsvíg 

og flosna upp úr skóla heldur en einstaklingar með góða lestrarfærni. 

Einstaklingar með leshömlun eru líklegri til að verða fyrir einelti, finnast 

skólagangan leiðinleg og þeir eiga oft í erfiðleikum með samskipti við 

jafnaldra sína (Amalía Björnsdóttir, o.fl., 2013, bls. 4).  
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Oft er það svo að börn dást að einstaklingum sem virða yfirvöld að 

vettugi. Þau veita þessum einstaklingum aðdáun, hvetja þá og styðja en taka 

þá þó ekki til fyrirmyndar. Einstaklingar með leshömlun finna þessa aðdáun 

og sjá að þeir geta náð vinsældum og fundið vináttu án þess að upp komi að 

þeir eiga við einhvers konar erfiðleika að etja. Einstaklingar með leshömlun 

lenda oft í útistöðum við skólayfirvöld en telja það vera í lagi þar sem þeir 

eru nú hluti af heildinni og eru ekki útundan. Oftar en ekki er því betra að 

leika trúðinn í skólanum til að bæla tilfinningar niður og finna fyrir aðdáun 

samnemenda sinna. Einstaklingar með leshömlun eiga á hættu að verða 

þunglyndir og því er nauðsynlegt að byggja upp jákvæða sjálfsmynd og efla 

trú viðkomandi á eigin getu. Markmið kennslu þarf því að vera á þá leið að 

hrósa, veita stuðning og sveigjanleika. Mikilvægt er að kennsla byggi 

nemendur upp en brjóti þá ekki niður (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 85–87). 

Árið 2011 var gerð langtímarannsókn á 18 til 19 ára einstaklingum sem 

höfðu verið þátttakendur í málþroskarannsókn í leikskóla 13 til 14 árum áður. 

Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að kanna hvort samband væri á 

milli árangurs á HLJÓM-2 skimunarprófi og félagslegra tengsla og líðan. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að slök færni í HLJÓM-2 spáir fyrir um 

slakan árangur í námi sem og slæma reynslu og upplifun úr grunnskóla sem 

getur aftur haft slæm áhrif á líðan og sjálfsmynd þessara einstaklinga. Góð 

sjálfsmynd eykur líkur á betri námsárangri og góður námsárangur hefur 

einnig áhrif á sjálfsmyndina til hins betra. Því er nauðsynlegt að inngrip nái 

jafnt til námsárangurs og sjálfsmyndar einstaklinga svo það skili sem bestum 

árangri (Amalía Björnsdóttir, o.fl., 2013, bls. 16).  

Ingesson (2007, bls. 578) gerði rannsókn á 75 einstaklingum sem 

greindir voru með leshömlun og fjallaði rannsóknin meðal annars um líðan 

einstaklinga í skólum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar leið 

einstaklingunum verst á yngsta stigi og miðstigi í grunnskóla eða frá 

aldrinum sjö til þrettán ára. Eftir því sem einstaklingarnir urðu eldri leið þeim 

betur í skólanum og þegar í framhaldsskóla var komið voru það 70% sem leið 

vel eða mjög vel í skólanum. Flestir upplifðu fyrstu sex ár skólagöngunnar að 

þeir væru öðruvísi og heimskir. Margir hverjir vissu að það væri eitthvað að 

hjá þeim en þeir skildu ekki hvað það var fyrr en löngu seinna. Allir voru 

sammála um að leshömlunin hafði haft mjög neikvæð áhrif á sjálfstraustið 

þeirra.  
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Einstaklingar með leshömlun eru afar viðkvæmir fyrir því að 

bekkjarfélagar þeirra átti sig á erfiðleikum þeirra og þeir þola ekki kennara 

sem láta þá lesa upp fyrir framan allan bekkinn. Að auki finnst þeim 

óþægilegt þegar þeir þurfa lengri tíma en aðrir til að klára verkefni eða próf, 

að þeir séu með verkefni sem eru með stærra letri eða þegar þeir þurfa að 

styðjast við hljóðbækur. Algengt er að einstaklingar með leshömlun reyni að 

fela það að þeir eigi í erfiðleikum með lestur með því að leggja enn harðar að 

sér í náminu en aðrir eða með því draga að sér neikvæða athygli (Singer, 

2005, bls. 418, 421).  

Trú á eigin getu 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 2) er námshæfni nemenda 

undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi. Námshæfni byggist meðal annars á trú 

nemenda á eigin getu, áhugahvöt þeirra og hæfileikum til að beita hæfni á 

mismunandi hátt. Til að ná settum markmiðum er mikilvægt að nemendur 

tileinki sér vinnubrögð sem krefjast skipulags og gagnrýndrar hugsunar. 

Bandura setti fram kenninguna um trú á eigin getu (e. self efficacy). Þá 

er átt við trú einstaklingsins á eigin getu til þess að framkvæma og 

skipuleggja verkefni sem hann tekur sér fyrir hendur eða atburði sem hafa 

áhrif á líf hans. Trú á eigin getu getur sagt til um það hvernig einstaklingum 

líður, hvernig þeir hegða sér og hvernig þeir hvetja sig áfram í daglegu lífi. 

Samkvæmt Bandura eru fjórir mótunarþættir sem hafa áhrif á trú 

einstaklingsins á eigin getu en þeir eru: fyrri frammistaða, herminám eða 

óbeint nám, félagsleg hvatning og að lokum tilfinningaleg viðbrögð 

(Bandura, 1994, bls. 72: Macblain, 2015, bls. 75). 

Í rannsókn Lackaye, Margalit, Ziv og Ziman (2006, bls. 117) sem gerð 

var meðal 246 einstaklinga kom fram að einstaklingar með námsörðugleika 

hefðu minni trú á eigin getu, hefðu litlar væntingar til sín og væru neikvæðari 

gagnvart námi sínu heldur en einstaklingar sem ættu ekki við neina 

námsörðugleika að stríða. Sömu niðurstöður fengu Hen og Goroshit (2014, 

bls 121) þegar þeir framkvæmdu rannsókn á 287 háskólanemum. Í 

rannsókninni voru 188 einstaklingar með námsörðugleika en 99 einstaklingar 

sem áttu ekki við neina námsörðugleika að etja. Í rannsókn þeirra kom fram 

að einstaklingar með námsörðugleika höfðu minni trú á eigin getu í námi 

heldur en þeir einstaklingar sem ekki voru með námsörðugleika.  
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Eins og fram hefur komið er trú á eigin getu minni hjá einstaklingum 

með námsörðugleika en öðrum. Mikilvægt er að tryggja að allir hafi trú á sér 

og því þarf að skoða hvort það sé eitthvað sem kennarar geta gert til að efla 

sjálfstraust nemenda sem og trú á þeirra eigin getu. Þegar kennarar útskýra 

fyrir nemendum sínum hin ýmsu verkefni getur reynst erfitt fyrir einstaklinga 

með námsörðugleika að trúa því að þeir geti leyst verkefnin upp á eigin 

spýtur. Það hjálpar hins vegar til að sjá jafningja sína ljúka við verkefnin og 

þá eru þeir líklegri til að trúa því að þeir geti það einnig. Samkvæmt Bergen 

minnkar trú á eigin getu oft með tímanum og má rekja ástæðuna til þess að 

einstaklingar með námsörðugleika þurfa oftar en ekki að leggja mun meira á 

sig en aðrir til þess að ná árangri. Að auki eiga þeir erfiðara með að ná sama 

árangri og samnemendur sínir (Bergen, 2013, bls. 3–4). 

Elsa Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill 

Stefánsson (2013, bls. 11) gerðu rannsókn á tengslum skólatengdrar 

hvatningar við trú ungmenna á eigin getu. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hversu mikla hvatningu nemendur í 9. bekk teldu sig fá. 539 nemendur 

á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum tóku þátt í rannsókninni og var 

meðalaldur þátttakenda 14,3 ár. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 67% 

þátttakenda töldu að kennarar í skólanum hvettu þá áfram til þess að vera eins 

góðir og þeir gætu mögulega orðið. 11% þátttakenda töldu sig ekki fá slíka 

hvatningu og 22% þátttakenda töldu sig fá hvorki litla né mikla hvatningu frá 

kennurunum. Það má því segja að 33% þátttakenda teldu sig ekki fá 

hvatningu frá kennurum til að gera sitt besta. Það gæti því verið að þeir 

þátttakendur sem teldu sig ekki fá skólatengda hvatningu hafi sýnt minni 

áhuga á náminu, að þeir hefðu litla trú á eigin getu og ættu erfitt með að 

vinna að námsmarkmiðum. Samkvæmt Bandura getur neikvæð sýn 

einstaklinga á skólaumhverfið og eigin námshæfni og lítil trú á eigin getu leitt 

slakari námsframmistöðu og neikvæðari viðbragða til umhverfisins. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að stúlkur hefðu meiri trú á eigin 

getu en drengir. 

Áframhaldandi nám og starfsval 

Einstaklingar með leshömlun eru taldir vera stærsti hópur þeirra sem eiga við 

námserfiðleika að stríða innan skólakerfisins en þessir einstaklingar eru í 

áhættuhóp varðandi það að gefast upp á náminu og hætta snemma í 
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skólanum. Að auki geta aðrir áhættuþættir ýtt undir það að einstaklingar með 

leshömlun eigi erfitt með að fóta sig í samfélaginu. Ef einstaklingar með 

leshömlun fá viðeigandi greiningu og aðstoð eiga þeir að geta náð góðum 

árangri í skóla (Nanna Björk Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 

2013, bls. 55). Viðhorf kennara getur skipt sköpum þegar kemur að árangri 

einstaklinga og þá sérstaklega fyrir einstaklinga með leshömlun. Oft er það 

þannig að kennarar hafa litlar væntingar fyrir námi einstaklinga með 

leshömlun. Neikvætt viðhorf kennara til einstaklinga með leshömlun getur 

leitt til þess að einstaklingur missir alla trú á sér og skilar litlum sem engum 

árangri í skólanum (Hornstra, Denessen, Bakker, Bergh og Voeten, 2010, 

516–517). 

Samkvæmt rannsókn Undheim (2003, bls 224) er grunnskólaganga 

einstaklinga með leshömlun töluvert erfiðari heldur en þegar komið er í 

framhaldsskóla, þrátt fyrir að álag og aukna vinnu. Samkvæmt þátttakendum 

rannsóknarinnar var ekki endilega meiri þekking meðal 

framhaldsskólakennara á leshömlun heldur var aukinn stuðningur til staðar. 

Meiri aðstoð var að fá og voru kennararnir sanngjarnari við yfirferð á 

verkefnum, til að mynda voru verkefnin metin eftir þekkingu nemenda en 

ekki slakri stafsetningu líkt og gert var í grunnskóla.  

Árið 2004 var gerð rannsókn á 75 einstaklingum í Svíþjóð sem allir 

áttu það sameiginlegt að vera greindir með leshömlun. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar voru það einungis fimm einstaklingar eða 13% 

af heildinni sem höfðu farið áfram í háskóla. Þessar tölur eru langt fyrir 

neðan meðaltal þeirra einstaklinga sem fara áfram í háskólanám í Svíþjóð, en 

43% af öllum nemendum fara í áframhaldandi nám innan við þremur árum 

eftir að framhaldsskólagöngunni lýkur. Þeir einstaklingar sem ekki fóru í 

áframhaldandi nám eftir grunn- og/eða framhaldsskóla fundu fyrir ákveðnum 

létti að vera ekki lengur í skóla. Leshömlun þeirra hafði ekki eins mikil áhrif 

á líf þeirra líkt og áður þrátt fyrir að þeir ættu ennþá í einhverjum erfiðleikum 

með lestur og ritun. Þessir fimm einstaklingar sem fóru áfram í háskólanám 

töluðu um að þeir hefðu stöðugt verið minntir á leshömlun sína í náminu, þeir 

voru ennþá mjög óákveðnir með framtíð sína og töldu að leshömlunin hefði 

ennþá mjög mikil áhrif á líf þeirra. Rannsóknir hafa einnig sýnt að 

einstaklingar með leshömlun séu með minni væntingar fyrir framtíðarstarfi 

sínu og að þegar í framhaldsskóla væri komið væru þeir líklegri til þess að 

velja áfanga sem eru minna fræðilegir (Ingesson, 2007, bls. 575, 586). 
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Rosalie P. Fink (2002, bls. 119–120, 123) gerði rannsókn á 60 

einstaklingum á aldrinum 26 til 76 ára sem allir voru greindir með leshömlun. 

Þátttakendur áttu það allir sameiginlegt að vera vel menntaðir og í góðri 

vinnu. Niðurstöður rannsóknar hennar sýndu að allir viðmælendur hennar 

hefðu komist langt á áhuga og ástríðu, en forvitni þeirra og ástríða fyrir 

frekari þekkingu og reynslu fékk þá til þess að sýna meiri áhuga á lestri og 

halda ótrauð áfram í átt að starfsframa. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

allir á sama máli um að lestrarerfiðleikar þeirra hefðu leitt til þess að það hafi 

ekki verið í boði að gefast upp, heldur lögðu þeir enn harðar að sér og reyndu 

aftur ef þeir fengu höfnun. 

Allir þátttakendur fengu góðan stuðning heima fyrir meðan á 

skólagöngunni stóð og var móðirin oftar í aðalhlutverki hvað það varðaði. 

Þátttakendurnir fengu einnig stuðning í skólanum frá kennurum og 

leiðbeinendum, en hann minnkaði eftir því sem þátttakendurnir urðu eldri. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er aldrei of seint að elta drauma 

sína þrátt fyrir að hafa verið greindur með einhvers konar námsörðugleika. Ef 

einstaklingar með leshömlun hafa áhuga á einhverju og vilja afla sér frekari 

menntunar eru margar leiðir í boði og hægt að leita aðstoðar hjá námsráðgjafa 

og með honum finna leið sem hentar markmiðum hvers og eins (Fink, 2002, 

bls. 123, 125, 129).  

Í rannsókn Bjarkar Vilhelmsdóttur er varðar unga einstaklinga með 

leshömlun sem eru utan skóla og vinnumarkaðar kom fram að leshömlun hafi 

neikvæð áhrif á nám og vinnu. Erfiðleika á vinnumarkaði má tengja við 

skilningsleysi í samfélaginu og lítinn stuðning við fullorðna einstaklinga með 

leshömlun (Björk Vilhelmsdóttir, 2017, bls. 100). Samkvæmt rannsókninni 

Ungt fólk utan skóla sem gerð var á einstaklingum með leshömlun á aldrinum 

16 til 20 ára kom fram að tæp 17% þátttakenda sögðu að leshömlun þeirra 

hafi haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi, 11,3% töldu hana hafa haft mikil 

áhrif og 8% mjög mikil áhrif. Auk þess sýndu niðurstöður rannsóknarinnar 

jafnháa prósentu þeirra sem telja það vera líklegt eða ólíklegt að fara í 

háskólanám eða um 47% (Hrefna Pálsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Birna Baldursdóttir og Jón Sigfússon, 2010, bls. 103, 105). 

