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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif lesblindu á líðan, náms- og starfsval 6 

einstaklinga sem fæddir eru á árunum 1987-2006. Einnig var skoðað hvort viðmælendur telji 

sig hafa fengið nægilega mikla og góða aðstoð vegna lesblindunnar og hvað hefði mátt gera 

betur. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og voru tekin viðtöl við þrjá unglinga, tvo í 

grunnskóla og einn á fyrsta ári í framhaldsskóla, og þrjá fullorðna einstaklinga sem greindir 

eru með lesblindu. Helstu áherslur sem komu fram í viðtölunum voru flokkaðar í sex þemu. 

Fyrst var reynslan af því að vera með lesblindu og áhrif hennar á nám og líðan. Svo voru það 

þemun stuðningur í skóla, skortur á stuðningi í skóla, aðstoð utan skóla og val á 

framhaldsnámi og starfi. Helstu niðurstöður sýndu að lesblindan hefur haft nokkuð mikil 

áhrif á námsárangur og skólagöngu viðmælenda og einnig á þeirra líðan. Flestir viðmælendur 

töldu sig ekki hafa fengið nægilega góða námsaðstoð á skólagöngu sinni. Þeir hefðu viljað fá 

meiri stuðning og að meira tillit hefði verið tekið til þeirra. Allir viðmælendur töldu sig hafa 

fengið ágætan stuðning heima fyrir. Misjafnt var hvort viðmælendur teldu að lesblindan 

myndi hafa áhrif eða hefði haft áhrif á náms- og starfsval þeirra. Þegar áhugasvið þeirra yngri 

var skoðað og náms- og starfsval þeirra eldri kom þó í ljós að líklega hefur lesblindan haft 

einhver áhrif á val þeirra og áhugasvið, þar sem ekkert þeirra stefnir á að velja eða hefur 

valið að fara í nám sem krefst mikils lesturs enn sem komið er.  

 



 

5 

Abstract 

Impact of dyslexia on learning, well-being, study and career choices.  

The experience of several interviewees traced.  

The aim of the study was to examine the effects of dyslexia on the well-being, study and 

work choices of 6 individuals born in the years 1987-2006. It was also examined whether the 

interviewees thought they had received sufficient and good help because of the dyslexia and 

what could have been done better. A qualitative research method was used and interviews 

were conducted with three adolescents, two in elementary school and one in first year of 

high school, and three adults who are diagnosed with dyslexia. The main focus of the 

interviews was divided into six themes. First was the experience of having dyslexia and its 

effect on learning and well-being. Then there was the theme of support for school, lack of 

school support, out-of-school assistance and choice of postgraduate education and work. 

The main findings showed that dyslexia has had a significant impact on the learning 

outcomes and educational attainment of the interviewers and also on their well-being. Most 

of the interviewees felt that they had not received sufficient educational support during 

their schooling. They would have liked more support and more consideration had been given 

to them. All interviewees thought that they had received excellent assistance at home. It 

was questionable whether the interviewees believed that dyslexia would affect or influence 

their study and career choices. However, when their younger areas of interest were 

examined and their study and career choices older, it turned out that dyslexia has probably 

influenced some of their choices or interests, since none of them are planning to choose or 

have chosen to study something wich requires much reading yet. 
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1. Inngangur 

Lestur er okkur öllum mjög mikilvægur í daglegu lífi. Síðustu tvo áratugi hafa rannsakendur 

skoðað lestrarferlið vel, hvað fer fram í huga einstaklings sem les og hvernig börn geta náð 

tökum á lestri (Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Nemendur verða að ná góðri færni bæði á 

umskráningu og skilningi til þess að geta orðið læsir (Hoover og Gough, 1990). Lesblinda 

hefur mikið verið rannsökuð en hún stafar af litlu næmi fyrir hljóðfræðilegum þáttum 

tungumálsins (Snowling, 2000; Stanovich, 1994). Þegar grunur um lestrarerfiðleika kemur 

upp er mikilvægt að beita snemmtækri íhlutun og raunprófuðum kennsluaðferðum til þess 

að þeir hafi sem minnst áhrif á einstaklinginn (Walpoe og McKenna, 2007, 2009). 

Rannsókn þessi fjallar um lesblindu og áhrif hennar á nám, líðan og náms- og starfsval. 

Viðtöl voru tekin við sex einstaklinga á aldrinum 14-33 ára. Markmið rannsóknarinnar er að 

skoða reynslu einstaklinga af því að vera með lesblindu og hvort að viðmælendur telji sig 

hafa fengið nægilega mikla og góða aðstoð vegna lesblindunnar. Einnig er markmiðið að 

skoða hvort viðmælendur telji að lesblindan muni hafa áhrif eða hefði haft áhrif á 

áframhaldandi nám eða starfsval þeirra.  

Í byrjun er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar en fyrst er fjallað um lestur og 

lestrarerfiðleika. Í kafla þrjú er fjallað um skilgreiningar á lesblindu og helstu orsakir, 

einkenni, afleiðingar og einnig um skimun, mat og greiningu. Í kafla fjögur er fjallað um 

skólann og hvernig kennslan hefur þróast síðustu ár með tilliti til þeirra sem eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða. Fyrst er það hvernig skólinn var hér áður fyrr, svo er fjallað um 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Salamanca yfirlýsinguna og starfshópa sem voru settir á 

hér á landi vegna lesblindu. Einnig er fjallað um skóla án aðgreiningar, áhrif PISA 

könnunarinnar á skólasamfélagið og hvernig enn er hægt að bæta málefni lesblindra. Í kafla 

fimm er fjallað um þær kennsluaðferðir sem hafa reynst vel þegar kemur að börnum með 

lestrarerfiðleika, en það eru snemmtæk íhlutun, gagnreyndar kennsluaðferðir og viðbrögð 

við kennslu. Einnig er fjallað um þá tækni sem getur hjálpað einstaklingum með lesblindu og 

um hlutverk foreldra/forráðamanna. Á eftir fræðilega bakgrunninum er sagt frá rannsókninni 

sjálfri og rannsóknaraðferðum, þátttakendum, gagnaöflun, gagnagreiningu, réttmæti og 

siðferði. Því næst er sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og helstu niðurstöður dregnar 

saman í umræðukafla þar sem þær eru ræddar í fræðilegu ljósi og dregnar af þeim ályktanir. 

Að lokum veltir höfundur niðurstöðunum fyrir sér í stuttri samantekt um efnið.     
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2. Lestur og lestrarerfiðleikar 

Lestur er það ferli sem á sér stað þegar einstaklingur breytir bókstöfum í talmál, það er að 

segja rittáknum er breytt í hljóðtákn. Þar á sér stað umskráning og skilningur á hljóðtáknum 

til þess að skilja innihald ritmáls (Høien og Lundberg, 2000). Lengi framan af snérist öll 

umræða um lestrarnám einungis um kennslu og kennsluaðferðir í stað þess þó að skoða það 

sem er að gerast í huga einstaklingsins sem les. En síðustu tvo áratugi hafa rannsakendur 

farið að skoða meira sjálft lestrarferlið og hvað þar er sem fer fram í huga nemandans og 

einnig hvernig börn geta náð tökum á lestri (Steinunn Torfadóttir, Sigurgrímur Skúlason, 

Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir og Jóhanna Ella 

Jónsdóttir, 2011). Gough og Tunmer (1986) og Hoover og Gough (1990) settu fram „einfalda 

lestrarlíkanið“ („The Simple View of Reading“) en það leggur áherslu á að lestur samanstandi 

af tveimur þáttum; umskráningu og málskilningi (sjá mynd 1). Umskráningin er getan til þess 

að lesa úr bókstöfunum en málskilningur er geta til þess að skilja textann sem er lesinn 

(Catts, Adlof og Weismer, 2006).  

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ (Hoover og Gough, 1990). 
 

Umskráning og málskilningur eru tveir aðskildir þættir en þeir stjórna að stórum hluta 

hæfni einstaklinga til að ná góðum lesskilningi. Börn geta því ekki talist læs nema hafa náð 

valdi bæði á umskráningu og skilningi. Þeir nemendur sem  hafa ekki nógu gott vald á 

umskráningu geta ekki lesið úr bókstöfunum og ná því ekki innihaldi textans sem þeir lesa. 

Þeir nemendur sem geta lesið úr bókstöfum en skilja samt ekki textann sem þeir lesa geta 

ekki heldur talist vera læsir þar sem vantar upp á skilninginn (Hoover og Gough, 1990).   

Catts, Kamhi og Adlof (2012) og Adlof, Perfetti og Catts (2011), bjuggu til líkan (sjá mynd 

2) þar sem lestrarerfiðleikar eru flokkaðir í undirhópa út frá styrkleikum og veikleikum 

umskráningar og skilnings. 
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Mynd 2. Líkan þar sem lestrarerfiðleikar eru flokkaðir í undirhópa 

(Catts, Kamhi og Adlof, 2012 og Adlof, Perfetti og Catts, 2011). 