Vinnumarkaðurinn getur reynst einstaklingum með leshömlun erfiður 

og oftar en ekki leyna þeir leshömlun sinni fyrir vinnuveitendum sínum og 

samstarfsfélögum. En niðurstöður þýskrar rannsóknar sem gerð var á 27 

einstaklingum á aldrinum 20 til 39 ára með leshömlun sýndu að einungis 1/3 



 27 

þátttakenda unnu við störf sem krefst menntunar eða voru að mennta sig í átt 

að betri starfsframa. Þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála því að þeir 

hefðu þurft að leggja töluvert meira á sig en aðrir samnemendur sínir til þess 

að uppskera sama eða svipaðan árangur. Þrátt fyrir aukið álag og meiri vinnu 

var sjálfstraust þátttakenda almennt gott og upplifðu þeir sig ekki sem 

vonlausa einstaklinga eða utangátta á einhvern hátt. Allir voru þeir sammála 

um að stuðningur foreldra hefði skipt sköpum í lífi þeirra. Þeir einstaklingar 

sem fengu stuðning frá foreldrum sínum voru líklegri til að samþykkja 

leshömlun sína, líta jákvæðum augum á árangur sinn og stöðu þeirra almennt 

í samfélaginu (Hellendoorn og Ruijssenaars, 2000, bls. 234, 237). 

2.4 Kennsluhættir 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru forsendur þess að einstaklingar nái 

þeim hæfniviðmiðum sem lagt er upp með, að námsumhverfið sé 

fjölbreytilegt og að kennsluaðferðir séu hvetjandi og styðjandi fyrir 

nemendur. Að auki skulu kennsluhættir taka mið af jafnræði svo að 

nemendum sé ekki sé mismunað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 48, 

91). Erfitt er að meta hvaða kennsluaðferðir eru bestar eða hvaða 

kennsluaðferðir henta best hverju sinni, þær eru ólíkar í eðli sínu og eins eru 

markmið þeirra mismunandi. Kennarar bera ábyrgð á því að velja 

árangursríkustu og heppilegustu leiðirnar til þess að ná settum markmiðum 

Aðalnámskrár og skólanámskrár. Þegar velja á kennsluaðferðir þarf að taka 

tillit til markmiða, aldurs, þroska og getu nemenda sem eiga í hlut hverju 

sinni. Meiri líkur eru á að árangur náist þegar kennslan er vönduð og lagar sig 

að nemendum og markmiðum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 97: Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 10).  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 11) eru skýrar kröfur 

settar til skóla um greiningu á lestrarörðugleikum. Nauðsynlegt er að meta 

sérþarfir einstaklinga með greiningu og skimun sem fyrst á skólagöngunni 

svo að hægt sé að koma í veg fyrir frekari lestrarörðugleika sem og aðra 

námsörðugleika. Þeir einstaklingar sem eiga við örðugleika að stríða eiga rétt 

á því að tekið sé tillit til þeirra í prófum sem og námsmati. 

Allir nemendur eiga rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Eins eiga þeir 

rétt á sömu tækifærunum óháð aðstæðum hvers og eins eða atgervi þeirra. Að 

auki eiga allir nemendur rétt á að stunda sitt skyldunám í almennum 
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grunnskólum án aðgreiningar. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að 

allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms. Nemendur í grunnskólum landsins 

eru eins og ólíkir og þeir eru margir og því skulu sveitarfélög sjá til þess að 

skólaskyld börn fái sérstakan stuðning við nám sitt í samræmi við sérþarfir 

þeirra. Þeir nemendur sem teljast vera með sérþarfir eru meðal annars 

nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika, fötlunar, nemendur með leshömlun 

og nemendur með aðrar sérþarfir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 43). 

Rannsókn sem gerð var í Noregi meðal einstaklinga með leshömlun 

sýnir að algengt sé að einstaklingarnir upplifi það sem svo að engin þekking 

sé til staðar meðal kennara á greiningu þeirra. Þeir fá litla sem enga aðstoð 

eða stuðning frá kennurum. Þeir upplifa að kennararnir séu gjarnir á að láta 

aðra nemendur vita af vandamálum þeirra, líkt og að láta þá lesa upphátt fyrir 

allan bekkinn en samkvæmt þeim er það afar streituvaldandi. Að auki er 

algengt að einstaklingar með leshömlun séu settir í hópa með einstaklingum 

sem eru með mikla námsörðugleika en þeim finnst þeir ekki eiga heima í 

slíkum hóp. Þeir eru því líklegri til að afþakka alla aðstoð sem þeim stendur 

til boða og leggja frekar enn harðar að sér í náminu (Undheim, 2003, bls. 

224). 

Þar sem leshömlun er ekki sjúkdómur er ekki hægt að lækna hana, en 

til eru ýmsar leiðir til að draga úr neikvæðum áhrifum. Með þekkingu á 

leshömlun, jákvæðum viðhorfum og árangursríkum náms- og 

kennsluaðferðum geta einstaklingar með leshömlun náð miklum framförum. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn með mikla greindarskerðingu, einhverf og 

heyrnarlaus börn ná lestrarfærni með skilvirkum kennsluháttum. Það ætti því 

að vera hægt að kenna öllum börnum að lesa (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, bls. 

64: Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir, 2009, bls. 33). Hér að 

neðan verða nefndar nokkrar kennsluaðferðir sem nýst gætu einstaklingum 

með leshömlun. En mikilvægt er fyrir einstaklinga með leshömlun að ná að 

tileinka sér gagnlegar námsaðferðir sem þeir geta beitt á sjálfstæðan hátt í 

námi sínu. 

Hljóðaaðferð 

Mikilvæg er að börn nái tökum á umskráningarfærni þar sem slök færni getur 

komið niður á lesfimi og lesskilningi þeirra og takmörkun á orðaforða. Sú 
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kennsluaðferð sem er talin árangursrík við umskráningu lestrar er 

hljóðaaðferð. Markmið hljóðaaðferðar er að einstaklingar skilji að bókstafir 

tákni hljóð orðanna í talmálinu. Og felur hún í sér þá nauðsynlegu þætti sem 

einstaklingar þurfa að læra svo þeir nái góðum tökum á lestri. Með 

hljóðaaðferð læra einstaklingar að þekkja lögmál bókstafanna, læra heiti 

bókstafa og hvernig þeir líta út, læra hvaða hljóð hver bókstafur stendur fyrir 

og að öðlast hljóðvitund með tilliti til hvernig tengja á saman hljóð og 

sundurgreina (Helga Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 85). Kostir hljóðaaðferðar 

eru þeir að aðferðin styður við það ferli einstaklinga sem nauðsynlegt er að 

eigi sér stað til að festa orð sjónrænt í minni. Og að einstaklingar læri tækni 

til að lesa ný og ný orð sem birtast í texta. Mælt er með því að nota 

hljóðaaðferð fyrstu þrjú ár grunnskólagöngunnar en eftir það ættu flestir 

nemendur að hafa náð góðum tökum á umskráningarfærni (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 87: Steinunn Torfadóttir, e.d.b, án 

blaðsíðutals). 

Umskráning og stafsetning er nátengt ferli sem styður hvort annað, með 

því að stafsetja læra nemendur að beita þekkingu sinni á tengslum stafa og 

hljóða. Sýnt hefur verið fram á að þegar stafsetning hefur verið notuð 

markvisst við kennslu hefur góður árangur náðst af hljóðaaðferð. Að auki 

hafa rannsóknir sýnt mikilvægi stafsetningar við lestrarkennslu en hún eflir 

umskráningarfærni og hljóðavitund nemenda. Þegar beita á hljóðaaðferð 

þurfa kennarar að hafa þekkingu á lestrarferlinu og þróun þess. Að auki þurfa 

þeir að vera færir að greina hvar hver og einn nemandi er staddur í 

lestrarferlinu og hvernig bregðast megi við ef eitthvað fer úrskeiðis í 

lestrarnáminu. Kennarar þurfa einnig að þekkja ólík námsefni og þróa með 

sér skilning á umfangi kennsluþátta (Helga Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 87–

88). 

Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám byggir á þeirri hugmynd að námið sjálft taki mið af 

stöðu sérhvers einstaklings en ekki bekkjarins í heild. Með 

einstaklingsmiðuðu námi geta einstaklingar verið að fást við ólík 

viðfangsefni einir og sér eða í hópum. Einstaklingsmiðað nám byggir á rétti 

einstaklingsins til náms svo að eiginleikar hans nýtist sem best. Til þess að 

einstaklingsmiðað nám gangi sem skyldi er mikilvægt að kennarar þekki 
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hæfileika, áhugasvið og veik- og styrkleika hvers einstaklings (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007, án blaðsíðutals: Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 23). 

Þegar notast er við einstaklingsmiðað nám er ekki átt við að 

einstaklingar séu settir við sérstakt borð svo þeir einangrist frá öðrum 

nemendum eða að þeir vinni verkefni sem eru í litlum sem engum tengslum 

við verkefni annarra nemenda. Hver og einn einstaklingur er missterkur á 

hinum ýmsu sviðum og því þarf að setja námsefnið þannig upp að hver og 

einn geti tekist á við það á sínum eigin forsendum. Mikilvægt er að til sé 

námsefni í mismunandi þyngdarflokkum með ólíkum áherslum svo að 

eiginleikar hvers einstaklings nýtist sem best. Þegar unnið er með 

einstaklingsmiðað nám eru einstaklingar oft með námskrá sem er óháð vinnu 

annarra nemenda. Þeir geta verið með sitt eigið vinnusvæði, unnið verkefni 

einir eða undir handleiðslu sérkennara, stuðningsfulltrúa eða þroskaþjálfa. 

Mælt með því að einungis lítill hluti námsins sé skipulagður á þennan hátt 

(Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 24). 

Þegar notast á við einstaklingsmiðað nám er nauðsynlegt að kennarar 

vinni saman í teymum og séu með sameiginlega ábyrgð á nemendahópnum. 

Með því nýtist sérþekking hvers og eins kennara betur og fleiri tækifæri 

skapast til að miðla þekkingu og reynslu á milli. Til þess að hægt sé að notast 

við einstaklingsmiðað nám skiptir skólastofan og allt kennslurýmið einnig 

miklu máli. Nauðsynlegt er að rýmið sé gott svo að nemendur hafi möguleika 

á að vinna saman í misstórum hópum og um leið sem einstaklingar, eins er 

mikilvægt að kennarar og starfsmenn hvers skóla finni sameiginlegar leiðir 

svo að hægt sé að styðjast við einstaklingsmiðað nám (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2007, án blaðsíðutals). 

Samvinnunám 

Samvinnunám er kennsluaðferð sem hefur þróast frá hinni hefðbundnu 

hópavinnu og byggir á því að einstaklingar vinni saman í litlum hópum til 

þess að ná fram sameiginlegum markmiðum. Í samvinnunámi er nemendum 

skipt upp í litla hópa, eða tveir og tveir saman og er samvinnan skipulögð 

með það í huga að nemendur fái tækifæri til þess dýpka skilning sinn á 

viðfangsefninu sem unnið er með hverju sinni með því að vinna saman, 

útskýra fyrir hverjum öðrum og rökstyðja skoðanir sínar. Samvinnunám 
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grundavallast einnig af því að hjálpast að og leiðbeina hvort öðru. Þá nægir 

ekki að setja nemendur saman í litla hópa, gefa þeim verkefni og segja þeim 

að vinna saman. Mikilvægt er að kenna nemendum samvinnu, hvernig eigi að 

skipta með sér verkefnum; hlusta, ræða og skiptast á skoðunum (Hafdís 

Guðjónsdóttir, o.fl., 2005, bls. 69).  

Markmið samvinnunáms er að nemendur njóti þess að læra og góður 

árangur náist meðal þeirra. Fimm lykilatriði einkenna samvinnunám og þau 

þurfa að vera til staðar við skipulagningu og framkvæmd þess. Þau eru 

jákvæð samskipti, náin samskipti, ábyrgð einstaklingsins, færni í að vinna 

með öðrum og uppgjör. Við skipulag samvinnunáms þarf kennari að ákveða 

hverslags verkefni verða unnin, að hvaða markmiðum er stefnt, hvernig 

nemendum verður raðað upp í hópa, hvernig skipulag skólastofunnar er og 

hvernig meta skuli árangurinn í lokin (Hafdís Guðjónsdóttir, o.fl., bls. 70–

71). 

Talið er að samvinnunám hjálpi kennurum að ná mikilvægum 

markmiðum. Námið eflir lærdóm duglegra einstaklinga sem og þeirra 

einstaklinga sem eiga við námserfiðleika að stríða. Það auðveldar 

kennaranum að skapa jákvæð samskipti milli nemenda og að auki fá 

nemendur þá reynslu sem á þarf að halda til þess að þroskast félagslega, 

andlega og vitsmunalega (Hildigunnur Bjarnadóttir og Margrét Sverrisdóttir, 

2013, bls. 3).  

KVL kennsluaðferðin 

KVL eða „Kann – vil vita – hef lært‟ er kennsluaðferð sem byggir á 

bakgrunnsþekkingu og löngun nemenda til þess að læra meira. KVL er 

hópkennsluaðferð þar sem allir nemendur eru hvattir til að taka virkan þátt. 

Aðferðin er afar einföld og hentar vel nemendum í 3. til 10. bekk. Aðferðin 

virkjar nemendur í námsferlinu áður en lestur hefst, meðan á honum stendur 

og eftir að honum lýkur (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 186: Rósa 

Eggertsdóttir, 1998, bls. 37). Á meðan að nemendur átta sig á 

vinnubrögðunum sem felast í KVL stjórnar kennari vinnunni og sýnir þeim 

hvernig á að fara að. Þegar nemendur hafa náð tökum á vinnubrögðunum er 

hægt að skipta þeim niður í smærri hópa þar sem ábyrgðin fer yfir á þá og 

kennari fylgist með. Vinnuferlið skiptist niður í þrjú þrep en fyrstu tvö þrepin 

eiga sér stað áður en lestur hefst (K — kann og V— vil vita). Þriðja þrepið 
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hefst síðan eftir að lestur hefur átt sér stað (L — hef lært) (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 186–187). 

KVL hentar vel nemendum með ólíkar þarfir og þar sem nemendur 

tileinka sér nýjan orðaforða með því að hlusta hver á annan. Þeir nemendur 

sem eru slakir eiga auðveldara að tengja talmálið við ritað form þess með því 

að skrá þær hugmyndir sem koma fram og fylgjast með kennara. Hægt er að 

nýta sér samvinnu nemenda þar sem þeir skrifa niður og lesa, samvinnan 

getur verið hvetjandi fyrir þá sem eiga erfitt með að tjá sig og skortir 

sjálfstæði í ritun. Með KVL eykst áræðni þeirra nemenda sem eru slakir í 

lestri og ritun og um leið þeirra sem skortir sjálfsöryggi þegar kennari ríður á 

vaðið og skrifar fyrst á töfluna. Með því fá þeir fyrirmynd af því sem þeir 

eiga sjálfir að gera (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 190). Með 

aðferðinni læra nemendur að líta á félaga sína sem uppsprettu þekkingar og 

hún dregur fram fyrri þekkingu einstaklinga sem og bekkjarins í heild. Þar 

sem aðferðin er afar einföld geta nemendur beitt vinnubrögðum hennar sjálfir 

eftir nokkra þjálfun (Rósa Eggertsdóttir, 1998, bls. 40). 

Rannsóknir hafa sýnt að KVL aðferðin gefi góðan árangur meðal 

nemenda, minni þeirra eykst til muna sem og skilningur á því efni sem tekið 

er fyrir með aðferðinni. Áhugi nemenda á lestri eykst sem og þátttaka í 

tímum. Samkvæmt þeim kennurum sem beitt hafa aðferðinni óska nemendur 

sérstaklega eftir því að nota KVL þegar verið er að taka vissa kafla eða 

greinar fyrir og af því má draga þá ályktun að aðferðin sé að virka sem skildi 

(Ogle, 1986, bls, 569–570). 