 

Þeir einstaklingar sem hafa góð tök á bæði umskráningu og málskilningi teljast vera góðir 

lesarar. Þeir sem hafa ekki náð tökum á umskráningu en hafa góð tök á málskilningi eru 

líklegir til að vera greindir með lesblindu. Þriðji hópurinn eru nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með að skilja texta en hafa góð tök á umskráningu. Þeir einstaklingar teljast vera 

með sértæka lesskilningserfiðleika en oft má rekja þá erfiðleika til veikleika í orðaforða. Að 

lokum eru það svo þeir sem hafa veikleika bæði í umskráningu og málskilningi og á sá hópur í 

mestum erfiðleikum með lestur.  

Sum börn hafa sértæka málerfiðleika (specific language impairment, SLI) en það þýðir að 

þau hafa veikleika í orðaforða og/eða málfræði en teljast hafa eðlilegan málþroska (Leonard, 

2014; Tomblin & Nippold, 2014). Sértækir málerfiðleikar eru oft skilgreindir hjá börnum á 

aldrinum 3-5 ára og eru þá yfirleitt viðvarandi yfir alla skólagönguna (Tomblin, Nippold, Fey, 

& Zhang, 2014). Flest börn með sértæka málerfiðleika eiga það sameiginlegt að hafa verið 

sein að byrja að tala. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þessi börn eigi ekki bara við 

talerfiðleika að stríða heldur einnig við lestrarerfiðleika þegar þau fara í skóla (Bishop & 

Adams, 1990; Catts, 1993; Catts, Fey, Tomblin, & Zhang, 2002; Catts, Adlof, Hogan, & 

Weismer, 2005). Catts og fleiri (2005) skoðuðu sérstaklega tengslin á milli sértækra 

málerfiðleika og lesblindu og kom í ljós að 18-36% barna með sértæka málerfiðleika í 

leikskóla væru greind með lesblindu á skólaaldri. Allt bendir því til að sértækir málerfiðleikar 

teljist vera áhættuþáttur fyrir lestrarerfiðleika. Snemmtæk íhlutun tengd máli og tali er því 

ekki bara mikilvæg til að takast á við vandamál tengdu töluðu máli heldur gætu einnig 

hjálpað til við að draga  úr lestrarvandamálum sem gætu annars þróast hjá þessum börnum 

(Catts, 2017).  

Eins og kemur fram í inngangi þessar rannsóknar snýr hún að einstaklingum með 

lesblindu og mun sú fræðilega umfjöllun sem hér fer á eftir beinast svo til eingöngu að 

þáttum tengdum henni.  
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3. Lesblinda 

3.1 Skilgreining lesblindu 

Hugtakið dyslexia (lesblinda) var fyrst notað af þýskum augnlækni árið 1887, Rudolf Berlin, 

sem notaði það yfir þá sjúklinga sem áttu erfitt með lestur í kjölfar heilaskaða (Høien og 

Lundberg, 2000). Margir hafa reynt að skilgreina hugtakið lesblinda í gegnum tíðina en oftar 

en ekki hafa verið notaðar útilokunarskilgreiningar sem hafa ekki virkað nógu vel. Einnig hafa 

margir reynt að tengja saman greind og lesblindu en sú tenging á ekki við rök að styðjast þar 

sem lesblinda getur komið fram hjá einstaklingum á öllum greindarstigum (Høien og 

Lundberg, 2000; Siegel, 1992). Sú skilgreining lesblindu sem er mest notuð í dag er 

skilgreining IDA (International Dyslexia Association og hljóðar hún á þessa leið: 

  Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum  

  uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum með nákvæman,  

  sjálfvirkan lestur og slakri færni í stafsetningu og umskráningu.  

  Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu  

   málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni  

  einstaklingsins og koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu.  

  Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning og ónógrar   

  lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á þróun orðaforða  

  og öflun þekkingar í gegnum lestur. (Lyon, Shaywitz & Shaywitz,  

  2003 sbr. Catts, Kamhi og Adlof, 2012) 

Eins og kemur fram í skilgreiningunni hér fyrir ofan að þá eiga þeir sem eru með lesblindu í 

erfiðleikum með nákvæman sjálfvirkan lestur, umskráningu og stafsetningu. Talið er að 

erfiðleikana megi að miklu leyti rekja til líffræðilegra þátta sem koma niður á hljóðrænni 

úrvinnslu sem er nauðsynleg til að ná tökum á ritmálinu. Þessir erfiðleikar stafa oft af litlu 

næmi fyrir hljóðfræðilegum þáttum tungumálsins. Lesblinda hefur mikið verið rannsökuð en 

hún hefur áhrif á getuna til þess að læra að lesa og stafsetja, og tengist einnig vandkvæðum 

við hljóðfræðilega úrvinnslu (Snowling, 2000; Stanovich, 1994). Lesblinda er misalvarleg eftir 

því hversu miklir veikleikarnir eru og hvort einhverjir fleiri veikleikar en lesblindan séu til 

staðar. Algengar fylgiraskanir eru athyglisbrestur og ofvirkni sem draga úr einbeitingu við 

nám og auka vandann til muna (Snowling, 2006).  
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3.2 Helstu orsakir og einkenni lesblindu 

Hljóðkerfisúrvinnsla (phonological processing) gegnir mikilvægu hlutverki við tal og lestur en 

hljóðkerfisúrvinnsla er að störfum þegar merking orða kemur fram til að stuðla að góðum og 

óhindruðum samtölum á milli fólks. Hljóðkerfisúrvinnsla tungumálsins er oftast ómeðvituð 

og gerist sjálfkrafa við hlustun og tal (Ehri, 2004; Rath, 2001; Troia, 2004). Fjölmargar 

rannsóknir sýna að það er sterkt orsakasamband á milli veikleika í hljóðkerfisúrvinnslu og 

lesblindu (Catts, 1989; Stanovich, 1988; Wolf og Bowers, 1999). Veikleiki í 

hljóðkerfisúrvinnslu tungumálsins er því  talin ein helsta orsök lesblindu og rannsóknir Olson 

og Byrne (2005), Pennington og Lefly (2001) Snowling Gallager og Firth (2003) staðfesta að 

þennan veikleika megi ennfremur rekja til erfða (sjá í  Catts, Kamhi og Adlof, 2014b). 

Hljóðkerfisúrvinnsla samanstendur af fjórum þáttum sem eru hljóðræn endurheimt 

(phonolocial retrvial), hljóðrænt minni (phonological memory), hæfni til að koma frá sér 

hljóðrænum upplýsingum (phonological production) og hljóðkerfisvitund (phonological 

awareness) (Troia, 2004). Af þessum þáttum er hljóðkerfisvitundin mikilvægust en hún er 

oftast skilgreind sem næmi fyrir hljóðuppbyggingu tungumálsins og hæfni til að vinna með 

hljóðeiningar orða en oft án tengsla við merkingu þeirra (Snow, Burns og Griffin, 1998; 

Stanovich, 1988; Torgesen, 1996). Hljóðkerfisvitund er nauðsynleg undirstaða þess að vera 

fær um að skynja og vinna með hljóðeiningar talmálsins, bæði atkvæði og orðbúta og einnig 

með stök hljóð (hljóðavitund). Hljóðavitund (phonemic awareness) er hæfnin til að 

sundurgreina og vinna með stök hljóð í orðum og er hún nauðsynleg undirstaða lestrar 

(umskráningar). Þegar þessi færni er slök eru líkur á að viðkomandi eigi í erfiðleikum með að 

uppgötva og vinna með tengsl bókstafa og hljóða (Elliott og Grigorenko, 2014).  

Segja má að allir aðrir grunnþættir lestrar byggi að miklu leyti á hljóðavitund því vitundin 

um að bókstafstáknin standa fyrir hljóð tungumálsins er grunnurinn að umskráningu. 

Hljóðrænt minni lýtur að geymslu hljóðeininga og orða í minni, en hljóðræn endurheimt 

kallast ferlið við að sækja hljóðrænar upplýsingar (stök hljóð, stærri hljóðeiningar eða orð) til 

minnisins þegar umskráning á sér stað (Catts, Kamhi og Adlof, 2014a; Stuart og Stainthorp, 

2016). Öll áðurnefnd ferli innan hljóðkerfisúrvinnslunnar hafa því mikilvægu hlutverki að 

gegna og þurfa að vinna hratt og vel saman til að umskráningarferlið gangi vel fyrir sig (Troia, 

2004). Það gefur því auga leið að veikleiki í einum eða  fleiri þáttum hljóðkerfisúrvinnslunnar 

getur valdið miklum erfiðleikum við að ná tökum á umskráningu, bæði í lestri og stafsetningu 

og seinna í lesfimi. 

Lesfimi er skilgreind sem færni sem byggir á nákvæmni, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 

tungumálsins, en allir þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Lesfimi birtist í 

fyrirhafnarlausum sjálfvirkum lestri, ef lesið er í viðeigandi hendingum (e. phrasing) og með 
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réttu hljómfalli (e. intonation). Lesfimi er mikilvæg bæði við upplestur og hljóðlestur og getur 

bæði stutt við og takmarkað lesskilning (Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010).  