Gagnvirkur lestur 

Ann. L. Brown og Annemarie S. Palincsar settu fram lesskilningsaðferð sem 

byggir á þeim leiðum sem árangursríkir lesarar beita við lestur. Skipulag 

kennslu miðar að því að leiðir og aðferðir í kennslu séu skýrar og raunhæfar 

og notaðar í viðeigandi samhengi en ekki sem einangruð færni. Stuðningur er 

stigskiptur, ábyrgðin færist smám saman yfir á nemendur og þeir eiga að 

finna að þeir hafi gagn af aðferðunum. Námsmat á að vera einstaklingsmiðað 

og hvetjandi til enn frekari árangurs. Gagnvirkur lestur felur í sér fjóra þætti 

sem fara oftast fram í hópakennslu og eru markmið þeirra að kenna 

nemendum að auka skilning sinn. 

Þessir fjórir þættir eru: 
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• Að taka saman meginatriði efnisins 

• Að spyrja spurninga um hugmyndir og efni textans 

• Að leita skýringa þegar skilning brestur eða eitthvað er óljóst 

• Að spá fyrir um framhald texta 

  

Þættirnir fjórir sem nefndir eru hér að ofan auka skilning nemenda og 

veita þeim tækifæri til þess að fylgjast með skilningi sínum en það er hluti af 

góðri námsvitund. Þegar gagnvirkum lestri er beitt fá nemendur tækifæri til 

þess að nálgast lestur á skipulagðan máta og læra hegðun sem eflir sjálfstæði 

þeirra í lestri þar sem þeir verða færari í að takast á við flóknara lesefni 

(Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7).  

Í upphafi sýnir kennarinn bekknum hvernig þáttunum er beitt og 

aðstoðar nemendur við fyrstu skrefin. Bekknum er síðan skipt í hópa þar sem 

þeir æfa sig á texta sem kennarinn gefur þeim. Hópstjóri er skipaður í 

hverjum hóp sem sér um að skipta verkum milli hópmeðlima svo allir fái 

tækifæri til þátttöku. Smám saman er fleiri þáttum bætt við þar til unnið er 

með alla þættina. Hægt er að gera ráð fyrir því að það taki lágmark 20 

kennslustundir að kenna nemendum að beita gagnvirkum lestri og er ferlinu 

skipt upp í fjóra áfanga. Tvær til þrjár vikur líða á milli áfanga og á meðan er 

unnið með þá þætti í almennri kennslu sem kenndir hafa verið, eða þegar 

tækifæri gefst. Hver áfangi byrjar á upprifjun frá því sem komið var áður en 

byrjað er á næsta þætti (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 8–9). 

Rannsóknir hafa sýnt að það að virkja nemendur í þeim fjórum þáttum 

sem gagnvirkur lestur gengur út á getur leitt til mikilla framfara á lesskilningi 

nemenda. Eins fannst nemendum gagnlegt að nota aðferðina þegar 

lesskilningur var ekki nægilega góður (Yang, 2010, bls. 1194). Gagnvirkur 

lestur hvetur nemendur til að taka virkari þátt í að leiða hópumræðu og 

hjálpar þeim að finna merkingu textans á persónulegan og vitrænan hátt 

(Choo, Eng og Ahmad, 2011, bls. 141). 
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3. Aðferð og framkvæmd 

Markmið rannsóknarinnar voru að kanna reynslu sex einstaklinga með 

leshömlun af grunnskólagöngunni og hvort að leshömlunin sem slík hefði 

haft áhrif á áframhaldandi nám og starfsval þeirra. Rannsóknarspurningarnar 

sem lagt var upp með voru: Hver er reynsla einstaklinga með leshömlun af 

grunnskólagöngunni hvað varðar nám og líðan? Hafði leshömlunin áhrif á 

frekara nám þeirra eða starfsval? Í þessum kafla verður fjallað um 

rannsóknaraðferðina, þátttakendur rannsóknarinnar, gagnaöflun og 

gagnagreiningu sem og siðferðisleg álitamál. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Við gerð rannsóknarinnar var notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem 

rannsakandi taldi hana henta viðfangsefni rannsóknarinnar. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru fjölbreytilegar og þær eiga flestar það sameiginlegt að 

leitast við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum. Eigindlegar 

rannsóknir eru heildrænar og áherslan með þeim er að ná heildarmynd af 

tilteknu fyrirbæri. Að auki er lögð áhersla á hið persónulega og að reyna að 

skilja fyrirbæri, en ekki að spá fyrir um það (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, 

bls. 239). 

Til að svara rannsóknarspurningunum var fyrirbærafræðileg aðferð 

valin. Hugmyndafræðin sem fyrirbærafræði byggist á er að skilja einstaklinga 

með því að „fá lánaða‟ reynslu þeirra og leitast eftir því að sjá lífið líkt og 

þátttakendur sjá það. Markmiðið með aðferðinni er að rannsaka og lýsa öllum 

fyrirbærum eins og þau koma fyrir. Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð 

getur veitt mikilvægar upplýsingar sem rannsakandinn á annars ekki auðvelt 

með að fá með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 281). 

Rannsókninni sem hér er lýst er viðtalsrannsókn og beindist hún að því að 

afla gagna um hvernig sex einstaklingar sem greindir voru með leshömlun 

lýstu upplifun sinni og reynslu af skólagöngu sinni. Við lestur og túlkun á 

niðurstöðum rannsóknarinnar þarf að taka til greina að þátttakendur eru fáir 
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og markmiðið er því ekki að alhæfa út frá niðurstöðum heldur að auka 

þekkingu og dýpka skilning á fyrirbærinu. 

Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir út frá sjálfboðaliðaúrtaki. Slíkt 

úrtak er notað þegar hópurinn er ekki þekktur fyrirfram eða þegar 

einstaklingar þekkjast ekki innbyrðis. Með sjálfboðaliðaúrtaki þarf 

rannsakandi að treysta á að þátttakendur gefi sig fram, líkt og í gegnum 

auglýsingu. Kostir við að velja þátttakendur með slíku móti er að það gefur 

öllum jafnan kost á að taka þátt og eins er góður möguleiki á að fá 

einstaklinga með ólíka reynslu, að auki er enginn þvingaður til þátttöku. 

Gallar þess að nota þessa aðferð geta hins vegar verið að í úrtakinu séu ekki 

einstaklingar sem eru dæmigerðir fyrir þýðið sökum þess að ákveðið 

frumkvæði, áhuga og áræðni þarf fyrir þátttakendur til að gefa sig fram 

(Kristín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 131).  

Auglýst var eftir þátttakendum í gegnum Facebook og voru 

þátttakendur rannsóknarinnar sex einstaklingar á aldrinum 26 til 49 ára, þrír 

karlmenn og þrjár konur. Skilyrði fyrir þátttöku í rannsókninni var að vera 

greindur með leshömlun. Viðtölin voru ýmist tekin upp á heimilum 

þátttakenda eða rannsakanda eftir því hvað hentaði hverjum þátttakenda best 

og voru viðtölin hljóðrituð. Viðmælendum voru gefin dulnefni til að gæta 

nafnleyndar þeirra. Hér á eftir er stutt lýsing á viðmælendum rannsakanda. 

 

Olga 

Olga er 32 ára, tveggja barna móðir. Hún hefur lokið viðskiptafræði og MA 

prófi í verkefnastjórnun og starfar við eigin rekstur. Olga var greind með 

leshömlun í lok 9. bekkjar en móðir hennar hafði haft áhyggjur af lestri 

hennar frá því í 5. bekk þó að í raun hafi ekkert verið aðhafst í hennar málum 

fyrr en í 9. bekk, að sögn Olgu.  

 

Helga 

Helga er 34 ára og tveggja barna móðir. Hún er menntaður sjúkraliði og 

vinnur á leikskóla sem matráður. Helga fékk ekki greiningu á leshömlun sinni 
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fyrr en á fyrsta ári í framhaldsskóla þegar kennari við skólann rak augun í það 

að ekki væri allt með felldu. Henni gekk vel í öllum verkefnum sem unnin 

voru heima en þegar kom að prófunum náði hún ekki meðtalinu og vakti það 

athygli kennara hennar. Annað barn Helgu er einnig greint með leshömlun.  

 

Guðrún 

Guðrún er 49 ára, tveggja barna móðir. Hún er menntaður grunnskólakennari 

og er að ljúka meistaranámi í verkefnastjórnun. Guðrún starfar sem 

deildarstjóri í grunnskóla. Guðrún fékk greiningu árið 2008, þegar hún var 

búin að fara í gegnum kennaranámið. Hana grunaði að hún væri með 

leshömlun og vildi  fá staðfestingu á því, en að auki er Guðrún greind með 

ADHD. 

Bæði börn Guðrúnar eru með leshömlun, annað barnið er einnig greint 

með talnablindu og ADHD. Að auki á hún fjögur systkini sem öll eiga börn 

með leshömlun og einnig eru tvö systkina hennar greind með leshömlun. Það 

má því segja að leshömlun liggi í ætt Guðrúnar.  

 

Rúnar 

Rúnar er 28 ára, þriggja barna faðir. Hann er með BA gráðu í leiklist og hefur 

lokið tvenns konar námskeiðum í stjórnun. Rúnar vinnur við rekstur á 

bílaleigu. Rúnar fékk greiningu í kringum 5. bekk, hann er með skrifblindu 

og er hljóðvilltur sem er eitt af einkennum leshömlunar. Að auki telur Rúnar 

að hann yrði greindur með ADHD ef hann færi í greiningu. Móðir Rúnars fór 

fram á að hann færi í greiningu á sínum tíma. Ástæðuna má rekja til þess að á 

þeim tíma var hann svolítið erfiður við kennarana, sinnti ekki náminu sem 

skyldi og nennti hreinlega ekki að vera í skólanum. Að sögn Rúnars leit 

skólinn á þetta sem leti á meðan móðir hans vildi finna lausn á vandamálinu.  

 

Pétur 

Pétur er 26 ára atvinnuflugmaður og starfar sem flugumsjónarmaður. Hann 

fékk greiningu í 3. bekk eftir viðtal við félagsráðgjafa í skólanum. Honum 

leið illa með lestrarnámið og nennti ekki að lesa heima, því fór hann í 

greiningu sem staðfesti leshömlun hans.  
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Stefán 

Stefán er fertugur tveggja barna faðir og matreiðslumeistari með BS próf í 

viðskiptafræði. Hann starfar sem matreiðslumaður og eigandi að veitingastað 

og veislueldhúsi. Stefán fékk greiningu í 6. bekk, honum gekk illa að læra og 

áhuginn á náminu var enginn, að auki náði hann engum prófum á þessum 

tíma.  

Gagnaöflun og gagnagreining 

Gögnunum var safnað með því að taka hálfopin og ítarleg einstaklingsviðtöl 

við þátttakendur í rannsókninni. Viðtölin byrjuðu með víðri spurningu og 

voru samræðurnar frekar opnar en eftir því sem leið á viðtalið urðu 

samræðurnar þrengri þar sem rannsakandi fékk skýrari mynd af 

viðfangsefninu. Hálfopin viðtöl er algengasta form viðtala við gerð 

eigindlegra rannsókna. Viðtölin lýsa og veita skilning á fyrirbærinu og fá 

viðmælendur til þess að ígrunda eigin reynslu. Rannsakandi mætti með 

fyrirfram gerðan viðtalsramma til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningunum, en algengt er að samræður skapist á milli 

rannsakanda og viðmælenda út frá spurningunum. Mikið er lagt upp úr 

trúnaði við viðmælendur og eins mikilvægt að þeim líði vel á meðan á 

viðtalinu stendur. Ef viðmælandi ber traust til rannsakanda eru meiri líkur á 

því að svör hans verði dýpri. Í upphafi viðtala rannsóknarinnar voru 

viðmælendur minntir á að það væru engin rétt svör heldur mikilvægt að fá 

upplifun og reynslu þeirra. Kosturinn við hálfopin viðtöl er sá að viðtalið 

getur leitt rannsakanda að upplýsingum sem hann er að leitast eftir sem og 

upplýsingum sem hann vissi ekki að væru hjá viðkomandi einstakling 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013-b, bls. 288–289: Braun og Clarke, 2013, bls. 

78, 81). Niðurstöður sem fást úr hálfopnum viðtölum eru ekki nýttar til þess 

að alhæfa út frá heldur til þess að lýsa þeirri upplifun og reynslu sem 

viðmælandi hefur á viðfangsefninu (Taylor og Bogdan, 1998). 

Eins og fram hefur komið mætti rannsakandi með fyrirfram gerðan 

viðtalsramma með sér sem hann studdist við að einhverju leyti en leyfði um 

leið flæði viðtals að stjórna orðalagi og uppröðun spurninganna. Braun og 

Clarke (2013) mæltu með því að hefja viðtöl á opnum inngangsspurningum 
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og enda viðtöl á svokölluðum lokunarspurningum þar sem viðmælandi fengi 

tækifæri til að bæta við og/eða útskýra svör sín betur. Rannsakandi notaðist 

við þessi tilmæli við gerð viðtalsrammans og hóf viðtölin á almennri 

spurningu um viðmælandann og endaði viðtölin á því að bjóða viðmælendum 

að bæta við það sem komið var. 

Rannsakandi mætti með upptökutæki í viðtölin og fékk leyfi til að 

hljóðrita þau. Viðtölin voru síðan afrituð og notast var við forritið Audacity 

til þess að hægja á viðtalinu til að auðvelda afritunina. Í kjölfar afritunar voru 

viðtölin þemagreind með bæði opinni og markvissri kóðun. Hugtakið kóðun 

vísar til þess að uppgötva mögulega merkingu rannsóknargagna, það er að 

segja hvaða þemu er að finna í gögnunum. Opin kóðun var fyrsta skrefið í 

ferlinu, en það vísar til þess að ekki er notast við fyrirfram ákveðna kóða. 

Markmiðið var því öllu heldur að sjá hvað væri að gerast í gögnunum án þess 

að rannsakandi væri litaður af fyrirfram ákveðnum þemum. Rannsakandi 

vann með gögn sín línu eftir línu, að greina þemu og flokka sem vöktu áhuga. 

Þegar rannsakandi hafði greint nokkur endurtekin þemu í gegnum opna 

kóðun tók markviss kóðun við. Markviss kóðun, líkt og opin kóðun, gerir 

einnig kröfu um að unnið sé með gögnin línu fyrir línu en þar er áherslan 

lögð á að vinna með þau lykilþemu sem fundist hafa í gegnum opna kóðun, 

tengja þau og dýpka (Braun og Clarke, 2013, bls. 206–207). Að því loknu 

voru viðtölin borin saman og skoðuð út frá þeim meginþemu sem 

rannsakandi hafði fundið.  

Siðferðisleg álitamál 

Þegar framkvæma á rannsókn eru nokkrir siðferðislegir þættir sem mikilvægt 

er að rannsakandi tileinki sér. Í upphafi rannsóknar skiptir miklu máli að 

leitast sé eftir skriflegu samþykki frá þátttakendum. Þegar beðið er um 

skriflegt samþykki er nauðsynlegt að þátttakendur skilji undir hvað þeir eru 

að skrifa. Mikilvægt er að útskýra að þeir hafi rétt á því að hætta þátttöku 

hvenær sem er án þess að það hafi neikvæðar afleiðingar í för með sér 

(Háskóli Íslands, e.d., án blaðsíðutals).  