Í stuttu máli má því segja að helstu einkenni lesblindu séu umskráningarerfiðleikar sem 

leiði til lítillar lesfimi. Hjá yngri börnum birtast einkenni oft í erfiðleikum með að læra 

bókstafi og hljóð og skilja tengslin þeirra á milli þannig að lestranámið getur gengið hægt og 

erfiðlega. Í kjölfarið gengur oft illa að ná tökum á sjónrænum orðaforða (A lOtaiba, 

Kosanovich og Torgesen, 2014; Torgesen, 2001) sem talin er árangursríkasta leiðin til að lesa 

texta og ná góðum lesskilningi (Ehri, 2005). Linnea C. Ehri setti fram kenningu í fjórum stigum 

um það hvernig börn ná smám saman að byggja upp sjónminni á ritháttarmyndir orða 

gegnum stafsetningu þeirra, framburð og merkingu (Ehri, 1992, 1998). Fyrsta stigið er 

undanfari bókstafsstigs (Pre Alphabetic Phase) en þá eru börnin ekki farin að nota bókstafi til 

þess að ráða í orð  eða tengja hljóð talmáls við bókstafi. Á þessu stigi geta þau ekki unnið úr 

rittáknum ennþá. Stig númer tvö nefnist bókstafsstig að hluta (Partial Alphabetic Phase) en 

þá hafa börn lært nokkra bókstafi og eru farin að reyna að lesa orð. Þau geta þó ekki ennþá 

sundurgreint öll hljóð eða alla bókstafi orðanna af nákvæmni. Fullkomið bókstafsstig (Full 

Alphabetic Phase) er þriðja stigið en þá hafa börn náð tökum á fullkomnum tengslum 

bókstafa og hljóða og geta sundurgreint orð í einstök málhljóð af nákvæmni. Fjórða og 

síðasta stigið nefnist samtengt/heildrænt bókstafsstig (Consolidated Alphabetic Phase) og þá 

eru þau farin að þekkja orð eða orðhluta sem heildir og hafa náð grunninum að sjálfvirkum, 

fyrirhafnarlausum sjónrænum lestri (Ehri, 2005). Niðurstöður Ehri og fleiri rannsakenda sýna 

að börn með lesblindu eiga það til að festast á öðru stigi vegna þess að þau eiga erfitt með 

að ná fullkomnum, sjálfvirkum tökum á bókstöfum og hljóðum. Afleiðingarnar verða eins og 

áður hefur komið fram ónákvæmur lestur og slök lesfimi. Eftir því sem líður á skólagönguna 

aukast kröfur gífurlega til lestrar og lesskilnings, lesefni þyngist, nýr orðaforði og 

tungumálanám bætist við. Slök lesfimi, takmarkar orðaforðaöflun og kemur niður á 

lesskilningi (Kamhi, 2014; IDA, 2017; Rasinski og Samuels, 2011). Oft er talað um lesskilning 

sem afleiddan vanda þar sem orðaforði sem lesskilningur byggir á er oftast góður hjá yngri 

nemendum með lesblindu. En þegar nemendur eldast skortir þá oft orðaforða til að geta 

lesið þyngra lesefni vegna lítillar lestrarreynslu. Lestur stuðlar að auknum orðaforða sem ekki 

finnst í talmáli en er nauðsynlegur til geta komist í gegnum lesefni í efri bekkjum grunnskóla 

og á framhalds- og háskólastigi (Kilpatrick, 2015; Stuart og Stainthorp, 2016). Aðrar afleiddar 

afleiðingar lesblindu geta síðar komið fram í kjölfar þess að nemendur fara að bera sig saman 

við aðra og geta þá fundið til vanmáttar og annara tilfinningalegra erfiðleika. En nánar verður 

fjallað um  þá í næsta kafla.   
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3.3 Afleiðingar lesblindu 

Lesblinda getur haft mikil áhrif á líf fólks en áhrifin eru breytileg eftir því hvernig lífi hvers og 

eins er háttað. Oft er talað um námserfiðleika vegna þess að lesblinda getur gert 

einstaklingum mjög erfitt fyrir í námi og ef um alvarlegan veikleika er að ræða, til dæmis í 

kjölfar málþroskavanda í æsku, þá eru líkur á að einstaklingar þurfi á auknum stuðningi að 

halda (IDA, 2019).   

Um miðjan barnsaldur, eða frá og með 7 ára aldri er algengt að börn fari að líta á sig á 

annan og gagnrýnni hátt heldur en þegar þau voru yngri (Cosden, Brown & Elliott, 2002). Um 

svipað leyti og börn byrja í skóla fara þau að uppgötva að skoðanir annarra á þeim eru ekki 

alltaf í samræmi við eigin sjálfsmynd. Hugtakið „looking-glass self“ sem var þróað af Cooley 

(1922) þýðir að skoðanir annarra á sjálfinu eru smám saman teknar inn í sjálfsmyndina. 

Samanburður og samkeppni við aðra verður smám saman meiri og börn þróa með sér 

sértækt mat á hæfni sinni og fá ákveðnar hugmyndir um gildi sitt sem manneskju (Harter, 

1993; Singer, 2005).  

Þegar barn byrjar í skóla verður það meðvitaðra um mat annarra og fer að bera saman 

afrek sín og árangur annarra. Þegar börn með lesblindu átta sig á því að þau geti ekki lesið og 

skrifað eins og önnur börn getur það haft mikil áhrif á sjálfstraustið. Það eru augljós tengsl á 

milli lestrarerfiðleika og lélegs sjálfsálits (e. low self-esteem), félagslegra, tilfinningalegra og 

hegðunarvandamála. Lestrar- og skriftarerfiðleikar eru líklegri til að hafa áhrif á sjálfsálit 

yngri barna heldur en eldri. Þegar þau eru orðin eldri vex sjálfsálit einstaklingsins oft aftur þó 

að sjálfstraust vegna frammistöðu í námi haldist jafnvel enn lítið (Ingesson, 2007). Það er 

líklegt að börn sem ná ekki tökum á lestri og skrift eins og önnur börn verði vonsvikin og 

ringluð. Fyrst um sinn er oft óvissa um hvað það er sem veldur því að börnin ná ekki þessari 

hæfni. Þá er algengt að börnin upplifi sig öðruvísi og jafnvel vitlaus (Burden, 2005). Börnin 

skynja oftast að eitthvað er ekki eins og það á að vera þó þau geri sér ekki grein fyrir ástæðu 

þess (McNulty, 2003). Það sama gildir oft um foreldra barnsins, en ef þeir hafa sjálfir glímt 

við lesblindu er líklegra að lausnin á vandamálinu komi fyrr fram. Í sumum tilfellum, 

sérstaklega hér áður fyrr þegar börn fengu oft ekki greiningu fyrr en langt var liðið á 

skólagönguna, þurftu börn að horfast í augu við takmarkaða getu sína án þess að vita hvert 

vandamálið var og hvort hægt væri að gera eitthvað til að laga það. Þau þurftu þá sjálf að 

finna leiðir til að læra allar námsgreinar þrátt fyrir lestrarerfiðleika (Ingesson, 2007).  

Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir athuguðu 

forspárgildi málþroskaathugana (HLJÓM-2 prófinu) við 5-6 ára aldur með því að skoða líðan 

og reynslu sömu einstaklinga þegar þeir voru orðnir 18-19 ára. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að athuga hvort málþroskamælingar við fimm ára aldur spái fyrir um ýmsa félagslega og 

sálræna þætti síðar á lífsleiðinni. Niðurstöðurnar sýndu að þeir einstaklingar sem höfðu sýnt 
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slakan árangur á HLJÓM-2 prófinu fannst námið í grunnskóla bæði erfiðara og leiðinlegra en 

hinum. Þeir höfðu frekar orðið fyrir stríðni eða einelti og frekar þurft á sérkennslu að halda 

en hinir. Hópurinn sem sýndi slaka færni á prófinu var einnig líklegri til að vera með 

greiningar eins og til dæmis athyglisbrest og námsörðugleika. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eru með frávik í málþroska við upphaf skólagöngu 

gengur verr en börnum með góðan málþroska og einnig er þeim hættara með að lenda í 

félagslegum og geðrænum erfiðleikum (Clegg, Hollis, Mawhood og Rutter, 2005; Kamhi og 

Catts, 2005). Börn sem eru að kljást við námserfiðleika eru mjög oft með lágt sjálfsálit, 

hegðunar-, félagslega- og tilfinningalega erfiðleika (Doctoroff, Greer og Arnold, 2006). Einnig 

virðast þau vera í meiri hættu á að þróa með sér þunglyndiseinkenni heldur en aðrir 

einstaklingar (Nelson og Harwood, 2011). Þau ungmenni sem hafa slaka lestrarfærni eru 

líklegri til að íhuga eða reyna sjálfsvíg og einnig hætta þau frekar í skóla heldur önnur 

ungmenni, jafnvel þó tekið sé tillit til félags-, líffræðilegra- og geðrænna þátta (Daniel o.fl., 

2006).  

Gerð var langtímarannsókn á 23 ára norskum einstaklingum sem voru lesblindir og þeir 

spurðir út í reynslu sína af skólagöngunni. Hópurinn taldi 34 einstaklinga sem komu úr öllum 

áttum, einstaklingar sem stunduðu háskólanám og einstaklingar sem höfðu lent í einhvers 

konar vandræðum í samfélaginu. Þeir höfðu allir neikvæða reynslu af skólagöngu sinni og 

áttu allir erfitt með nám. Miðað við samanburðarhóp var menntunarstig þeirra lægra og fleiri 

voru atvinnulausir í hópnum. Meira en helmingur hópsins hafði ekki fengið aðstoð til að 

takast á við lesblinduna og sögðust þátttakendur vera kvíðnir og hræddir um að vera álitnir 

heimskir vegna lestrarerfiðleikanna. Flestir í hópnum voru sammála því að kennarar hefðu 

ekki sýnt erfiðleikunum nógu mikinn skilning og virtust ekki hafa þekkingu á eðli vandans 

(Undheim, 2003). 