Í upphafi viðtalanna var þannig leitast eftir skriflegu samþykki frá 

þátttakendum, þeir skrifuðu undir blað þar sem tekið var fram að þeir 

samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Á því blaði var einnig tekið fram að 

enginn myndi hlusta eða lesa yfir viðtalið nema rannsakandinn. Eftir að 
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viðmælendur höfðu samþykkt að taka þátt í rannsókninni var þeim gefið 

tækifæri á því að spyrja þeirra spurninga sem þeir höfðu um rannsóknina áður 

en viðtalið hófst. Rannsakandi reyndi að svara spurningum eins ítarlega og 

hægt var. Fyrir viðtölin var þátttakendum gert ljóst að þeir hefðu rétt á því að 

hætta þátttöku hvenær sem væri án þess að það myndi hafa neikvæðar 

afleiðingar í för með sér. Eftir að viðtölin voru tekin upp og nóturnar afritaðar 

var þátttakendum gefin dulnefni svo að ekki væri hægt að rekja viðtölin til 

þeirra.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Ekki verður hægt 

að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar út frá þessum sex einstaklingum 

en þær gefa samt sem áður ákveðna mynd af reynslu einstaklinga með 

leshömlun af grunnskólagöngu. Þátttakendur rannsóknarinnar áttu margt 

sameiginlegt hvað varðar reynslu af grunnskólagöngunni. Flest þeirra, ef ekki 

öll, fengu litla sem enga aðstoð í grunnskóla vegna leshömlunar þeirra.  

Niðurstöðum rannsóknarinnar hefur verið skipt niður í meginþemu 

sem komu skýrt fram í viðtölunum. Meginþemu rannsóknarinnar eru 

eftirfarandi: Birtingarmyndir leshömlunar, líðan og gengi í skólanum, 

námsaðferðir, aðstoð og úrræði, viðhorf og viðbrögð kennara og skólans 

eftir greiningu, áhrif leshömlunar á áframhaldandi nám- og starfsval. 

 

4.1 Birtingarmyndir leshömlunar 

Birtingarmyndir leshömlunar eru mismunandi milli einstaklinga. Þó var hægt 

að tengja ýmsa þætti leshömlunar saman hjá viðmælendum rannsakanda sem 

birtust á líkan hátt. Olga, Stefán og Pétur áttu það sameiginlegt að vera mjög 

slæm í stafsetningu sem hefði að þeirra sögn lítið breyst í gegnum árin og 

sögðust þau frekar hafa lagt á minnið hvernig eigi að skrifa hin ýmsu orð.  

Hjá Guðrúnu birtist leshömlunin á þann hátt að hún víxlaði stöfunum 

sem olli því að hún skildi ekki orðin sem hún var að lesa. Hún þurfti því að 

stafa sig í gegnum orðin til að skilja þau og oft á tíðum þurfti hún að stafa sig 

nokkrum sinnum í gegnum orðin til að ná fram skilningi. Hún sagði:  

 

Ég víxla stöfum og þú veist þá urðu orðin, og ég reyndi að stafa 

mig í gegnum þau, ég geri þetta ennþá, þá víxla ég stöfum og 

skil ekki orðið og veit ekki hvað þetta þýðir og þá fatta ég að ég 

verð að stafa það ofan í sjálfa mig og stundum þarf ég að gera 
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það oft og stundum skil ég það samt ekki og þá þarf ég bara að 

fá aðstoð frá öðrum til að lesa það fyrir mig. 

 

Líkt og hjá Guðrúnu ruglaði Olga saman stöfunum og heyrði ekki muninn til 

dæmis á tveimur l eða tveimur n og hún ætti ennþá erfitt með það. Hún sagði:  

 

Sem sagt ég ruglaði saman stöfum og gat ekki heyrt muninn 

hvort það væru tvö l eða tvö n eða m og kannski svolítið erfitt 

með það ennþá í dag nema maður bara svona leggur það á 

minnið eins og Palli er með tveimur l-um. Og það kom bara 

svolítið seint fram að maður væri með lesblindu, þetta var 

kannski líka bara svolítið æi þetta er bara leti í manni og þannig 

hérna það var kannski ekkert pælt í þessu eitthvað meira. 

 

Rúnari gekk mjög illa að læra að lesa í upphafi fyrsta bekkjar en í leikskóla 

kunni hann alla stafina. Þegar kom að því að lesa lengri texta átti hann í 

erfiðleikum með að setja textann og setningarnar saman. Í grunnskólanum 

var meiri áhersla lögð á leshraða en lesskilning og því átti hann það til að 

reyna að drífa sig að lesa textana. Hann talaði einnig um að hann væri mjög 

hljóðvilltur sem kæmi fram í því að hann ætti oft erfitt með að greina muninn 

á k og g, og að það væri einna helst að hrjá hann sem og skrifblindan. Hann 

sagði: 

 

Uuu ég held að það sé mjög týpískt, hún birtist svolítið í því að 

þegar maður var að lesa að þá upplifði maður svolítið af þreytu. 

Kannski erfitt að útskýra þetta en orðin byrjuðu að hoppa 

svolítið. Síðan sko var maður kannski búin að lesa heilu 

blaðsíðuna en maður náði ekki að einbeita sér að því hvert 

innihald textans var. Maður var svo mikið að einbeita sér að því 

að lesturinn væri réttur sko þannig það var kannski stærsta 

hömlunin í því að manni fannst þetta vera fyrir sér.  

 

Þegar Pétur var spurður út í það hvernig leshömlunin birtist hjá honum talaði 

hann um það að hann hefði séð hvítt yfir stöfunum og jafnvel heilu orðunum. 

Hann missti þannig alltaf orð úr textunum og þannig væri það enn. Honum 

gekk mjög illa að lesa þegar hann var yngri og þótti það hreinlega leiðinlegt, 



 43 

en með tímanum breyttist viðhorf hans og honum fór að ganga betur. Það var 

eftir að hafa setið kennslu á vegum félagsráðgjafa í skólanum.  

Leshömlun Stefáns og Helgu birtist á svipaðan hátt og töluðu þau bæði 

um að eiga erfitt með að muna það sem þau læsu. Stefán lýsti því að hann 

gæti verið að lesa og lesa en án þess að nokkuð sæti eftir í minni hans. Að 

auki var lestur hans afar hægur til að byrja með en hefði með tímanum batnað 

til muna. Helga talaði um að hún hafi verið mjög fljót að læra að lesa en að 

hún hefði þrátt fyrir það alltaf átt erfitt með að lesa og alltaf verið lengi að 

lesa. Hún sagði að þegar hún væri að lesa bók og hefði lesið þrjár blaðsíður 

eða svo þyrfti hún gjarnan að byrja upp á nýtt því ekkert sæti eftir hjá henni. Í 

seinni tíð hefði hún frekar nýtt sér hljóðbækur heldur en að lesa bækur. Þegar 

Helga var spurð út í hvernig leshömlunin birtist hjá henni sagði hún: 

 

Já það sko rann bara allt saman, ég var alltaf að lesa og mér 

fannst ég vera svo lengi að lesa og þurfti alltaf að byrja kannski 

aftur. Ég mundi ekki hvað ég var að lesa á blaðsíðunni á undan. 

En ef ég kannski hlustaði á, þá mundi ég allt sem var verið að 

segja við mig. Og ég er ennþá svoleiðis í dag, ég man mikið 

meira það sem er sagt við mig heldur en það sem ég les á blaði. 

  

 

4.2 Líðan og gengi í skólanum 

Líðan nemenda í grunnskólum getur verið afar mismunandi hvort sem um 

námsörðugleika er að ræða eða ekki. Rannsakandi spurði viðmælendur 

hvernig þeim hefði almennt gengið í skólanum, sem og hvernig líðan þeirra 

hefði verið. Í ljós kom að líðan viðmælenda hefði verið afar 

einstaklingsbundin en flestum leið þó vel heilt á litið. Þó fannst rannsakanda 

stundum eins og nokkrir af viðmælendum upplifðu hálfgerða skömm án þess 

þó að segja það beint upphátt.  

Gengi viðmælenda í grunnskólanum var afar misjafnt. Það virtist samt 

sem áður að þeir hefðu ekki látið leshömlunina hafa mikil áhrif á sig og 

frekar lagt enn harðar að sér til þess að dragast ekki aftur úr eða ekki látið 

bera á því að þeir ættu við einhvers konar erfiðleika að stríða.  
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Helgu leið alls ekki illa í grunnskóla og leshömlunin fór í raun ekki að 

hrjá hana neitt verulega fyrr en hún var komin í framhaldsskóla. Helgu gekk 

einnig vel í grunnskóla, hún var mjög skipulögð sem að hennar sögn hjálpaði 

mikið til að ná góðum árangri í skólanum. Að sögn Olgu leið henni ágætlega 

í skólanum. Olga talaði um að hún hefði trúlega verið meðalnemandi í 

skólanum og ekki búist við að fá hærra á prófum heldur en sex eða sjö. Hún 

sagði:  

 

Ehhh ég vissi náttúrulega bara alltaf að ég var ekki einhver tíu 

nemandi og það var meira bara svona jess ég fékk allt í einu 

bara hærra en átta en maður vissi bara alltaf að maður var 

einhvers staðar þarna í kringum sex og sjö. Og svo einhvern 

veginn var maður oft að einbeita sér í því að finna leið til þess 

að svindla, til þess að reyna að rífa þetta upp. Það var, maður 

var alltaf hvernig get ég, já maður vissi alveg að maður ætti þá 

einkunnir ekki alveg skilið en maður náði að svindla á kerfinu. 

 

Guðrúnu leið ekki alltaf vel í skólanum og mætti á margan hátt rekja vanlíðan 

hennar til þess að hún var alltaf látin lesa upphátt fyrir bekkinn og ekkert tillit 

tekið til þess hvort nemendur gætu varla lesið eina línu eða hvort þeir væru 

orðnir fluglæsir. Hún sagði:  

 

Auðvitað leið manni ekkert vel. Allir orðnir fluglæsir og svo 

voru kannski einhverjir einn eða tveir sem voru, svo var hlegið 

að okkur, kanntu ekki að lesa? Og bara gert grín að okkur og 

manni leið ekkert vel með það og það situr alveg í manni. Þetta 

veldur bara vanlíðan og þá fer maður að hugsa vá svakalega er 

ég heimsk. Það kunna allir að lesa nema ég, af hverju er ég 

svona heimsk? Og þá náttúrulega verður maður bara óöruggari. 

Og ég var kannski bara þannig af því ég er þannig karakter 

skilurðu, ég gat kannski bara falið vanlíðan mína bara með 

einhverjum fíflagangi eða þannig skilurðu? Að vera bara 

einhvern trúður eða eitthvað. 

 

Sem kennari sagðist Guðrún hafa nýtt reynslu sína úr grunnskólanum og hún 

nefndi að til að mynda léti hún nemendur sína aldrei lesa upphátt nema þeir 
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vildu það, hvort sem þeir ættu við lestrarerfiðleika að stríða eða ekki. Það 

mætti því segja að það sæti svolítið í henni að hafa þurft að standa fyrir 

framan allan bekkinn og klóra sig í gegnum orðin á blaðsíðunni. Guðrúnu 

gekk ágætlega í skólanum en hætti þó stuttu eftir að grunnskólagöngunni 

lauk. En hún sagði:  

 

Mér gekk alveg ágætlega í skóla meðan ég nennti að vera í 

skóla, en svo náttúrulega þegar ég var unglingur þá var ég ekki 

alveg eins mikið að nenna því, en mér gekk vel, hvað á maður 

að segja, eins og þú veist kannski, ekki ef maður átti að lesa 

eitthvað í skólanum og þannig, það gekk ekki eins vel eins og 

heima þegar mamma gat lesið fyrir mig og ég gat farið með 

þetta í kollinum í skólann. 

 

Pétri leið mjög vel í skólanum að hans sögn en samt sem áður skynjaði 

rannsakandi að hann hefði upplifað skömm af því að vera greindur með 

leshömlun, eins að hann hefði passað sig á að láta ekki mikið fyrir sér fara í 

grunnskólanum. Hann virtist eiga erfitt með að tala um leshömlunina. Að 

sögn Péturs gekk honum ágætlega í skólanum og var yfir meðallagi í flestum 

námsgreinum en þurfti jafnframt að hafa meira fyrir því að læra heima. 

Honum gekk misvel í hinum ýmsu námsgreinum og að hans sögn var hann 

bestur í reikningi. Hann sagði: 

 

Já, ég var bestur í reikningsdæmum, ég var ekki góður í svona 

náttúrufræði og svona sem ég þurfti að lesa mikið en svo kom 

það með tímanum, þegar ég fékk áhuga á flugnámi þá vildi ég 

læra um landið og allt það. Svo náttúrulega var danska bara 

alveg skelfileg. 

 

Stefán talaði um að honum hefði leiðst í skólanum og að ástæða þess hefði 

verið sú að hann náði litlum sem engum árangri nema þá í raungreinum og 

matreiðslu. Hann talaði einnig um að honum hefði gengið virkilega illa í 

stærðfræði og ensku og nefndi að fyrst hann ætti erfitt með að skrifa á sínu 

eigin móðurmáli reyndist það enn erfiðara fyrir hann að skrifa á ensku eða 

dönsku. Hann sagði: 
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Mér náttúrulega bara hundleiddist, það var bara ömurlegt að 

vera í skólanum. Þú veist maður náði aldrei neinum árangri, jú 

jú ég náði kannski einhverjum árangri í raungreinum og 

matreiðslu uuu og kannski sögu og landafræði en það var 

kannski út af því að kennarinn var svo mikið bara að lesa sjálfur 

og ef að það er lesið fyrir mig að þá gleymi ég ekki hlutunum, 

með límminni sko.  

 

Gengi Stefáns í skólanum var ekki upp á marga fiska að hans sögn og hann 

talaði um að hafa aldrei náð neinum árangri nema þá í námsgreinum eins og 

sögu, landafræði og matreiðslu. Önnur fög lágu mjög illa fyrir honum og var 

því áhuginn á þeim í samræmi við það.  

Skólaganga Rúnars var bæði góð og slæm að hans sögn. Honum gekk 

vel í skólanum fyrstu árin en síðan fór að halla undan fæti og þegar hann var í 

fimmta til sjöunda bekk leið honum alls ekki vel. Hann upplifði sig heimskan 

og eftir að greining á leshömlun lá fyrir var komið fram við hann í skólanum 

líkt og hann væri þroskaskertur þar sem hann var í raun útskrifaður frá öllum 

hinum. Þegar hann var í áttunda til tíunda bekk varð svolítil breyting á. Hann 

varð góður í fótbolta og það hjálpaði honum mikið þar sem hann fann þá að 

hann var góður í einhverju, þó hann væri ekki endilega góður á bókina. Hann 

sagði: 

  

Úff þetta er rosalega, ég get svona, grunnskólagöngunni minni 

get ég skipt í svona þrennt. Uuu svona fyrsti til fjórði bekkur 

var alveg æðislegur. Fimmti, sjötti og sjöundi var alveg skelfing 

og það er þegar þetta er svona mestmegnis í gangi. Síðan varð 

ég rosalega mikill íþróttamaður í áttuna, níunda og tíunda bekk 

og það eiginlega bjargaði mér í gegnum það vegna þess að þá 

hætti fólk, það var rosa fyndið að, já ókei hann verður bara 

íþróttamaður það skiptir ekki máli, vegna þess að ég var 

framúrskarandi í hinu og þá er þessu bara ýtt öllu til hliðar og 

það var, ég var stundum mátti ég bara sitja og ég þurfti ekki 

einu sinni að reyna að læra, skilurðu? Öll áherslan á allt annað 

var lögð niður út af því að ég hafði eitthvað og þau ætluðu 

greinilega að nota það bara, og leggja áherslu á það.  
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4.3 Námsaðferðir 

Rannsakandi spurði viðmælendur hvort þeir hefðu notast við ákveðnar 

aðferðir við nám sitt og hvort þeim hefðu verið kenndar gagnlegar 

námsaðferðir sem gætu nýst þeim við námið. Svörin voru ansi misjöfn en 

oftar en ekki notuðust viðmælendur ekki við neinar sérstakar námsaðferðir né 

heldur að þeim hafi verið leiðbeint um það sérstaklega í skóla hvaða aðferðir 

gætu hentað þeim betur en aðrar. 

Að sögn Guðrúnar notaðist hún ekki við neinar sérstakar námsaðferðir 

í gegnum sína grunnskólagöngu aðrar en þær að móðir hennar las allt fyrir 

hana. Vill hún meina að það hafi verið hennar námsaðferð, því annars hefði 

hún líklega ekki komist í gegnum skólagönguna. Þegar viðtalið var tekið var 

Guðrún í meistaranámi þar sem hún notaðist mjög mikið við hljóðbækur, 

bæði í leik og starfi. Að auki notaðist hún við vendikennslu samhliða lestri 

skólabókanna. Hún sagði: 

 

Af því að þegar ég les að þá þarf ég að vanda mig svo mikið 

þegar ég les einhver orð að ég skil ekki það sem ég er að lesa, 

hvernig get ég útskýrt þetta? Uuum sko það fer svo mikil orka í 

það að lesa að ég heyri, ég man ekki það sem ég les. Skilurðu 

mig? En ef ég hlusta á það þá man ég það alveg og skil það en 

ef ég þarf að lesa það sjálf þá skil ég það ekki. 

 

Guðrún fékk enga leiðsögn í grunnskóla en í því námi sem hún væri í þegar 

viðtalið var tekið fengi hún aðstoð og væri dugleg að nýta sér hana. Að 

hennar sögn væri margt búið að breytast frá því að hún hefði verið síðast í 

skóla. Hún sagði: 

 

Nei ekki neitt en ég fæ alveg aðstoð núna, ég fæ lengri próftíma 

og svona skilurðu bara eins og er bara orðið í dag. En þetta var, 

nei nei það var ekkert til. 

 

Olga sagðist ekki muna eftir neinni sérstakri námsaðferð sem hún hefði beitt í 

grunnskóla annarri en að glósa. Hún skrifaði niður það sem hún taldi vera 

mikilvæga punkta en að öðru leiti reyndi hún að muna allt sem hún gat með 

eins konar páfagaukalærdómsaðferð. Hún minntist þess enn fremur ekki 
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heldur að hafa fengið leiðbeiningar varðandi námsaðferðir í hennar 

grunnskóla. Hins vegar var kennari sem tók hana ásamt tveimur öðrum 

einstaklingum til hliðar í aukalega kennslu en hún minntist þess ekki að 

kennarinn hefði beitt sérstökum aðferðum eða kennt hvernig væri best fyrir 

hana að læra námsefnið.  

Helga notaðist mikið við glærur frá kennurunum og nýtti sér 

atriðaorðaskrána sem er aftast í hverri námsbók. Eins var hún alltaf með 

minnisblöð og tók fyrir hvern og einn kafla í einu, það er að segja gaf sér 

lengri tíma og var ekki að flýta sér að lesa í gegnum kaflana. Að öðru leiti 

notaðist hún ekki við neinar aðrar aðferðir. Þegar rannsakandi spurði hana 

hvort henni hefði verið leiðbeint sérstaklega varðandi námsaðferðir sagði 

hún: 

 

Neeei það var eiginlega bara talað um að maður ætti rétt á lengri 

próftíma, þessar glærur með stækkuðu letri og líka það að 

kennarinn myndi lesa upp fyrir prófið. 

 

En þess má geta að þessi úrræði voru í boði þegar hún var komin í 

framhaldsskóla og greining lá fyrir. Hún minntist þess þó ekki að í 

grunnskóla hefðu henni verið veittar leiðbeiningar varðandi námsaðferðir, né 

öðrum nemendum í skólanum sem hefðu einnig þurft á einhvers konar aðstoð 

að halda.  

Í grunnskóla lærði Rúnar lítið sem ekkert að eigin sögn en þegar í 

áframhaldandi nám var komið las hann hlutina yfir aftur og aftur til að leggja 

þá á minnið, í raun bara páfagaukalærdómur líkt og hjá Olgu. Hann nýtti sér 

líka ákveðna glósutækni og glósaði upp úr textunum þar sem myndir og 

töflur í bókunum áttu það til að trufla hann. Hann sagði: 

 

Uuu í grunnskóla þá bara lærði ég ekki, það var kannski bara 

mín námsaðferð að sleppa því og þá þurfti ég ekkert að díla við 

þetta. Uuu í dag, kannski svona námsaðferð sem að ég beiti 

mest er að gera bara hlutina aftur og aftur og aftur, vegna þess 

að þetta eins og segi ég er náttúrulega menntaður leikari og þú 

þarft að læra helvíti mikið af textum sko og ég nálgast námið, 

eða allt svona svipað og ég læri texta það er bara. Ég bara set 

þetta svona upp bara í glósum, helst bara af því þegar það eru 
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myndir og eitthvað svona að þá á það til að trufla mig. Skrifa 

það bara niður og ég skipti bara textanum í mismunandi hólf í 

rauninni og ég læri textann bara frá fyrsta staf til endastafs. 

Þannig hef ég í raun náð að halda mér svolítið áfram og geri það 

ennþá sko ef það er eitthvað mikilvægt sem ég þarf að muna. 

 

Líkt og aðrir viðmælendur fékk Rúnar engar gagnlegar leiðbeiningar 

varðandi námsaðferðir sem kynnu að nýtast honum. Hann kom inn á það að 

einstaklingsmiðað nám hefði ef til vill gagnast honum, þar sem tekið er meira 

tillit til einstaklingsins. Pétur sagðist ekki hafa beitt neinum námsaðferðum 

öðrum en þeim að læra eins og „motherfucker‟ eins og hann orðaði það, hann 

bara las og las. En stundum fékk hann þó spólur til að hlusta á ef um langar 

sögur eða bækur var að ræða. Honum fannst það hjálpa sér mikið að geta 

hlustað á söguna og lesið yfir á sama tíma í bókinni. Pétur fékk ekki neinar 

leiðbeiningar í grunnskóla, þegar í framhaldsskóla var komið fékk hann 

stækkað letur en ekkert annað. 

Í grunnskóla beitti Stefán ekki neinum sérstökum námsaðferðum við 

námið en þegar í áframhaldandi nám var komið nýtti hann sér tæknina, líkt 

og tölvur og hljóðbækur. Hann sagði:  

 

Nei það var ekki nema þá bara á seinni stigum eins og þegar ég 

fór í kokkinn, mér gekk miklu betur að læra þegar ég var með 

tölvu og skrifaði bara svona á ritmáli og að sjá orðin rétt skrifuð 

það var svona einhvern veginn, það hjálpaði við þetta. Uuu ég 

fékk þessa greiningu og svo var tekin önnur greining þegar ég 

var í menntaskólanum og það var tekið tillit til þess í náminu, 

þú veist þá varðandi bara ritun, þú veist þú ert að skrifa og það 

var horft fram hjá stafsetningarvillum og svoleiðis. Ég var líka 

með talgervil sem ég fékk hjá Blindrafélaginu sem að ég gat 

látið lesa efnið fyrir mig og ég hlustaði þá á það bara líka og 

það hjálpaði mér rosalega mikið. 

 

Stefáni var bent á að það gæti kannski gagnast honum að nota aðra liti, það er 

að segja litaðar glærur yfir textana en hann nýtti sér það þó aldrei þar sem 

honum fannst það ekki hjálpa.  
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4.4 Aðstoð og úrræði  

Niðurstöður viðtalanna benda til þess að skortur hafi verið á aðstoð og 

úrræðum er varðar einstaklinga með leshömlun í grunnskólum á þeim tíma 

sem þátttakendur stunduðu skyldunám. En tímabilið er þó ansi breitt þar sem 

viðmælendur eru á aldursbilinu 26 ára til 49 ára. Rannsakandi spurði 

viðmælendur hvort þeir hefðu fengið þá aðstoð sem þeir þyrftu á að halda í 

skólanum sem og hvort einhver úrræði hefðu verið í boði fyrir einstaklinga 

með leshömlun, og ef svo þá hvaða úrræði hefðu verið í boði. Enga aðstoð 

var að fá í grunnskóla Guðrúnar og sagði hún: 

 

Nei aldrei, það var ekki neitt. Bara tossarnir gátu séð um sig 

sjálfir. 

 

Að auki sagði hún að engin úrræði hefðu verið í boði í hennar grunnskóla, í 

það minnsta ekki sem hún hafi vitað af. Olga talaði um að hún hefði í raun 

ekkert verið að leitast eftir neinni aðstoð, henni hefði fundist nóg að fá lengri 

próftíma og í raun vissi hún ekki hvað annað hefði verið í boði eða hvað 

annað hún hefði getað nýtt sér. Hún kom aðeins inn á að það hefðu verið 

hljóðbækur í boði en að henni hefði ekki fundist hún þurfa á þeim að halda 

og taldi sig frekar sofna yfir þeim ef hún þyrfti að hlusta á þær. Varðandi 

úrræði sagði Olga: 

 

Nei þetta var einhvern veginn svona eins og við værum bara 

fyrstar í þessum skóla að vera greindar. Af því að maður var 

ekki fatlaður eða eitthvað svona með einhver læti eða eitthvað 

sýnilegt sem var að, þá voru einhvern veginn engin úrræði og 

enginn að veita manni neina athygli. Ég veit ekki, kannski var 

þetta bara einhver vakning á þessum tíma og þá var farið að 

kanna þetta. 

 

Pétur fékk enga aðstoð í grunnskóla. Hann var fyrirmyndarnemandi og lagði 

mjög mikið á sig og las meira að hans sögn. Hann var alltaf með yfir átta í 

einkunn og hann taldi að hann hefði eiginlega bara flætt með öllum hinum 
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því kennararnir héldu að hann væri mjög góður námsmaður. Þegar hann kom 

í framhaldsskóla fékk hann önnur próf, það er að segja próf með stækkuðu 

letri, en að hans sögn leið honum alltaf eins og fávita með úrræðið og tók því 

alltaf prófin með hefðbundnu letri. Varðandi úrræðin sagði hann: 

 

Uuu það var pottþétt sko, en ekkert sem ég leitaðist eftir sko. Ég 

vildi ekkert fara lengra með þetta, mér fannst ég bara geta 

tæklað þetta sjálfur.  

 

Þegar rannsakandi spurði Pétur af hverju hann hefði ekki viljað fara 

lengra, hvort að það hefði jafnvel eitthvað með sjálfstraust að gera 

var svarið:  

 

Já ábyggilega eða kannski bara feiminn eða eitthvað, vildi ekki 

hitta einhvern kall eða eitthvað og tala um þetta við hann. 

 

Aðstoðin í skóla Stefáns var engin að hans sögn. Hann taldi að skólarnir 

hefðu jafnvel verið ráðþrota varðandi nemendur með leshömlun og að 

kennararnir hafi í raun ekki vitað hvernig þeir ættu að haga kennslunni. Einu 

úrræðin sem í boði voru sem hann man eftir voru að nemendur í skólanum, 

sem gekk enn verr en honum að læra að lesa, voru teknir út úr tíma og settir í 

einhvers konar lestrarvélar sem þeir áttu að reyna að lesa eftir. Fleiri úrræði 

sagði hann ekki hafa verið í boði. Eins nefndi hann að skólastjórinn hefði 

ekki séð vandamálin sem voru til staðar og því kannski ekkert skrýtið að 

hálfgert úrræðaleysi hefði ríkt innan skólans varðandi nemendur með 

leshömlun.  

Engin úrræði voru í boði í skóla Helgu sem hún man eftir. Helga 

greindist í raun ekki fyrr en hún var komin var í framhaldsskóla, en henni var 

ekki veitt nein sérstök athygli í grunnskóla. Varðandi aðstoð sagði hún: 

 

Já eftir greiningu þá auðvitað fékk eins og ég segi lengri 

próftíma, glærur og allt það en hafði aldrei heyrt um þetta til 

dæmis áður en ég fór bara í framhaldsskóla og ég held að ég 

hafi meira bara svona flætt með hópnum í grunnskóla því ég var 

ekki með lélegar einkunnir. Og ekki að óska eftir neinni aðstoð, 

ég myndi eiginlega segja að ég hafi hálfpartinn gleymst þegar 
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maður fer að hugsa svona aftur í tímann af því að ég stóð mig 

svo vel í skólanum en ég þurfti bara að hafa mikið, mikið fyrir 

því en aldrei þannig að það hafið valdið mér einhverri vanlíðan 

sko.  

 

Rúnar hafði sömu sögu að segja og aðrir viðmælendur varðandi þá aðstoð 

sem í boði var í hans grunnskóla. Hann sagði:  

 

Ég held að ég hafi upplifað svolítið svona millibilsástand þar 

sem þetta var að fara úr því að það var horft á það að vera með 

óþekkt í einhvers konar kvilla, galla sem þarf að laga eða 

einhverjar greiningar. Og ég held að fólk hafi bara ekki 

almennilega kunnað að takast á við það. Ég man, sko það 

skrýtnasta sem ég hef lent í þá kom einhver kennari og við 

vorum að læra íslensku og það var reynt að kenna mér 

íslenskuna á sama tíma og mér var kennt tákn með tali og þetta 

átti að hjálpa mér eitthvað. Ég veit ekki alveg að hvaða leyti en 

en það gerði það auðvitað ekki. 

 

Úrræðin voru einnig af skornum skammti að sögn Rúnars. Honum voru 

síðustu árin hans í grunnskóla boðnar litaðar glærur en hann gat ekki séð 

tilganginn með þeim því í raun sá hann bara græna stafi í stað svartra stafa. 

Þá voru í boði hljóðbækur en þær taldi hann hafa hjálpað mikið, því að hans 

sögn ef hann hlustaði á eitthvað mundi hann það mikið betur. Hann sagði: 

 

Það var síðan tekið upp hljóðbækur og sem ég get alveg trúað 

að hjálpi mörgum vegna þess að í dag ef að ég hlusta á sögu að 

þá næ ég öllu innihaldinu. En á þeim tíma þegar þetta kemur inn 

að þá var ég kominn í svo rosalega mikinn mótþróa kannski út 

af því byrjunin hafi verið svona slæm að ég ætlaði ekki að 

hlusta. Mér fannst það bara fáránlegt að ég þyrfti að hlusta á 

bækur og að ég gæti ekki lesið, mér fannst þetta bara rosalega 

asnalegt þannig ég frekar reyndi að gera hitt og eða reyndi ekki. 

Ég lagði nú svo sem ekkert á mig en svona sagðist ætla að reyna 

hitt frekar en að hlusta á hljóðbækur sko. Ég upplifði það frekar 

eins og skömm að nýta mér aðstoðina. 
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4.5 Viðhorf og viðbrögð kennara og skólans eftir 

greiningu 

Rannsakandi spurði viðmælendur hver viðbrögð skólans eða kennara hefðu 

verið eftir að niðurstöður greininga lágu fyrir og hvort þeir hefðum mætt 

ólíku viðhorfi eða breytingu í námi eftir að greining lá fyrir.  