Önnur sambærileg viðtalsrannsókn (Ingesson, 2007) var gerð  á upplifun og líðan á 

skólaárunum og hvernig  þáttakendum hafði farnast í framhaldinu. Viðmælendur voru 75 

unglingar og fullorðnir sem greindir voru með lesblindu, flestir í kringum 12 ára aldur. Helstu 

niðurstöður voru þær að flestum viðmælendum fannst fyrstu sex skólaárin einkennast af 

miklu stressi og mistökum. Þótt félagsleg samskipti gengju oft vel þá urðu flestir fyrir 

einhverju aðkasti. Með aldrinum snéri vanlíðanin svo til eingöngu að verkefnum sem snertu 

lestur og ritun. Vanlíðanin virtist minnka á seinni stigum grunnsskólans og mátti að einhverju 

leyti rekja til þess að þá jókst fjölbreytni í námsvali og meira tillit var tekið til hæfileika og 

getu þátttakenda í hinum ýmsu námsgreinum. Lágt sjálfsálit þeirra gagnvart bóklegu námi 

virtist þó hafa haldist í gegnum árin, en meirihluti þeirra valdi sér verknám í framhaldsskóla 

og fór ekki í Háskóla. Af þeim 75 þátttakendum töldu 40% þeirra að lesblindan hefði haft 

mjög mikil áhrif á sjálfsálit þeirra og flestir sögðu ástæðuna vera þá að þeim fannst þeir svo 
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miklu lakari en aðrir. En margir bættu því við að sjálfsálit þeirra hefðu farið vaxandi með 

aldrinum, einkum hjá þeim sem voru hættir í skóla. Átti það bæði við þá sem komnir voru 

með fast starf og þá sem voru atvinnulausir. Margir þeirra lýstu því yfir að þeim liði svo 

ótrúlega mikið betur eftir að þeir höfðu hætt í skólanum.  

Í bókinni Lesblinda: Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf fjallar Elín Vilhelmsdóttir (2007) um 

nemendur sem fengu ekki greiningu fyrr en á fullorðinsárum. Þeir töluðu um að í grunnskóla 

hafi þeim liðið eins og vonlausum nemendum. Þeir upplifðu kennarana oft pirraða og jafnvel 

niðurlægjandi í þeirra garð þegar þeir stóðu sig ekki nógu vel. Þessir nemendur töldu að 

kennararnir hafi ákveðið að þeir væru áhugalausir og latir í stað þess að leita lausna fyrir þá. 

Það er þekkt að nemendur með lesblindu hafi efasemdir um sjálfan sig, lágt sjálfsmat og séu 

viðkvæmir fyrir gagnrýni.  

Í bókinni Dyslexic Adults in Higher Education and the Workplace (2012) kemur fram að í 

Bretlandi hafi fjöldi lesblindra nemenda sem fara í háskólanám aukist á síðustu árum vegna 

viðleitni stjórnvalda til að auka viðeigandi stuðning við nemendur. Skiptar skoðanir eru þó 

um gengi lesblindra nemenda í háskóla en sumir rannsakendur segja að þeir séu líklegri en 

aðrir til að hætta í námi á fyrsta árinu (Richardson og Wydell, 2003; Stampoltzis og 

Polychronopoulou, 2008). Aðrir rannsakendur segja aftur á móti að lesblindir nemendur séu 

alveg jafn líklegir og aðrir til að standast próf og komast í gegnum námið (McKendree og 

Snowling, 2011). Þörfin fyrir viðeigandi stuðning heldur áfram eftir námið þegar farið er út á 

vinnumarkaðinn og er mikilvægt fyrir einstaklinga að láta vinnuveitendur og vinnufélaga sína 

vita af lesblindunni svo hægt sé að sýna þeim skilning og veita þeim stuðning. Lesblindan 

getur haft áhrif á það hvaða störf einstaklingar velja sér og hafa rannsóknir sýnt að 

einstaklingar sem hafa átt í lestrarerfiðleikum séu líklegri til að velja sér starfsvettvang þar 

sem eru takmarkaðar kröfur um læsi og ritun (Maughan o.fl., 2009). Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar er tekið dæmi um það að ef einstaklingur með lesblindu ákveður til dæmis 

að verða kennari er líklegt að hann muni þurfa að takast á við erfiðleika tengda lesblindunni 

á hverjum degi en sá einstaklingur sem verður til dæmis atvinnumaður í íþróttum mun ekki 

þurfa að takast jafn mikið á við þessa erfiðleika.   

Tylor og Walter (2003) gerðu rannsókn á atvinnuvali 365 fullorðinna einstaklinga bæði 

með og án lesblindu. Í samstarfi við Maughan o.fl. (2009) komust þeir að því að þeir sem 

voru greindir með lesblindu voru síður líklegri til þess að vinna í vísindum, tölvumálum, 

stjórnun, viðskiptum og fjármálum, eða í störfum þar sem þarf að treysta mikið á lestur og 

orð. Þessir einstaklingar voru hinsvegar líklegri til að starfa náið með fólki, til dæmis við 

sölustörf eða hjúkrun. 

Rannsókn McLaughlin, Speirs og Shenassa (2014) fólst í því  því að fylgja 1300 

einstaklingum sem greinst höfðu með lestrarerfiðleika eftir í 30 ár. Allir þátttakendur höfðu 
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greinst  við sjö ára aldur. Niðurstöður sýndu að þeir voru ólíklegri til að ljúka háskólaprófi og 

líklegri til að vera með lægri tekjur en jafnaldrar þeirra sem ekki glímdu við lestrarerfiðleika. 

3.4 Skimun, mat og greining 

3.4.1 Hvað er skimun og hver er tilgangur hennar? 

Það hefur sýnt sig að færni í hljóðkerfisvitund barna við upphaf grunnskólagöngu spáir vel 

fyrir um námsgengi í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2013). Ekki er hægt að greina lesblindu áður en lestrarkennsla hefst en það er 

hægt að skima fyrir færni í hljóðkerfisvitund til þess að finna út hvaða nemendur eru í 

áhættu með að lenda í lestrarerfiðleikum og bregðast við með viðeigandi kennslu (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010). Þá er hægt að veita kennslu við hæfi sem fyrst til þess að freista þess að draga úr eða 

jafnvel að koma í veg fyrir erfiðleikana og þá neikvæðu reynslu sem oft fylgir þeim (Steinunn 

Torfadóttir o.fl., 2011).  

HLJÓM-2 er skimun sem er lögð fyrir börn í elsta árgangi leikskóla til að meta hljóðkerfis- 

og málmeðvitund. Tilgangur skimunarinnar er að finna þau börn sem eru í áhættu fyrir síðari 

lestrarerfiðleika (Menntamálastofnun, e.d.-a). HLJÓM-2 prófið er notað í flestum leikskólum 

á landinu og eftir að prófið hefur verið lagt fyrir fá þau börn sem eru í áhættu snemmtæka 

íhlutun, en það skiptir miklu máli að veita börnum strax viðeigandi aðstoð. Mikilvægt er að 

gott samstarf um viðbrögð sé á milli leikskóla og grunnskóla varðandi niðurstöður úr HLJÓM-

2 prófinu því að prófið spáir fyrir um slakan árangur í námi og snemmtæk íhlutun getur 

komið í veg fyrir slæma reynslu í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2013). Þó hefur borið á því að upplýsingar um íhlutun á leikskólum 

skili sér að takmörkuðu leyti til grunnskóla (Gerður Óskarsdóttir, 2012, Guðrún Þóranna 

Jónsdóttir og Jóhanna T. Einarsdóttir, 2013). 

Skimunarprófið Læsi - lestrarskimun kom út árið 2000, en það er þýtt og staðfært úr 

norsku prófi (Kartlegging av leseferdighet) af Guðmundi B. Kristmundssyni og Þóru 

Kristinsdóttur. Tilgangur skimunarinnar er að athuga lestrarhæfni nemenda í 1. og 2. bekk og 

finna þá nemendur sem gætu verið í áhættuhópi vegna lestrarerfiðleika og einnig að veita 

kennurum upplýsingar til þess að skipuleggja kennslu fyrir nemendur (Guðmundur B. 

Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2000). Læsi - lestrarskimun markar upphaf 

snemmtækrar íhlutunar í grunnskólum hér á landi en það er enn notað ásamt skimunar- og 

eftirfylgniprófum Lesferils (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.; Helga Sigurmundsdóttir, munnleg 

heimild, 9. maí 2020). 
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Greinandi ritmálspróf (GRP 14h) er hóp-próf fyrir 14 ára nemendur sem samið var af 

Rannveigu G. Lund og Ástu Lárusdóttur árið 2004. Tilgangur prófsins er að skima eftir 

erfiðleikum við ritmál og skoða hvort að vísbendingar kæmu í ljós sem hægt væri að 

staðfesta með nánari greiningu. Einnig er hægt að nýta niðurstöðurnar til þess að kennarar 

geti brugðist við, beitt viðeigandi kennslu og ýtt undir þjálfun og framfarir (Rannveig G. Lund 

og Ásta Lárusdóttir, 2004). Þetta próf var þróað og notað við greiningu nemenda í 

Lestrarmiðstöð Kennaraháskóla Íslands sem var starfrækt frá árinu 1992-2002. Hlutverk 

hennar var að greina lestrarörðugleika nemenda í grunnskólum og framhaldsskólum ásamt 

fólki utan skólakerfisins og fékk fjöldi einstaklinga greiningu þar á þessum árum. Hlutverk 

Lestrarmiðstöðvar var einnig að miðla þekkingu um lestur og lestrarerfiðleika og vinna að 

rannsóknum (Helgi Skúli Kjartansson, Kristín Indriðadóttir, Ólöf Garðarsdóttir og Sigríður 

Pétursdóttir, 2008).  

Leið til læsis er fjölþætt stuðningskerfi í lestrarkennslu (Steinunn Torfadóttir, 2011a) 

ætlað lestrarkennurum á yngsta stigi grunnskóla. Það samanstendur af  stöðluðum 

matstækjum sem eru skimunarpróf fyrir 1. bekk grunnskóla, eftirfylgniprófum fyrir 1.- 4. 

bekk sem gefa kennurum og foreldrum til kynna framfarir og stöðu nemenda í lestri nokkrum 

sinnum yfir skólaárið, ásamt gátlista (bakgrunnsupplýsingar fyrir lestrarnám) og leiðbeinandi 

handbók um lestur, lestrarkennslu og kennsluskipulag. Eftir að Menntamálastofnun tók til 

starfa var stuðningskerfið sameinað heildarmatskerfi stofnunarinnar undir heitinu Lesferill 

ásamt viðbættu efni og er efnið allt aðgengilegt á vef Menntamálastofnunar fyrir alla 

grunnskóla landsins (Menntamálastofnun, e.d.-b). Umsjónar- og sérkennarar leggja 

lesskimun fyrir börnin og skipuleggja svo íhlutun út frá niðurstöðum, en sérkennarar eru 

mikilvægir ráðgjafar bekkjarkennara við val á markmiðum og kennsluaðferðum fyrir þau börn 

sem þurfa öfluga íhlutun. Í Handbók Leiðar til læsis eru ítarlegar kennsluleiðbeiningar og 

nákvæm útfærslu á kennslu fyrir mismunandi hópa í kjölfar skimunar (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2011b).  

Þegar einstaklingur á enn við erfiðleika að etja varðandi lestur þrátt fyrir íhlutun í kjölfar 

skimunar og sérkennslu þarf að skoða allar aðstæður hans betur með tilliti til þess hvort vísi 

eigi honum í lestrargreiningu. 

3.4.2 Frá skimun til greiningar 

Í íslenskum grunnskólum hefst greiningarferlið yfirleitt á því að rökstudd beiðni um 

lestrargreiningu er send til nemendaverndarráðs viðkomandi skóla. Þar sitja auk 

skólastjórnenda, sérkennari, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur, þroskaþjálfi og sálfræðingur 

sem þjónustar skólann. Umsjónarkennari er boðaður á fund þegar beiðnin er tekin fyrir. Þar 

er farið yfir allar fyrirliggjandi upplýsingar meðal annars um fjölskyldusögu, leikskólagöngu, 
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heilsufar, aðrar raskanir og hvernig þjónustu og kennslu nemandinn hefur hlotið fram að 

þessu innan og utan skólans og námsárangur er skoðaður. Foreldrar þurfa að samþykkja 

beiðnina áður en hún er lögð fyrir nemendaverndarráð og fer sú umræða oftast fram á 

foreldrafundum í kjölfar námsmats (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). Oft er erfitt að greina á 

milli hvort lestrarerfiðleikar stafi af æfingaleysi eða hvort um undirliggjandi veikleika eins og 

lesblindu sé að ræða (Vellitino, Scanion, Sipay, Small, Pratt, Chen og Denckla, 1996; Fuchs, 

Fuchs og Comton, 2004). Þá er ráðlagt að láta reyna á raunprófaðar aðferðir til að reyna að 

fá úr því skorið, en eitt af skilyrðum fyrir því að greining verði samþykkt er að nemandi hafi 

fengið góða kennslu í lestri með raunprófuðum kennsluaðferðum sem ekki hefur skilað 

nægilega góðum árangri (Fuchs, Fuchs og Comton, 2004; Steinunn Torfadóttir, 2011a). 

LOGOS greiningarprófið er oft notað til að greina lesblindu á Íslandi en það kom út árið 

2008. LOGOS er greiningartæki sem fyrirtækið Lexometrica hefur þýtt úr norsku undir 

handleiðslu höfundarins Torleiv Höien og staðlað og staðfært fyrir íslenska einstaklinga 

(Lexomedrica, e.d.). LOGOS er hugsað fyrir grunnskóla en getur nýst fleirum. Fyrsti hluti 

prófsins er í 17 þáttum og er ætlaður fyrir 3.-5. bekk en ákveðna hluta prófsins er hægt að 

nota fyrir nemendur í 2. bekk. Annar hluti prófsins er í 14 hlutum og er ætlaður fyrir 6.-10. 

bekk og fullorðna. Þættir prófsins greina færni í leshraða, lesskilningi, skilningi á hlustun, 

umkóðunarfærni og annarri lestrartengdri færni. Flestir prófþættir eru metnir með því að 

skoða nákvæmni við úrlausn og viðbragðsflýti og eru prófin stöðluð og því er hægt að meta 

niðurstöður í samanburði við viðmið jafnaldra (Lexometrica, e.d.). Mikilvægt er að fagaðili 

sem þekkir vel einkenni lesblindu á mismunandi stigum hafi yfirumsjón yfir greiningunni og 

ætti sá aðili einnig að hafa þekkingu á áhrifum málþroska á lestrarnám. Oftast eru það 

sérkennarar sem hafa þessa yfirumsjón með greiningum (IDA, 2019).  

Rannsakendur eru sammála um að best sé að greina lesblindu snemma því það gefur 

tækifæri á snemmtækri íhlutun. Á þann hátt aðlagast börn betur og líklegra er að þá brotni 

sjálfsálit barnanna ekki niður (Walpole og McKenna, 2007, 2009; Vaugn, Bos og Schumm, 

2011). Það er talinn vera mikill léttir fyrir börn að fá skýringu á því hvað sé að, að það sé 

komin ástæða fyrir erfiðleikum þeirra og að þau séu alls ekki vitlausari en önnur börn 

(Ingesson, 2007). Þess vegna er mikilvægt að skimun sé gerð áður en lestrarkennsla hefst og 

með réttum kennsluaðferðum í kjölfarið ættu börn ekki að þurfa að upplifa sig sem tapara í 

lestrarnámi (sjá kafla 5.2 um gagnreyndar kennsluaðferðir) (Al Otaiba, Kosanovich og 

Torgesen, 2014; Torgesen 2001). 

Þó er misjafnt hvernig einstaklingar taka því að fá greiningu. Zetterqvist-Nelson (2003) 

skoðaði margbreytileg viðbrögð við því að vera „merkt“ lesblind eða að vera komin með 

„stimpil“ um að eitthvað sé að. Mörg barnanna í rannsókn hennar upplifðu greininguna sem 
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ógn við sjálfsálit sitt og vildu ekki skera sig úr sem einstaklingar sem þyrftu hjálp. Engu að 

síður upplifðu börnin greininguna einnig sem létti því hún þýddi að þau voru ekki sjálf ábyrg 

fyrir þessum erfiðleikum. Það má því segja að áhrif lesblindugreiningar séu háð því hvaða 

merkingu einstaklingurinn leggur í hana og hvernig hún er útskýrð fyrir nemandanum. 

Skólinn og kennarar bera ábyrgð á því að veita kennslu sem hæfir þörfum barnsins (Crawford 

og Torgesen, 2007). 
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4. Skólinn og hlutverk hans 

Samkvæmt 17.gr. grunnskólalaga sem fjallar um nemendur með sérþarfir, eiga nemendur 

rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án 

tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis. Einnig eiga nemendur sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika eins og til dæmis lesblindu rétt á sérstökum stuðningi í 

námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög  um grunnskóla nr. 91/2008). Samkvæmt 2. gr. 

reglugerðar um nemendur með sérþarfir í grunnskóla kemur fram að nemendur með 

sérþarfir teljist þeir sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar og eru þar tilgreindir sérstaklega 

nemendur með lestrarerfiðleika (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 

585/2010).  

Hlutverk skólans og hugmyndafræði kennslu varðandi náms- og lestrarerfiðleika hefur 

breyst mikið í gegnum tíðina. Hér verður stiklað á stóru um hlutverk skólans þegar kemur að 

stuðningi við nemendur sem glíma við lestrarerfiðleika og hvernig hugmyndafræði og 

áherslur hafa smám saman breyst með aukinni þekkingu á málefninu síðustu áratugina.  

4.1 Skólinn áður fyrr 

Halla Magnúsdóttir skrifaði meistararitgerð árið 2007 sem fjallar um hugmyndir, reynslu og 

viðmið tengd kennslu barna með lesblindu. Í kafla sem fjallar um breytta hugmyndafræði í 

kennslu er talað um að langt fram á tuttugustu öldina hafi meðal annars verið lögð áhersla á 

staðreyndarþulur og utanbókarlærdóm (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1992). Nemendur voru oft 

flokkaðir eftir námsgetu og var þá jafnvel litið þannig á að þeir nemendur sem áttu auðvelt 

með nám ættu að sækjast í bóknám og þeir nemendur sem áttu í erfiðleikum með nám ættu 

að sækjast í verknám. Áður fyrr var lesblinda ekki viðurkennd sem erfiðleikar enda var ekki 

mikil fræðsla um eðli lestrarerfiðleika. Nemendum með lesblindu var boðið upp á sama 

námsefni og gerðar voru til þeirra sömu námskröfur og til annarra nemenda. Margir gáfust 

upp á námi og voru þeir þá flokkaðir með þeim hópi nemenda sem ekki gat lært (Ólafur J. 

Proppé, 1999).  

4.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna hefur verið fullgildur á Íslandi frá árinu 1992 og varð 

hluti af íslenskri löggjöf árið 2013. Sáttmálinn er alþjóðleg viðurkenning þess að börn séu 

sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi, óháð fullorðnum einstaklingum. Í honum 
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kemur fram að öll börn eigi rétt á því að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Einnig 

tryggir hann börnum upp að 18 ára aldri sérstaka vernd og umönnun auk þess sem hann 

endurspeglar nýja sýn á hlutverk og stöðu barna (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.).  

4.3 Salamanca yfirlýsingin 

Árið 1994 var haldin ráðstefna á vegum UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins þar 

sem Salamanca-yfirlýsingin var samþykkt og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með 

sérþarfir. Íslendingar áttu fulltrúa á ráðstefnunni og vænti menntamálaráðuneytið þess að 

áætlunin gæti orðið Íslendingum að leiðarljósi til að bæta málefni nemenda með sérþarfir 

hér á landi. Með skýrslunni er gengið út frá því að skólakerfið sé hannað fyrir alla og að 

auðvelda eigi skólagöngu þeirra sem hafa sérþarfir. Meðal annars er talað um að það eigi að 

sníða námið að þörfum barnsins en barnið eigi ekki að þurfa að aðlaga sig að föstum reglum 

um það hvernig og hversu hratt nám eigi að fara fram (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

4.4 Starfshópar vegna lesblindu 

Árið 1997 skipaði menntamálaráðuneytið starfshóp til að fjalla um lesblindu í grunn- og 

framhaldsskólum. Tilgangur hópsins var sá að skilgreina viðmið við mat á lestrarerfiðleikum 

þannig að skólar geti unnið eftir því án utanaðkomandi hjálpar og aðeins erfiðustu 

tilfellunum yrði vísað til greiningar hjá sérfræðingum. Starfshópurinn skilaði skýrslu þar sem 

gerðar voru tillögur um gögn til notkunar við matið og var þar lagt til að greining á lesblindu 

færi fram á 2-3 stigum. Fyrst væri gerð almenn skimun til að finna nemendur með lestrar- og 

ritunarerfiðleika og svo yrði skoðað betur með nánari einstaklingsathugun í kennslu hvort 

þessir erfiðleikar gætu verið lesblinda. Þriðja stigið átti svo að fela í sér þverfaglega 

sérfræðilega athugun hjá teymi sem starfar utan skólans á þeim nemendum sem hefðu ekki 

sýnt framfarir eftir kennsluna. Talað var um mikilvægi þess að tilvísanir í greiningu og 

sérfræðiaðstoð væru gerðar ekki síðar en í 3. bekk (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997). 

Árið 2007 gaf starfshópur á vegum menntamálaráðuneytisins út skýrslu þar sem komu 

fram tillögur um úrræði fyrir börn með lesblindu og aðra lestrarerfiðleika í grunn- og 

framhaldsskólum. Starfshópurinn lagði áherslu á að skoða fyrirkomulag greiningar á 

lestrarerfiðleikum og eftirfylgni hennar, stuðning við skóla og kennara, ráðgjöf og stuðning 

við foreldra barna með lestrarvanda og próftöku lesblindra nemenda með tilliti til 

samræmdra prófa. Auk þess átti nefndin að skoða fyrirkomulag, þjálfun og kennslu 

kennaranema í lestrarkennslu. Tillögurnar sem komu fram voru þær að gera skólum skylt að 

leggja fyrir skimunarpróf fyrir alla nemendur í 1. bekk og svo reglulega á yngsta stigi 

grunnskóla og að samræmd próf í 4. og 7. bekk myndu meðal annars gegna hlutverki 

skimunarprófa. Lögð var áhersla á að nemendur með lestrarvanda fái snemmtæka íhlutun, 

kennslu og þjónustu við hæfi og að skólar yrðu að skilgreina í skólanámskrá hvernig þjónustu 
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þeir veita þeim einstaklingum. Tillaga kom upp um að stofna þekkingar- og fræðasetur um 

læsi sem gæti hjálpað bæði kennurum og foreldrum að afla sér þekkingar. Þegar 

kennaramenntun hér á landi var skoðuð kom í ljós að efla þyrfti fræðslu og kennslu í 

lestrarfræðum og að leggja þyrfti áherslu á sértæka lestrarerfiðleika 

(Menntamálaráðuneytið, 2007).  

4.5 Skóli án aðgreiningar 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem segir að öll börn á grunnskólaaldri eigi rétt á því að 

stunda nám í grunnskóla í heimabyggð þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir nemenda í skólastarfi. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur eigi 

rétt á að stunda nám við sitt hæfi og eiga allir að fá sömu tækifæri óháð aðstæðum hvers og 

eins. Í skóla án aðgreiningar eiga allir að fá jöfn tækifæri til náms og námið á að vera á 

forsendum hvers einstaklings. Þar ríkir virðing fyrir rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í 

námssamfélagi og einnig fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, hæfileikum og 

einkennum nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Misjafnar skoðanir hafa komið fram í gegnum tíðina varðandi stefnuna um skóla án 

aðgreiningar. Sumir telja að þar sem stefnunni sé framfylgt eigi sérdeildir og sérskólar ekki 

rétt á sér og að allir eigi að stunda nám innan almennra skóla. Aðrir vilja meina að skóli án 

aðgreiningar geti falið í sér sérúrræði og það henti sumum nemendum betur að vera í 

sérdeild eða sérskóla (Florian, 2012).  

Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar eru kynntar niðurstöður 

rannsóknar sem unnin var á árunum 2008-2013. Niðurstöðurnar sýndu að 93% foreldra töldu 

mikilvægt að skólastarf sé einstaklingsmiðað en um helmingur þeirra taldi að kennarar hefðu 

ekki þann bakgrunn sem þyrfti til þess að skipuleggja þess háttar kennslu. Einnig kemur fram 

að rúmlega helmingur fagmenntaðra starfsmanna skóla telur að kennarar hafi ekki nógu 

mikinn undirbúning til þess að geta sinnt öllum börnum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Árið 2015 var settur saman starfshópur til þess að gera skýrslu um mat á framkvæmd 

stefnu um skóla án aðgreiningar. Þar kemur fram að margir eru þeirrar skoðunar að þó að 

allir séu jákvæðir fyrir að nota stefnuna geti verið erfitt að framfylgja henni. Talið er að það 

þurfi meira fjármagn, meiri og fjölbreyttari sérfræðiþekkingu, stuðning á faglegum sviðum og 

meiri tíma til þess að framkvæma stefnuna. Að mati kennara er auðveldara að framfylgja 

stefnunni í minni skólum þar sem eru fámennari hópar. Kennarar telja að meira álag fylgi 

starfinu eftir að skólar fóru að vinna eftir stefnunni, að þeir þurfi að leita sér meiri 

sérþekkingar og það fari mikill tími í skrif á skýrslum og fundarsetu um málefni einstakra 

nemenda. Í skýrslunni koma einnig fram hugmyndir um aðgerðir til að bæta stefnuna um 

skóla án aðgreiningar. Hugmyndirnar snúa til dæmis að sérfræðiþjónustu sveitarfélaga en 
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talið er að þar væri hægt að bæta eftirfylgni og mat á árangri í kjölfar greininga og kynna 

þjónustu og verkferla betur fyrir foreldrum og starfsfólki skóla. Einnig komu þar upp 

hugmyndir að Velferðarráðuneytið, sveitarfélög og skólar mættu vinna betur að því að börn 

sem hafa ekki formlegar greiningar geti samt sem áður fengið viðeigandi stuðning í skóla og 

einnig að tryggð verði þjónustu- og meðferðarúrræði fyrir börn með greiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). 

4.6 Áhrif PISA á skólasamfélagið   

PISA (Programme for International Student Assessment) er alþjóðlegt könnunarpróf á vegum 

Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) sem hefur verið lagt fyrir þriðja hvert ár frá 

árinu 2000. Prófið mælir lesskilning hjá 15 ára nemendum og læsi þeirra á stærðfræði og 

náttúruvísindi. Tilgangurinn er að athuga hvort að nemendur sem eru að ljúka grunnskóla 

hafi öðlast þá þekkingu og færni í lestri sem gerir þeim kleift að taka fullan þátt í 

samfélaginu.  