Olga talaði um að það hefði ekki verið nein sérstök breyting eftir að 

hún var greind með leshömlun. Hún nefndi þó að hún hefði fengið aðeins 

öðruvísi aðstoð þegar kom að prófum líkt og að vera í sérstofu, eins taldi hún 

að meiri áhugi hefð verið hjá kennurunum þar sem hún var ekki lengur talin 

vera heimsk heldur væri hreinlega eitthvað að hjá henni. Helga upplifði 

vissan létti eftir greiningu, bæði hjá henni sjálfri og hjá kennurum. Allt fór að 

verða miklu auðveldara og hún fékk meiri aðstoð en áður, en eins og fram 

hefur komið áður greindist hún ekki fyrr en í framhaldsskóla. 

Samkvæmt Pétri voru viðbrögð skólans sem hann var í engin, það var 

ekki fyrr en hann fór í framhaldsskóla sem eitthvað breyttist. Hann og vinur 

hans fengu greiningu á sama tíma og viðhorfið sem þeir fengu eftir greiningu 

fannst honum afar sérstakt. Hann sagði: 

 

Mér fannst þetta mjög skrýtin meðferð á okkur tveimur, það var 

eins og þeir trúðu okkur ekki að við værum lesblindir sko. Eins 

og þetta væri meira eins og við værum að reyna að sleppa við 

eitthvað en við vorum báðir sko verulega lesblindir og hann er 

ennþá verri en ég sko. Og þessi skóli var náttúrulega bara nýr, 

glænýr skóli og ég var fyrsti bekkurinn eða á fyrsta árinu í 

skólanum. Kannski voru þetta bara óreyndir kennarar eða 

eitthvað. Vissu kannski ekki hvernig þeir ættu að tækla þetta. 

 

Þar sem Guðrún var ekki greind með leshömlun fyrr en hún var komin á 

fullorðinsaldur er ekki hægt að segja til um hvort einhver breyting hafi orðið 

eftir að hennar greining lá fyrir. Þó talaði hún um viðbrögð skólans meðan 

hún var í grunnskóla og hvernig viðbrögð kennara voru. Hún sagði: 

 

Viðbrögð náttúrulega skólans þegar ég var barn í grunnskóla, 

sko við erum þrjú systkinin af sex sem erum lesblind og við 

vorum bara álitnir tossar og það var endalaust verið að skamma 
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mömmu að hún væri ekki að standa sig sem foreldri og kenna 

okkur að lesa og þetta kom náttúrulega rosa illa niður á henni og 

það voru viðbrögð skólans, þú veist að mamma fékk bara 

skammir fyrir að vera ekki nógu góð móðir, þetta var bara 

svakalegt. 

 

Stefán upplifði ekki breytt viðhorf eða breytingu á námi eftir greiningu en 

þegar rannsakandi spurði hann út í viðbrögð skólans sagði hann:  

 

Já þau voru þessi, að hérna að það var bara lesið fyrir mig í 

samræmdu prófunum og það var bara allt of seint sem að þetta 

var greint, það hefði verið hægt að taka eftir þessu fyrir löngu 

en það er bara kannski að á þeim tíma þá var þetta bara ekkert 

orðið það viðurkennt. 

 

Rúnar talaði um að viðbrögð skólans og kennara hefðu verið mikil eftir að 

hann var greindur með leshömlun. Honum fannst eins og skólinn hefði strax 

ætlað að gera eitthvað í hans málum og reyna að aðstoða hann sem skyldi. 

En hann sagðist þó telja að fáfræðin hefði verið það mikil á þessum tíma 

gagnvart leshömlun að hann upplifði sig heimskari fyrir vikið. Vanlíðan hans 

jókst eftir greiningu og var honum meðal annars tjáð af einum kennara að 

hann væri heimskur og að hann gæti ekkert lært. Hann sagði:  

 

Það var nánast bara eins og ég væri hálf þroskaheftur, maður 

var bara útskrifaður frá öllum hinum og ég gleymi því ekki, 

kannski besta dæmið um þetta þegar ég fór í dönskupróf þá 

fengum við, meðaleinkunnin í bekknum var sko 2 en ég var 

með 10 en það var vegna þess að dönskuprófið sem ég fékk var 

fyrir sko, ég veit ekki alveg fyrir hvern, vegna þess að ég var 

með svörin á blaðsíðunni við hliðina þannig þetta var svona, 

svona var nálgast það, sko maður bara upplifði sig alltaf sem 

maður væri bara rosalega heimskur sem var rosalega óþægilegt. 

 

Þegar rannsakandi spurði hann út í viðhorf og breytingar í námi 

eftir greiningu sagði hann:  
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Já það var eiginlega bara svona eins og við vorum að ræða að 

ég væri svona einhvers konar case, skilurðu? Og að ég þyrfti 

eitthvað öðruvísi heldur en hinir sem að er ekki rétt, það þarf 

bara að leggja meiri áherslu á það sem er í gangi og kannski 

nálgast hlutina með sama námsefnið en á annan hátt. 

 

4.6 Áhrif leshömlunar á áframhaldandi náms- 

og starfsval 

Rannsakandi spurði viðmælendur hvort þeir teldu að leshömlun þeirra hefði 

haft áhrif á áframhaldandi náms- og starfsval eftir grunnskóla. Flestir 

viðmælenda töldu að leshömlunin hafi haft áhrif á áframhaldandi nám, eða 

fjórir af sex viðmælendum. Þegar rannsakandi spurði viðmælendur hvort að 

leshömlunin hefði haft áhrif á starfsval þeirra eftir grunnskóla voru svör 

viðmælenda öll mjög lík og í öllum tilfellum nema einu virtist sem að 

leshömlunin hefði ekki haft nein áhrif á starfsval þeirra. Þessar niðurstöður 

komu verulega á óvart í ljósi þess að flestir viðmælenda töldu að leshömlun 

þeirra hefði haft áhrif á áframhaldandi nám og því hefði mátt áætla að 

svipaðra niðurstaðna væri að vænta varðandi þessa spurningu. Það má því 

segja að þrautseigja þeirra hafi hjálpað þeim í átt að sínum markmiðum og 

draumum.  

Guðrún fór til dæmis ekki í fjölbrautarskóla heldur fór hún í 

kvöldskóla í stærðfræði vegna þess að þá þurfti hún ekki að lesa. Hún fór ung 

á vinnumarkaðinn og starfaði meðal annars sem stuðningsfulltrúi, sem leiddi 

hana áfram í kennaranám. Hana langaði að miðla reynslu sinni áfram og 

hjálpa þeim börnum sem greind hafa verið með leshömlun og ADHD líkt og 

hún sjálf og sýna þeim að það væri engin afsökun að vera með lesblindu og 

ADHD. Hún sagði:  

 

Mig langar að miðla því sem að ég veit og bara hjálpa, ég veit 

að eins og fyrir börn sem eru lesblind og eru með ADHD og 

þetta allt dæmi sem að ég er með og þegar ég segi eða hlusta á: 

ég get þetta ekki því ég er lesblind og get þetta aldrei og já ég 

líka, ha ertu lesblind? Ertu búin með háskóla? Já ég get þetta 

ekki af því ég er ofvirkur, já ég líka. Skilurðu? Bara að þau sjái, 
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já bíddu það er allt hægt, hún er búin með háskólanám að þá 

hlýt ég að geta klárað grunnskóla, þú veist þannig að svona 

lagað að bara, að þau sjái bara að það er allt hægt. 

 

Helga vildi meina að leshömlunin hefði haft áhrif á áframhaldandi nám vegna 

þess hversu smeyk hún væri við það að valda sjálfri sér höfnun. Hún sagðist 

gera miklar kröfur til sín vegna leshömlunarinnar:  

 

Já það myndi ég segja, maður er svolítið smeykur og kannski 

hræddur að valda sjálfri sér svona höfnun, þú veist maður gerir 

miklu meiri kröfur til eða ég tala bara fyrir mig, ég geri rosalega 

miklar kröfur til mín af því að ég veit að ég er lesblind, þú veist 

en það er samt svo margt í boði ég held að þetta sé svolítið 

maður sjálfur. Það á ekkert að vera neitt vandamál fyrir einn né 

neinn að fara að læra í dag, vegna þess að það er svo ótrúlega 

margt í boði fyrir fólk sem er til dæmis lesblint, mikið meira 

heldur en var hérna fyrir 15 árum síðan. 

 

Helga var hins vegar alltaf ákveðin í að stefna að heilbrigðisgeiranum og 

verða sjúkraliði og vildi því meina að leshömlunin hefði ekki haft bein áhrif á 

starfsval nema það að hún kláraði ekki stúdentsprófið vegna þess að hún átti 

erfiðan áfanga eftir sem hún taldi sig ekki geta náð. Hún sagði það sitja 

svolítið ennþá í henni að hún hefði ekki harkað af sér og klárað áfangann. 

Leshömlunin hafði áhrif á áframhaldandi nám hjá Rúnari en í raun 

mætti segja að það hafi verið á góðan hátt, því hann sá ástæðu til að mennta 

sig frekar og vera góð fyrirmynd. Hann sagði:  

 

Alveg klárt mál, alveg klárt mál og það breytist í rauninni ekki 

fyrr en ég var að vinna í rauninni rosalega mikið með eldra fólki 

þegar ég var 17 ára. Þegar ég byrja að vinna á leikskóla og 

kannski þegar ég fór að vinna með börnum sem voru í sömu 

hættu og ég þegar þau kæmu inn í grunnskólann og það kveikti 

svolítið áhugann minn að leggja meira á mig. Að finna leiðir til 

að geta lært vegna þess að til að sýna smá fyrirmynd. 
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Rúnar var sá eini af öllum viðmælendunum sem taldi að leshömlunin hefði 

haft áhrif á starfsval hans en hann, ásamt þremur öðru drengjum sem greindir 

voru með leshömlun á sama tíma, fóru allir áfram í verklegt nám. Hann taldi 

að þeir sem væru greindir með leshömlun væru frekar líklegri til að sækja 

verklegt nám heldur en bóklegt og fór hann meðal annars í matreiðslunám og 

erlendis í leiklist í framhaldi af því. Hann sagðist smám saman hafa öðlast 

frekari trú á sér og að hann ætlaði að sækja um nám í stjórnun með haustinu.  

Leshömlunin hafði einnig áhrif á áframhaldandi nám hjá Stefáni en 

segja mætti að það hafi frekar verið á hvetjandi hátt líkt og hjá Rúnari. Stefán 

sagði:  

 

Já hérna, kannski út af því að skólastjórinn hjá mér sagði 

einhvern tímann við mig þegar ég keypti mér einhvern 

vasareikni sem að var rosalega fullkominn og það var hægt að 

reikna brot og eitthvað svona í honum en við máttum auðvita 

ekkert reikna það með þessu. En hann sagði við mig æi ég 

meina það verður hvort sem er aldrei neitt úr þér, ég get svo 

sem alveg kennt þér á þetta. Og það var kannski mín hvatningin 

til að sýna það að ég ætlaði ekki að geta ekki lært. Svo ég fer í 

kokkinn 18 ára og var fyrstur í mínum bekk og bekknum fyrir 

ofan okkur að útskrifast með einhverja gráðu svo það var 

allavega mitt svona mission til að sanna það. 

 

Leshömlun Stefáns hafði ekki áhrif á starfsval hans eftir grunnskóla og var 

hann ákveðinn í að elta draum sinn og verða matreiðslumaður. En hann taldi 

ástæðuna fyrir því hversu ákveðinn hann var að fara í áframhaldandi nám 

vera vegna þess að skólastjórinn í grunnskólanum hans sagði við hann að það 

yrði aldrei neitt úr honum. Það studdi mikið við áætlanir hans að hann vildi 

sýna skólastjóranum að hann gæti vel lært. Hann sagði: 

 

Neei, mig langaði alltaf að vera kokkur og þegar ég var búinn 

með kokkinn þá langaði mig líka að kunna þú veist rekstur og 

því tengt til að byggja ofan á námið hjá mér. En ég var ekkert 

að spá í að fara í lækninn eða eitthvað þannig.  
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Olga og Pétur töldu að leshömlunin hefði hvorki haft áhrif á áframhaldandi 

nám né starfsval. Olga harkaði námið einfaldlega af sér og vildi meina að 

stuðningsnetið sem hún hafði í kringum sig hefði hjálpað mikið til. Allir vinir 

hennar héldu áfram í framhaldsskóla sem var hvetjandi fyrir hana þar sem 

hún vildi ekki vera sú eina úr vinkonuhópnum sem ekki héldi áfram í námi. 

Olga var alltaf staðráðin í því að fara í viðskiptafræði vitandi það að mikil 

stærðfræði væri í því námi, en hún lét það ekki stoppa sig og talaði um að 

hún hefði einhvern veginn náð að klóra sig í gegnum stærðfræðina og námið 

sem slíkt.  

Svipaða sögu er að segja af Pétri, hann var ákveðinn í að fara í flugnám 

og lét því leshömlunina ekki stoppa sig af í því að láta draum sinn rætast. 

Hann vildi meina að leshömlun hans hefði ekki haft nein áhrif á hans 

starfsval því ef hann hefði ekki farið í flugnám hefði hann viljað verða 

tannlæknir eða kírópraktor.  
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5. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður þessarar rannsóknar bornar saman við 

fræðilega hlutann. Markmið rannsóknarinnar voru að kanna reynslu 

einstaklinga af grunnskólagöngunni. Rannsóknarspurningarnar sem lagt var 

upp með voru: Hver er reynsla einstaklinga með leshömlun af 

grunnskólagöngunni hvað varðar nám og líðan? Hafði leshömlunin áhrif á 

frekara nám þeirra eða starfsval?  

Kaflanum verður skipt upp líkt og niðurstöðukaflanum, það er að segja 

í þau þemu sem þar birtust. 

5.1 Birtingarmyndir leshömlunar 

Leshömlunin birtist á ólíkan hátt hjá viðmælendum þó að hægt væri að sjá 

einhverja samsvörun milli þeirra. Hjá Guðrúnu og Olgu birtist leshömlunin á 

nokkuð svipaðan hátt en þær áttu það til að víxla saman stöfum, Guðrún 

þurfti að stafa sig í gegnum orðin og Olga heyrði ekki muninn á tveimur l eða 

tveimur n. Samkvæmt Kamhi og Catts (2014,bls. 88) er ekki óalgengt að 

einstaklingar með leshömlun séu með sjónræna veikleika, líkt og að víxla 

stöfum. Viðmælendur áttu það sameiginlegt að eiga erfitt með lestur en 

samkvæmt (Jónas G. Halldórsson, 2000, bls. 27) eiga flestir einstaklingar 

sem greindir eru með leshömlun það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum með 

lestur og stafsetningu. Olga, Stefán og Pétur töluðu sérstaklega um það 

hversu slök þau væru í stafsetningu og höfðu Olga og Pétur til að mynda lagt 

á minnið hvernig ætti að skrifa hin ýmsu orð.  