Ný aðalnámskrá grunnskóla kom út  á árunum 2011 og 2013 og þar eru skilgreiningar á 

hæfni og lykilhæfni sem tengjast lestri og lesskilningi. Þessar skilgreiningar tengjast þeirri 

hæfni sem PISA prófunum er ætlað að mæla og samræmast hæfniviðmið við lok 10. bekkjar 

hæfniþrepum lesskilningshluta PISA (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Árið 2012 var frammistaða íslenskra nemenda á PISA prófinu ekki nægilega góð og ákvað 

þáverandi menntamálaráðherra að setja saman hóp sérfræðinga til að setja fram 

aðgerðaráætlun með því að taka saman Hvítbók um umbætur í menntun. Markmiðið var að 

hlutfall þeirra sem næðu lágmarksviðmiðum í lesskilningi færi úr 79% upp í 90%. Auka átti 

móðurmálskennslu og setja viðmið um lágmarkshæfni í lestri. Nota átti greinandi próf til þess 

að samhæfa reglubundnar mælingar á lesskilningi og veita nemendum af erlendum uppruna 

sérstakan stuðning. Kennarar áttu að fá aðstoð til þess að læra að bregðast betur við 

vísbendingum um lestrarvanda nemenda og allir leik- og grunnskólar áttu að setja sér 

læsisstefnu í samræmi við aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélaga. Ýta átti undir það að 

viðhorf til lesturs væri jákvætt, nemendur voru hvattir til að lesa meira og foreldrar hvattir til 

að styðja við lestrarnám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Árið 2015 voru Námsmatsstofnun og Námsgagnastofnun sameinaðar í 

Menntamálastofnun og réði hún teymi sérfræðinga í læsi til að vinna að framgangi 

læsisverkefnisins og veita ráðgjöf í skólum. Í kjölfarið var hafist handa við að búa til 

lesfimipróf (Lesferill) fyrir alla árganga grunnskólans svo hægt væri að fylgjast með 

framförum nemenda samhliða lestrarátakinu sem hrundið var af stað í kjölfar útgáfu 

Hvítbókar (Menntamálastofnun, e.d.-a). Sama ár gerðu mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og sveitarfélög landsins með sér þjóðarsáttmála um læsi. Með 
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þessum sáttmála staðfestu aðilar sameiginlegan skilning á nauðsyn læsis og vilja sinn til að 

fylgja eftir markmiðum Hvítbókar. Sveitarfélögin skuldbundu sig til þess að setja fram stefnu 

um læsi og lágmarksviðmið í grunnþáttum læsis, mæla lestur reglulega svo hægt væri að 

grípa inn í, nota snemmtæka íhlutun, fylgjast með því að nemendur af erlendum uppruna 

fengju nægan stuðning og að efla samstarf við foreldra. Foreldrasamtökin Heimili og skóli 

voru fengin með í þetta verkefni til að efla þátttöku foreldra og var gefinn út bæklingur með 

fræðslu og ráðleggingum til foreldra og aðstandenda. Hugmyndin var að foreldrar myndu 

gefa börnum 15 mínútur á dag til að lesa með þeim eða fyrir þau (Heimili og skóli, 2016). 

Þegar niðurstöður PISA árið 2016 sýndu að frammistaða íslenskra nemenda í læsi hefði 

lækkað síðustu ár fóru stjórnvöld af stað í aðgerðir til þess að styrkja íslenskt menntakerfi og 

efla læsi. Árið 2008 var samþykkt á Alþingi að nám til kennsluréttinda yrði lengt í fimm ár og 

með því var vonast til að árangur íslenskra nemenda yrði betri í alþjóðlegum samanburði. 

Þessi lenging getur þó ekki tryggt bætt gengi læsis hjá íslenskum nemendum en mestu máli 

skiptir að áhersla í kennaranámi beinist að þeim kennsluháttum sem reynst hafa 

árangursríkir í að efla lesskilning. Mikilvægt er að allir kennarar öðlist þekkingu og færni til að 

vinna faglega að því að efla læsi nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

    

4.7 Úrbætur   

Ljóst er að lestrarkennsla hefur tekið miklum framförum frá því áður fyrr en þó er enn margt 

sem má betur fara. Markmið Hvítbókar var að 90% grunnskólanema næðu 

lágmarksviðmiðum PISA árið 2018 en úr varð að aðeins 74% nemenda náðu þessu markmiði. 

Stór hluti af aðgerðaráætlun Hvítbókar hefur þegar gengið eftir, má þar nefna að búið er að 

tryggja aðgengi allra grunnskóla landsins að skimunarprófi til að skima fyrir bæði 

umskráningar- og lesskilningsvanda ásamt matstækjum svo hægt sé að fylgja árangri eftir 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Framboð lestrarbóka og fræðslu- og 

kennsluefnis hefur einnig aukist til muna og má þar á meðal nefna Læsisvef 

Menntamálastofnunar sem var opnaður í febrúar síðastliðinn. Læsisvefnum er einkum ætlað 

að þjóna þeim sem kenna lestur með því að fá þeim í hendur námsefni til að efla almenna 

lestrarkennslu inni í bekk og til að koma til móts við nemendur með vægan lestrarvanda með 

því markmiði að auka líkur á vandaðri og vel skipulagðri lestrarkennslu fyrir nemendur 

(Læsisvefurinn, e.d.). Þó margt hafi breyst til batnaðar má alltaf gera betur.  

Í rannsókn Freyju Birgisdóttur (2016) kom í ljós að slök færni í umskráningu skýrði að 

miklu leyti ástæðu þess hversu stór hópur íslenskra unglinga lenti undir hæfniþrepi tvö á 

lesskilningshluta PISA-prófsins árið 2012. Í sömu rannsókn kom fram að stór hluti íslenskra 

nemenda eða um 57% þátttakenda les sér aldrei til skemmtunar. Þessar niðurstöður benda 

til að ekki hafi alls staðar tekist nægilega vel til við lestrarkennsluna. Enn fremur má nefna að 
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sífellt fleiri unglingar og börn verja tíma sínum á netinu í ensku málumhverfi sem dregur að 

öllum líkindum úr áhuga á íslenskunámi þeirra og minnkar tímann sem þeir hafa til að sinna 

því (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jónsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór 

Steingrímsson, 2012).  

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2019) rýna í niðurstöður lesskilningshluta PISA 

2018 og telja þar upp nokkur tækifæri til að gera betur. Má þar meðal annars nefna nauðsyn 

þess að allir sem komi að menntamálum hafi sameiginlegan skilning á hvað felst í stefnunni 

skóli án aðgreiningar þar sem grundvallaratriði sé að allir nemendur fái gæðamenntun við 

hæfi. Þau telja jafnframt að í námskrám þurfi að setja viðmið um lágmarkshæfni í 

undirþáttum læsis fyrir hvern aldurshóp, að efla þurfi hærra stig orðaforðakennslu, stuðla að 

dýpri lesskilningi og tjáningu. En til þess að það takist þurfi að auka útgáfu á þýddu og 

íslensku efni fyrir alla aldurshópa og gefa út lestexta og þjálfunarefni ætlað nemendum með 

íslensku sem annað mál. Þá þarf að fjölga kennslustundum í íslensku í 1.-7. bekk og stuðla að 

því að kennarar fái góðan og faglegan undirbúning og stuðning á vettvangi til að úfæra 

árangursríka kennsluhætti. Þau telja einnig mikilvægt að stofnanir sem sjá um menntun 

kennara taki þátt í starfsþróun þeirra og leitist við að styrkja tengsl fræða og framkvæmdar.  
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5. Kennsla barna með lesblindu 

Umfangsmiklar athuganir (Kilpatrick, 2015; NELP, 2008; NRP, 2000; Walpole og McKenna, 

2007) á aðferðum til lestrarkennslu hafa bent á að mikilvægt sé að beita snemmtækri 

íhlutun, nota raunprófaðar aðferðir við kennsluna og styðjast við kennsluskipulag sem gefur 

möguleika á að kenna nemendum í misstórum hópum. 

5.1 Snemmtæk íhlutun 

Eins og kemur fram í skýrslu starfshóps frá árinu 2007 og hjá NRP (2000) er nú orðið lögð 

mikil áhersla á snemmtæka íhlutun. Áður var notað kennslufyrirkomulag sem gékk út á að 

„bíða eftir ósigri barnanna“ („wait to fail“), en þá voru lestrarerfiðleikar yfirleitt ekki greindir 

fyrr en nemendur voru orðnir 9-10 ára og fengu þá loks viðeigandi aðstoð í kjölfar 

greiningarinnar. Þetta var látið viðgangast þrátt fyrir að sannfærandi rannsóknarniðurstöður 

um að fyrirbyggjandi aðferðir, þ.e. skimun og markviss kennsla í kjölfarið gæfu mun betri 

árangur (Torgesen, 2000), væru þegar til staðar (Al Otaiba, Wagner og Miller, 2014). Þetta 

fyrirkomulag tíðkast einnig á Íslandi eins og kemur fram í skýrslu starfshóps frá árinu 1997. 