Þreyta einkenndi lesturs Rúnars og hann átti erfitt með að muna hvað 

hann var að lesa. Sömu sögu var að segja með Stefán og Helgu. Almennt áttu 

viðmælendur auðveldara með að muna það sem lesið var fyrir þá heldur en 

þegar þau sjálf lásu textann. En algengt er að einstaklingar með leshömlun 

séu með slakt vinnsluminni, en vinnsluminni er nauðsynlegt til að geyma og 

vinna úr upplýsingum á meðan einstaklingur er að lesa (Oakhill, o.fl., 2015, 

bls. 19). 
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Talið hefur verið að ADHD sé eitt af meðeinkennum leshömlunar og 

má rekja ástæðuna til þess að lestur krefst oft mikillar einbeitningar og þeir 

einstaklingar sem eiga erfitt með lestur eiga einnig oft erfitt með að einbeita 

sér að efninu. Talið er að um 15% þeirra einstaklinga sem greindir eru með 

leshömlun séu einnig greindir með ADHD (Kamhi og Catts, 2014, bls. 92), 

en Guðrún var sú eina af viðmælendum sem greind var með ADHD. Þó talaði 

Rúnar um að ef að hann myndi fara í greiningu í dag væri hann án efa 

greindur með ADHD. 

 

5.2 Líðan og gengi í skólanum 

Líðan viðmælenda í skólanum var ansi misjöfn eins og gefur að skilja. 

Þremur af viðmælendum leið vel í skólanum á meðan hinum þremur leið ekki 

vel að minnsta kosti hluta af skólagöngunni.  

Til að mynda leið Guðrúnu ekki alltaf vel í skólanum og taldi hún að 

vanlíðan hennar mætti rekja til þess að hafa verið látin lesa upphátt þrátt fyrir 

að vera ekki orðin læs. Hins vegar var hún sterkur karakter og átti það til að 

fela vanlíðan sína með fíflagangi. Samkvæmt Elínu Vilhelmsdóttur (2007, 

bls. 85–87) er mjög algengt að einstaklingar með leshömlun lendi upp á kant 

við skólayfirvöld, hagi sér illa og leiki jafnvel trúð til þess eins að beina 

athyglinni frá meginvandamálinu. Ekki er talið óalgengt að einstaklingar með 

leshömlun leiti í athyglina hvort sem hún er neikvæð eða ekki. Að auki hafa 

rannsóknir sýnt að einstaklingum með leshömlun þyki afar kvíðafullt að lesa 

upphátt fyrir framan allan bekkinn líkt og Guðrún þurfti að gera (Undheim, 

2003, bls. 224). 

Samkvæmt rannsókn sem Amalía Björnsdóttir gerði ásamt öðrum 

(2013, bls. 49) eru einstaklingar með leshömlun líklegri til þess að verða fyrir 

einelti, finnast skólagangan leiðinleg og flosna upp úr námi. En Stefán talaði 

einmitt um það að honum leiddist mjög mikið í skólanum og fannst hreint út 

sagt ömurlegt að vera þar. Ástæðuna má á miklu leyti rekja til lélegs gengi 

hans í skólanum en að hans sögn náði hann aldrei neinum sérstökum árangri. 

Ingesson (2007, bls. 578) gerði rannsókn á 75 einstaklingum sem 

greindir voru með leshömlun. Rannsóknin snéri meðal annars að líðan 

einstaklinga í skólanum, sjálfstrausti þeirra og áframhaldandi námi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa sýnt að einstaklingum með leshömlun líður 
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verst á yngsta og miðstigi í grunnskóla, en eftir því sem einstaklingarnir 

verða eldri líður þeim betur í skólanum. Niðurstöður þessarar rannsóknar má 

á margan hátt bera saman við líðan Rúnars í skólanum en hann talaði um að 

hann gæti skipt skólagöngu sinni upp í þrennt. Honum leið mjög vel í fyrsta 

til fjórða bekk, fimmti til sjöundi bekkur var að hans sögn skelfilegur en frá 

áttunda til tíunda bekkjar fór honum að líða betur. Líðan hans í skólanum 

sýnir svipaðar niðurstöður og rannsókn Ingesson nema það að honum leið 

best í fyrsta til fjórða bekk, en samkvæmt rannsókninni líður nemendum 

oftast hvað verst á þeim aldri því þau vita að eitthvað er að en gera sér ekki 

grein fyrir því hvað það er. 

Samkvæmt Bandura (1994, bls. 72) getur trú á eigin getu sagt til um 

það hvernig einstaklingum líður og hvernig þeir haga sér. Í rannsókn sem 

gerð var meðal 246 einstaklinga kemur fram að þeir einstaklingar sem eiga 

við námsörðugleika að etja hafa minni trú á eigin getu, litlar væntingar til sín 

og eru jafnframt neikvæðari gagnvart náminu (Lackaye, o.fl., 2006, bls. 117). 

Segja má að trúin á eigin getu hafi ekki verið mikil hjá Olgu þar sem hún var 

búin að sætta sig við það að fá ekki hærri einkunnir á prófum heldur en sex 

eða sjö. Hún bar litlar væntingar til sín þegar kom að náminu en var hún farin 

að finna leiðir til þess að svindla svo hún fengi hærri einkunnir, vitandi það 

að hún átti þær ekki skilið.  

Samkvæmt Pétri leið honum vel í skólanum en samt sem áður skynjaði 

rannsakandi að hann upplifði skömm af því að hafa verið greindur með 

leshömlun. Hann lét lítið fyrir sér fara í skólanum og sóttist ekki eftir neinni 

aðstoð. Samkvæmt Carawan, o.fl. (2015, bls. 2) er alls ekki óalgengt að 

einstaklingar með leshömlun upplifi sorg, þunglyndi, kvíða og óöryggi. En í 

gegnum viðtal rannsakanda við Pétur fannst rannsakanda votta fyrir óöryggi 

þegar hann sagði frá grunnskólagöngu sinni. Hann átti erfitt með tala um 

leshömlunina og vildi sem barn ekki vekja á sér athygli í skólanum með því 

að leita sér aðstoðar. Þetta er alengt meðal einstaklinga með leshömlun, þeir 

eru líklegri til að afþakka alla aðstoð sem þeim stendur til boða og leggja 

frekar harðar að sér í náminu (Undheim, 2003, bls. 224). 
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5.3 Námsaðferðir 

Viðmælendur beittu ekki neinum sérstökum námsaðferðum í gegnum 

grunnskólagöngu sína og var þeim heldur ekki leiðbeint um námsaðferðir 

sem kynnu að nýtast þeim í námi. Algengt var meðal viðmælenda að glósa 

upp eftir kennaranum eða nýta sér þær glósur sem kennarinn bauð upp á. Að 

auki virtist sem að viðmælendur hefðu lagt mikið á sig í námi til þess eins að 

heltast ekki úr lestinni eða vekja ekki athygli á því að eitthvað væri að. 

Samkvæmt Singer (2015, bls. 421) eru einstaklingar með leshömlun afar 

viðkvæmir fyrir því að bekkjarfélagar þeirra átti sig á erfiðleikum þeirra. Því 

reyna þeir frekar að leggja harðar að sér í náminu. Þó var það svo með Rúnar 

að hann hreinlega lærði ekki, nennti ekki að vera í skólanum og hagaði sér 

illa sökum gríðarlegs mótþróa sem hann var kominn í gagnvart skólagöngu 

sinni.  

Móðir Guðrúnar las allt námsefnið fyrir hana í grunnskóla og talaði 

hún um að það hefði verið í raun sú námsaðferð sem hún hafi beitt. 

Niðurstöður rannsóknar sem Fink (2003, bls. 123) gerði meðal 60 

einstaklinga á aldrinum 26 til 76 ára leiddu í ljós að stuðningur heima fyrir 

hafi verið mikill meðal þessara einstaklinga og að þá hafi móðirin oftar verið 

í aðalhlutverki hvað þetta varðaði. Að auki kom fram að þátttakendur 

rannsóknarinnar hefðu fengið góðan stuðning frá kennurum og 

leiðbeinendum skólans en það var því miður ekki reynsla viðmælenda 

þessarar rannsóknar. Rannsókn Elsu Magnúsdóttur o.fl. (2013, bls. 11) sem 

framkvæmd var hér á landi sýndi að 33% þeirra þátttakenda sem tóku þátt í 

henni töldu sig ekki fá hvatningu frá kennurum sínum til að gera sitt besta. 

Þetta virtist því miður almennt hafa verið upplifun viðmælenda.  

Margar ólíkar kennsluaðferðir eru í boði og er mismunandi hvað hentar 

hverjum og einum einstakling. Rúnar nefndi að hann hefði viljað hafa 

einstaklingsmiðaða námskrá á sinni grunnskólagöngu. En einstaklingsmiðað 

nám byggir á þeirri hugmynd að námið tekur mið af stöðu sérhvers 

einstaklings en ekki bekkjarins í heild. Mikilvægt er að kennarar þekki 

áhugasvið, hæfileika og styrk- og veikleika hvers einstaklings. Námsefnið 

þarf að vera í mismunandi þyngdarflokkum með ólíkar áherslur svo 

eiginleikar hvers einstaklings nýtist sem best (Anna Kristín Guðmundsdóttir, 

2007, án blaðsíðutals: Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og 

Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 23–24). 
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Til að koma í veg fyrir erfiðleika við umskráningu meðal viðmælenda 

hefði verið hægt að beita hljóðaaðferð. En það er kennsluaðferð sem talin er 

vera árangursrík við umskráningu lestrar. Með aðferðinni læra einstaklingar 

meðal annars heiti bókstafa og hvernig þeir líta út, og hvaða hljóð hver 

bókstafur stendur fyrir (Helga Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 85). Flestir 

viðmælenda voru slakir í stafsetningu en Olga, Stefán og Pétur töluðu um að 

þau væru mjög slæm í stafsetningu sem hefði að þeirra sögn lítið breyst í 

gegnum árin. Þau sögðust hafa lagt á minnið hvernig eigi að skrifa hin ýmsu 

orð. En stafsetning og umskráning er nátengt ferli og góður árangur af 

hljóðaaðferð hefur náðst þegar stafsetning hefur verið markvisst notuð við 

kennslu, eins hafa rannsóknir sýnt mikilvægi stafsetningar við lestrarkennslu 

þar sem hún eflir hljóðavitund nemenda og umskráningarfærni þeirra (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011b, bls. 87–88). 

KVL er kennsluaðferð sem byggir á bakgrunnsþekkingu og löngun 

nemenda til þess að læra meira. KVL byggist á hópkennslu þar sem allir 

nemendur eru hvattir til að taka virkan þátt (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 

2010, bls. 186). KVL er kennsluaðferð sem ég tel að hefði hentað öllum 

viðmælendum en rannsóknir hafa sýnt að aðferðin gefi góðan árangur meðal 

nemenda, minni þeirra eykst, skilningur á efninu eykst sem og áhugi 

nemenda á lestri og þátttaka í tímum (Ogle, 1986, bls, 569–570). Rúnari 

skorti til að mynda áhuga á náminu og þátttaka í tímum var lítil sem engin, 

svipaða sögu var að segja af Stefáni. Flestir viðmælenda áttu erfitt með að 

muna það sem þeir lásu og var skilningurinn eftir því, eins var áhugi 

viðmælenda á lestri ekki mikill. KVL hefði því hentað viðmælendum vel með 

tillliti til aukins áhuga á lestri, bættu minni og auknum skilning á námsefninu.  

 

 

5.4 Aðstoð og úrræði 

Flestir af viðmælendum rannsóknarinnar voru greindir með leshömlun 

tiltölulega seint, en samkvæmt þeim voru aðstoð og úrræði í skólum þeirra 

lítil sem engin. Frá árinu 2003 var skylda meðal allra grunnskóla að kanna 

hvaða nemendur ættu í erfiðleikum með lestur. Skólar eiga að bregðast við 

með viðeigandi hætti svo að öll börn geti fengið þá aðstoð sem þau þurfa á að 

halda (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 17). 
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Rannsókn sem Guðrún Sigursteinsdóttir (2009, bls. 4) gerði leiddi í 

ljós að grunnskólakennarar hefðu í árabil reynt að koma til móts við þarfir 

þeirra nemenda sem væru í áhættu er varðaði lestrarerfiðleika. Þrátt fyrir 

þetta virtist sem svo að enginn viðmælenda hefði upplifað það að fá þá 

aðstoð í grunnskóla sem þau töldu sig eiga rétt á. Þetta gæti tengst því að 

langt var síðan viðmælendur voru í grunnskóla eða þá það að þekkingin hafi 

hreinlega ekki verið til staðar á þessum tíma, en viðmælendur voru á 

aldursbilinu 26 til 49 ára. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006, bls. 

11) eiga þeir nemendur sem eiga við lestrarerfiðleika eða aðra 

námsörðugleika að etja rétt á því tekið sé tillit til þeirra við próf sem og 

annað námsmat. Olga var eini viðmælandinn sem virtist hafa verið tekið tillit 

til þegar kom að prófatöku en hún fékk lengri próftíma í grunnskóla eftir 

greiningu.  

Rannsókn sem gerð var á vegum Reykjavíkurborgar árið 2008 er 

varðaði þjónustu nemenda með sértæka lestrarerfiðleika sýndi að ýmsum 

úrræðum var beitt innan skólanna. Þau úrræði sem í boði voru voru meðal 

annars lestrarhópar, stuðningur í námi í námsveri skólans, námsmat óháð 

próftöku, litaðar glærur sem voru einungis í boði á miðstigi og efsta stigi og 

talgervill sem var í boði á efsta stigi. Einnig var hægt að fá aðlagað 

heimanám á öllum skólastigum. Samkvæmt þessari rannsókn hefur margt 

breyst síðan viðmælendur voru í grunnskóla, en rúm 10 ár eru síðan yngstur 

viðmælenda lauk grunnskólagöngu. Þau úrræði sem í boði voru hjá 

viðmælendum voru lengri próftími hjá Olgu og hljóðbækur sem henni stóðu 

til. Rúnar fékk litaðar glærur og hljóðbækur á sínum eldri árum í grunnskóla. 

Stefáni stóð til boða að nota litaðar glærur og að auki var talgervill í boði 

fyrir nemendur sem stóðu sig enn verr en hann í náminu. Hann fékk ekki að 

nýta sér þá þrátt fyrir greiningu sína. Skólastjórinn í skóla Stefáns sá ekki þau 

vandmál sem voru til staðar í skólanum og því ekkert skrýtið að hálfgert 

úrræðaleysi hafi ríkt innan skólans. Í rannsókn Humphrey (2003, bls. 131) 

kom meðal annars fram að algeng væri að skólastjórar tryðu ekki á að 

leshömlun væri raunverulegt vandamál, líkt og átti sér stað í skóla Stefáns. 

En slíkt viðhorf getur leitt til þess að einstaklingar með leshömlun hafi minni 

trú á eigin getu og að sjálfsmynd þeirra versni. 

 Engin úrræði voru í boði hjá öðrum viðmælenda í grunnskóla en það 

breyttist þó þegar í framhaldsskóla var komið. Þá voru í boði hljóðbækur, 

stækkað letur, lengri próftími og litaðar glærur. Samkvæmt rannsókn sem 



 65 

Undheim (2003, bls. 224) gerði meðal norskra einstaklinga er meiri aðstoð að 

fá í framhaldsskólum, kennararnir væru sanngjarnari við yfirferð á verkefnum 

og þekking nemenda væri metin fram yfir lélega stafsetningu. En þessar 

niðurstöður samræmast upplifun viðmælenda. 

 

5.5 Viðhorf og viðbrögð kennara og skólans eftir 

greiningu 

Viðbrögð kennara og skólanna voru ekki mikil eftir að greining lá fyrir meðal 

viðmælenda og í flestum tilfellum voru engin viðbrögð eða breytingar líkt og 

áður hefur komið fram.  

Eftir að Pétur fékk greiningu á leshömluninni upplifði hann viðhorf 

kennara þannig að þeir tryðu því ekki að hann væri með leshömlun og að 

hann væri að reyna að komast undan náminu. Rannsóknir hafa sýnt að 

nokkuð sé um það að kennarar hunsi það ef greining um leshömlun liggur 

fyrir líkt og Pétur upplifði í sínum skóla (Humphrey, 2003, bls. 131). Rúnar 

var sá eini sem upplifði viðbrögð frá skólanum eftir greiningu. Hann hélt að 

einhver breyting myndi verða á högum hans þar sem skólinn ætlaði sér að 

taka á hans málum og aðstoða hann sem skyldi. Greiningin gerði þó að lokum 

bara illt verra fyrir Rúnar og honum leið eins og hann væri enn heimskari 

fyrir vikið. Hann taldi að fáfræði gagnvart leshömlun hefði átt stóran þátt í 

hvernig farið var að. Markmið kennslu þarf því að vera á þá leið að hrósa, 

veita stuðning og sveigjanleika. Mikilvægt er að kennsla byggi nemendur upp 

en brjóti þá ekki niður líkt og var í tilfelli Rúnars (Elín Vilhelmsdóttir, 2007, 

bls. 87). 

Rannsókn sem gerð var í Noregi meðal einstaklinga með leshömlun 

sýndi að algengt væri að einstaklingar upplifi það sem svo að engin þekking á 

greiningu þeirra sé til staðar meðal kennara. Einstaklingarnir sögðust hafa 

fengið litla sem enga aðstoð eða stuðning frá kennurum (Undheim, 2003, bls. 

224). Óhætt er að segja að allir viðmælenda hafi upplifað á þann hátt að lítil 

þekking hafi varið til staðar meðal kennara á greiningu þeirra. Að auki er 

algengt að einstaklingar með leshömlun séu settir í hópa með einstaklingum 

sem eru með mikla námsörðugleika og þeim finnst þeir ekki eiga heima í 

slíkum hóp (Undheim, 2003, bls. 224). Þó svo að Rúnar hafi ekki beinlínis 

verið settur í hóp með öðrum nemendum upplifði hann sig sem heimskan og 
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hann taldi þau próf sem hann hefði fengið í skólanum væru ætluð nemendum 

með mikla námsörðugleika og hefðu ekki verið próf sem hentuðu hans 

kunnáttu. 

Viðhorf kennara getur skipt miklu máli þegar kemur að árangri 

einstaklinga með leshömlun. Oft er það svo að kennarar hafa litlar sem engar 

væntingar til náms einstaklinga með leshömlun og algengt að neikvætt 

viðhorf ríki meðal kennara sem leiðir til þess að nemendur skili slæmum 

árangri í skóla og missir trú á eigin getu (Hornstra, Denessen, Bakker, Bergh 

og Voeten, 2010, 516–517). 

 

5.6 Áhrif leshömlunar á áframhaldandi náms- 

og starfsval 

Samkvæmt viðmælendum virðist sem svo að leshömlun þeirra hafi á 

einhvern hátt haft áhrif á áframhaldandi nám, en fjórir af sex viðmælendum 

töldu svo vera. Samkvæmt rannsókninni Ungt fólk utan skóla sem gerð var á 

einstaklingum með leshömlun á aldrinum 16 til 20 ára kom fram að tæp 17% 

þátttakenda sögðu að leshömlun þeirra hafi haft áhrif á frammistöðu þeirra í 

námi (Hrefna Pálsdóttir, o.fl., 2010, bls. 103). Þó telja flestir viðmælendur 

ekki að leshömlun þeirra hafi haft áhrif á starfsval þeirra, eða fimm af sex 

viðmælendum. En niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki í samræmi við 

niðurstöður Bjarkar Vilhelmsdóttur en þær sýna að leshömlun geti haft 

neikvæð áhrif á nám og vinnu. Tengja má erfiðleika á vinnumarkaði við 

skilningsleysi í samfélaginu og lítinn stuðning við einstaklinga með 

leshömlun (Björk Vilhelmsdóttir, 2017, bls. 100). 

Einstaklingar með leshömlun eru taldir vera í áhættuhóp hvað varðar 

að gefast upp á náminu og hætta snemma í skólanum (Nanna Björk 

Bjarnadóttir og Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013, bls 55). Guðrún fór til að 

mynda ekki í fjölbrautarskóla sökum þess að hún var ekki tilbúin að sitja 

áfanga sem hún þurfti að lesa í. Helga átti einn áfanga eftir til að klára 

stúdentsprófið en treysti sér ekki til að taka hann. Það má því segja að trú 

Helgu á eigin getu hafi verið lítil sem engin á þessum tíma. Að sama skapi 

fór Rúnar ekki strax í framhaldsskóla eftir að grunnskólagöngu hans lauk. 

Einstaklingar með námsörðugleika hafa oft minni trú á eigin getu, hafa litlar 

væntingar til sín og eru neikvæðari gagnvart námi heldur en þeir 
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einstaklingar sem eiga ekki við neina námsörðugleika að stríða (Lackaye, 

o.fl., 2006, bls. 117).  

Oft hefur verið talað um að gott félagslegt net skipti miklu máli og má 

segja að það hafi skipt sköpum í lífi Olgu. Allir vinir hennar héldu áfram 

skólagöngunni eftir að grunnskóla lauk og hún var því ekki tilbúin vera minni 

manneskja og gefast upp. Samkvæmt Ingesson (2007, bls. 575) geta góð 

samskipti við vini og jafningja komið í veg fyrir þá erfiðleika sem kunna að 

hafa í för með sér hjá einstaklingum með leshömlun. Þeir líta jákvæðari 

augum til sín og upplifa að þeir séu verðugir.  

Allir viðmælenda hafa farið í áframhaldandi nám eftir grunn- og 

framhaldsskóla. Fjórir af sex viðmælenda hafa meðal annars lokið 

háskólaprófi og því má segja að þeir hafi ekki látið leshömlun sína stoppa sig 

í því að eltast við drauma sína. Fink (2003, bls. 119–120) gerði rannsókn á 60 

einstaklingum á aldrinum 26 til 76 ára sem áttu allir það sameiginlegt að vera 

greindir með leshömlun. Að auki voru þeir allir vel menntaðir og komnir í 

góða vinnu, líkt og viðmælendur þessarar rannsóknar. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar komast einstaklingar ansi langt á áhuga og 

ástríðu og þetta á gríðarlega vel hér. Allir viðmælendur höfðu menntað sig í 

því sem þeir höfðu stefnt að frá því þau voru ung. Það má því segja að mikil 

þrautseigja einkenni einstaklinga með leshömlun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru því ekki í samræmi við niðurstöður Ingesson (2004, bls. 

586), en í hans rannsókn kom fram að einstaklingar með leshömlun væru 

með minni væntingar fyrir framtíðarstarfi sínu og að þeir væru líklegri til að 

velja áfanga sem væru minna fræðilegir þegar komið væri í áframhaldandi 

nám.  

Eins og fram hefur komið hér að ofan virtist leshömlun viðmælenda 

ekki hafa haft áhrif á starfsval þeirra og fóru þeir allir áfram í það nám sem 

þeir höfðu stefnt að. Gaman er að sjá að allir viðmælenda nema einn starfa að 

einhverju eða öllu leyti við það sem þeir hafa menntað sig í, þeir hafa náð 

sínum markmiðum í námi og vinnu og eru á góðum stað í lífinu. 

 

 

 

 

 

 



 68 

 



 69 

6. Lokaorð 

 

Við upphaf þessarar rannsóknar voru lagðar fram rannsóknarspurningarnar: 

Hver er reynsla einstaklinga með leshömlun af grunnskólagöngunni hvað 

varðar nám og líðan? Hafði leshömlunin áhrif á frekara nám þeirra eða 

starfsval? Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að reynsla viðmælenda af 

grunnskólagöngunni er afar misjöfn eins og gefur að skilja. Þrátt fyrir að 

viðmælendum hafi ekki alltaf liðið vel í skólanum virtust þeir hvorki 

neikvæðir í garð skólagöngu sinnar né vildu meina að þeir ættu slæma 

reynslu alla grunnskólagönguna þrátt fyrir ýmsa hnökra. Viðmælendur virtust 

flestir hafa gott sjálfstraust og trú á eigin getu. Þá var líðan viðmælenda bæði 

góð og slæm í grunnskólanum. Það kom rannsakanda verulega á óvart hversu 

litla aðstoð allir viðmælendur höfðu fengið eftir að greining þeirra um 

leshömlun lá fyrir. Það virðist að kennarar og skólayfirvöld hafi ekki haft 

mikla þekkingu á leshömlun og hreinlega ekki vitað hvernig ætti að bregðast 

við eða hvernig best væri að bregðast við á þeim tíma. Þrátt fyrir algjört 

úrræðaleysi er gaman að sjá að allir viðmælendurnir fóru í áframhaldandi 

nám og eltu drauma sína, fjórir viðmælenda höfðu lokið háskólaprófi og tveir 

annars konar námi. Þegar upp var staðið létu viðmælendur leshömlun sína 

ekki á sig fá og eru sterkari einstaklingar fyrir vikið. Mikil þrautseigja virðist 

hafa einkennt viðmælendur og það að gefast upp var ekki í boði. Stuðningur 

foreldra skiptir sköpum er varðar gengi einstaklinga í skólanum og í raun 

lífinu sjálfu og fengu flestir viðmælenda mikinn stuðning heimafyrir.  

Erfitt er að leggja mat á það hvernig námi einstaklinga með leshömlun 

er háttað í dag og hvort eitthvað hafi breyst á síðastliðnum árum. Því væri 

gaman að bera saman þá viðmælendur sem rannsakandi var með í rannsókn 

sinni saman við einstaklinga sem nýlokið hafa grunnskólagöngu. Eins væri 

áhugavert að taka viðtöl við fleiri einstaklinga með leshömlun svo að hægt sé 

að alhæfa út frá fjölda.  

Þar sem langt er liðið síðan viðmælendur luku grunnskólagöngu er 

ómögulegt að segja til um hvort svipaðar niðurstöður væri að fá ef tekin væru 

viðtöl við einstaklinga sem nýlega hafa lokið grunnskóla. En miðað við 
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niðurstöður rannsakanda á þeim tíma er nokkuð ljóst að þörf var á aukinni 

þekkingu og reynslu kennara varðandi leshömlun og hvaða námsaðferðum 

best væri að beita. Eins og kom fram í rannsókninni er mikilvægt að greina 

einstaklinga snemma svo hægt sé að beita réttri íhlutun, því er nauðsynleg að 

strax í leikskóla sé byrjað að skima fyrir leshömlun með áframhaldandi 

skimun þegar komið er í grunnskóla. Skólum og sveitarfélögum ber skylda að 

bregðast við lestrarvanda nemenda og að skima fyrir lestrarerfiðleikum strax 

og í grunnskóla er komið. Það er þróun í rétta átt því fjórir viðmælenda fengu 

ekki greiningu fyrr en við lok grunnskóla eða eftir að grunnskólagöngunni 

lauk. Með réttri greiningu væri hægt að aðlaga námið að hverjum og einum 

einstakling og veita nemendum með leshömlun þá aðstoð sem í boði er, líkt 

og lengri próftíma, hljóðbækur, stækkað letur, munnleg próf og fleira. Við 

vitum flest ef ekki öll að leshömlun tengist ekki greind en meiri líkur eru á að 

einstaklingar með leshömlun flosni upp úr námi sökum lélegrar sjálfsmyndar 

og skorts á trú á eigin getu. Það ætti því að vera hægt að auðvelda skólagöngu 

margra einstaklinga með réttu viðhorfi frá kennurum, viðeigandi 

námsaðferðum og með þeirri aðstoð sem skólinn hefur upp á að bjóða.  
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Fylgiskjal 1 Viðtalsrammi 

 

1. Aldur/kyn 

2. Menntun 

3. Hvernig gekk þér að læra að lesa og hvernig leið þér með 

lestrarnámið? 

a. Hvernig kom leshömlunin fram hjá þér? 

4. Hvernig kom það til að þú fékkst greiningu og hvenær var það? 

5. Hver voru viðbrögð skólans eða kennaranna eftir að niðurstöður 

greininga lágu fyrir?  

a. Fannst þér þú mæta öðru viðhorfi eða breytingu í námi eftir 

að þú fékkst greiningu? Ef svo, á hvaða hátt? 

6. Hvernig fannst þér almennt ganga og þér líða í skólanum? Varð 

einhver breyting á því eftir greiningu? 

7. Fékkstu þá aðstoð sem þú þurftir á að halda í skólanum? Ef svo, í 

hvaða formi var sú aðstoð? 

8. Voru einhver úrræði í boði í þínum skóla fyrir einstaklinga með 

leshömlun? Ef svo, hvaða úrræði?  

9. Voru einhverjar námsgreinar sem þér gekk betur í en aðrar? Þá 

hverjar? 

a. Hefur þú hugmynd um hvers vegna þér gekk vel í þeim? 

10. Notaðist þú við ákveðnar námsaðferðir í gegnum námið? Ef svo, 

hvaða námsaðferðir? 
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11. Fékkstu einhverjar leiðbeiningar varðandi námsaðferðir hjá til dæmis 

námsráðgjafa eða kennara sem þú gast nýtt þér? 

12. Þegar þú lítur til baka sérðu fyrir þér einhverjar aðferðir eða 

hjálpartæki sem hefðu getað nýst þér í náminu á sínum tíma? 

13. Telur þú að leshömlunin hafi haft áhrif á áframhaldandi nám? Ef svo, 

hvernig þá? 

14. Telur þú að leshömlunin hafi haft áhrif á námsval þitt eftir 

grunnskóla? Ef svo, hvernig þá? 

15. Telur þú að úrræði og skilningur í garð nemenda með námserfiðleika 

hafi breyst síðan þú varst í grunnskóla? 

16. Er eitthvað sem þú myndir vilja sjá breytast varðandi kennslu 

nemenda með leshömlun?  

17. Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf um rannsóknina og samþykkisyfirlýsing 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Reynsla einstaklinga með leshömlun af grunnskólagöngunni 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntavísinum með áherslu á lestrarfræði 

við Háskólann á Akureyri. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í 

rannsókn á Reynslu einstaklinga með leshömlun af grunnskólagöngunni. 

Tilgangurinn rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu einstaklinga með 

leshömlun af grunnskólagöngunni. Eins er ætlunin að kanna hvort 

leshömlunin hafi haft áhrif á áframhaldandi nám eða starfsval. Rannsóknin er 

svokölluð eigindleg rannsóknaraðferð, þar sem gögnum verður safnað með 

viðtölum við einstaklinga sem hafa ólíka reynslu af grunnskólagöngu sinni.  

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum 

sem hentar hverjum og einum viðmælenda. Alla jafna verður tekið aðeins eitt 

um það bil 30 til 45 mínútna langt viðtal við hvern þátttakenda. Viðtölin 

verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptökunni eytt. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 

meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað meðan á rannsókn stendur. 

Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og er þeim frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er.  

 

Kær kveðja,  

með von um góðar undirtektir, 

  

Berglind Dögg Einisdóttir (6978937, ha100266@unak.is) 

Leiðbeinandi: Jenný Gunnbjörnsdóttir aðjúnkt við hug- og félagsvísindasvið 

Ráðunautur: Halldóra Haraldsdóttir dósent við hug- og félagsvísindasvið 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn 

og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn eða Merki í stað nafns 
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Fylgiskjal 3 Persónuvernd 