Snemmtæk íhlutun skiptir miklu máli fyrir börn með lestrarerfiðleika vegna þess að því fyrr 

sem viðeigandi inngrip hefst þeim mun meiri líkur eru á að góður árangur náist. Þess vegna 

leika skimunarpróf sem lögð eru fyrir í leik- og grunnskóla lykilhlutverki í snemmtækri 

íhlutun, sjá nánari umfjöllun í kaflanum „Skimun, mat og greining“ hér fyrir framan. Hún þarf 

að vera markviss og sérstaklega skipulögð svo hún nýtist sem best fyrir þau börn sem þurfa á 

henni að halda. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að snemmtæk íhlutun skili árangri (Amalía 

Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013; Vellutino o.fl., 1996; 

Torgesen, 2000).   

Í skýrslu NRP (NICHD, 2000) kom fram samantekt á aðferðum sem sýndu góðan árangur 

við að kenna leikskólabörnum undirstöðuþætti lestrarnáms. Það kom í ljós að með því að 

þjálfa hljóðkerfisvitund með markvissum hætti og kenna tengsl bókstafa og hljóða mætti 

draga verulega úr fjölda þeirra sem lentu í erfiðleikum í lestri í fyrsta, öðrum og jafnvel þriðja 

bekk grunnskólans.  

Vellutino og samstarfsmenn hans sýndu fram á afar góðan árangur með snemmtækri 

íhlutun í rannsókn sinni árið 1996. Úrtakið samanstóð af 74 nemendum í fyrsta bekk 

grunnskóla sem höfðu komið illa út í hljóðkerfisþáttum og þekkingu á bókstöfum og hljóðum 

(voru á meðal þeirra 9% lægstu) á skimunarprófi í leikskóla árið áður. Við kennsluna var 
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hljóðavitund þjálfuð með markvissum hætti og nákvæm kerfisbundin hljóðaaðferð (synthetic 

phonics) notuð til að kenna umskráningu, ásamt miklum tækifærum til að lesa samfelldan 

texta. Að fimmtán vikum liðnum höfðu 67% hópsins náð um og yfir meðaltali á 

aldurssvarandi lestrarprófi (Vellutino, Scanion og Lyon, 2000).  

Shapiro og Solity (2008) gerðu samanburðarrannsókn þar sem skoðaður var munurinn á 

leikskólum sem þjálfuðu hljóðkerfisvitund og hljóð bókstafa, og báru saman niðurstöður 

sínar við leikskóla sem gerði það ekki. Niðurstöðurnar sýndu að þegar þessi börn luku fyrsta 

bekk í grunnskóla var fjöldi þeirra sem átti erfitt með lestur 75% lægri í skólanum sem beitti 

áðurnefndri íhlutun heldur en í samanburðarskólanum.  

Langtímarannsóknir hafa sýnt að drengir sem sýndu erfiða og árásagjarna hegðun um 6 

ára aldur og fengu snemmtæka íhlutun, luku frekar framhaldsskóla og komust síður í kast við 

lögin en hinir sem fengu ekki íhlutun (Boisjoli, Vitaro, Lacourse, Barker og Tremblay, 2007).  

Margar rannsóknir hafa sýnt að markviss íhlutun hefur áhrif á hljóðkerfis- og 

hljóðavitund, lestrarnám og málfærni. Áhrif þjálfunar á hljóðkerfivitund hefur reynst vel og 

með góðri þjálfun er hægt að hafa áhrif á orðaforða, frásagnir og almennan málskilning 

(Hulme og Snowling, 2009, 2011; Kilpatrick, 2015; Torgesen, 2001; Crawford og Torgesen, 

2007).  

5.2 Gagnreyndar kennsluaðferðir 

 Í kjölfar skimunar eiga börn sem sýna merki um lestrarerfiðleika að fá markvissa kennslu 

sem byggð er á raunprófuðum aðferðum. Árangri kennslunnar verður svo að fylgja markvisst 

eftir og ef kennslan skilar ekki árangri þarf að endurskoða hana en einnig gæti þurft að fara í 

nánara greiningarferli (Walpoe og McKenna, 2007, 2009). 

Nokkrur atriði einkenna aðferðir sem eiga það sameiginlegt að gefa góðan árangur við 

kennslu nemenda með lesblindu og eitt af því mikilvægasta er að kennsluferlið sé í samræmi 

við lestrarþróunina og byrjað er þar sem nemandinn er staddur (sjá nánar um þróun Ehri 

(2005) í kaflanum um helstu orsakir og einkenni lesblindu). 

Eins og kemur fram í kaflanum um snemmtæka íhlutun þá gefur þjálfun hljóðkerfis- og 

hljóðavitundar og tengsl bókstafa og hljóða góða raun á fyrstu stigum lestrarþróunarinnar. 

Niðurstöður úr skimunarprófi ættu að segja til um hvar nemandinn er staddur í hljóðkerfis- 

og hljóðavitund og hvar þarf að byrja kennsluna. Sum börn þurfa að byrja á því að einangra 

forhljóð en önnur geta byrjað strax á sundurgreiningu hljóða (Helga Sigurmundsdóttir, 

2011b). Rannsóknir hafa sýnt að til þess að ná sem bestum árangri er hljóðavitundin þjálfuð í 

beinum tengslum við lestrarkennsluna og notuð er kerfisbundin hljóðaaðferð (National 

Reading Panel, 2000; Ehri, 2004; Shanhan, 2005, 2006; Ehri og Snowling, 2004; Cardoso-

Martins, Mesquita og Ehri, 2011). 
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Kerfisbundin, markviss hljóðaaðferð stuðlar að öflun sjónræns orðaforða og aukinni 

lesfimi sem er undirstaða þess að börn geti einbeitt sér að lesskilningi án þess að neitt annað 

sé að trufla þau (Share, 1995; Ehri, 2004; Scanlon o.fl., 2010). Rannsóknir National Reading 

Panel (2000) hafa sýnt að hljóðaaðferð hefur talsverða yfirburði yfir aðrar 

lestrarkennsluaðferðir. Hægt er að kenna hana með mismunandi hætti en sú sem hefur 

reynst best kallast kerfisbundin, samtengjandi hljóðaaðferð (NICHD, 2000; Parker, 2019). Þá 

eru bókstafir og hljóð kennd fyrirfram í ákveðinni röð oft samhliða umskráningu eins og gert 

er hér á landi og nemendum kennt að bókstafirnir tákna hljóð tungumálsins og hvernig hægt 

er að tengja þau saman og mynda orð (Helga Magnúsdóttir, 1993). Í framhaldinu eru gefin 

næg tækifæri til að æfa lestur á samfelldum textum sem valdir eru í samræmi við 

lestrarþróun og getu nemenda (Kilpatrick, 2015; Torgesen, 2001; Vellutino o.fl., 1996).  

Þjálfun á lesfimi (fluency) er mjög mikilvægur þáttur í lestrarkennslu. Niðurstöður margra 

rannsókna sýna þrjá þætti sem einkenna árangursríkustu aðferðirnar til að kenna lesfimi 

(Chard, Vaughn og Tyler, 2002; Kuhn og Stahl, 2003; National Reading Panel, 2000; 

Shanahan, 2005, 2006). Þessir þættir eru endurtekinn lestur (repeaded reading) en þá er 

algengt að lesnir séu stuttir merkingarbærir textar nokkrum sinnum þangað til fullnægjandi 

lesfimi er náð. Framfarir eru oftast metnar í rétt lesnum orðum á mínútu, en einnig með því 

að meta áferð lestrarins. Hægt er að þjálfa endurtekinn lestur með einum nemanda, litlum 

hópum og heilum bekk í einu (Vaughn o.fl. 2014). Einnig getur gagnast að kennari lesi fyrst 

og börnin svo, börnin lesa með kennaranum eða nemendur lesa með sjálfstæðum hætti 

(Allington, 2009). Þáttur númer tvö er góð fyrirmynd að lestri (modeling) en hún felst meðal 

annars í að lesa fyrir nemendur og sýna þeim hvernig góður lestur hljómar. Það eykur 

tilfinningu þeirra fyrir hljóðfalli tungumálsins þannig að lesturinn verður áheyrilegur. Að 

hlusta á upplestur og fylgjast með í bók getur einnig verið gagnleg þjálfun, en þó er 

árangursríkara þegar fullorðinn les með nemendum því þá fá nemendur leiðbeiningar 

jafnóðum um það sem betur má fara (McKenna og Stahl, 2003; Shanahan, 2005, 2006). Þriðji 

þátturinn er leiðbeinandi lestur (guided reading) en þá les til dæmis kennari eða einhver 

annar ákveðinn texta, nemandinn æfir sig með sjálfstæðum hætti og reynir að líkja eftir þeim 

sem las. Kennslan felst m.a. í því hvernig nota má blæbrigði raddarinnar til að auka skilning á 

því sem lesa þarf milli línanna, hvernig stundum þarf að draga úr leshraða til að skilja það 

sem stendur og hvernig nota á greinarmerki (Helga Sigurmundsdóttir, 2011a; Rasinski og 

Samuels, 2011). 

Eins og kemur fram í umfjöllun hér að framan þá þurfa kennarar að vera afar vel að sér í 

þróun allra undirþátta lestrarferilsins, kennsluaðferðum og kennsluháttum. Auk þess er 

mikilvægt að kennarar hafi góða þekkingu og skilning á orsökum og einkennum lesblindu svo 

að þeir geti komið auga á þá nemendur sem eru í áhættu og hjálpað þeim (Snowling, 2012). 
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Kennarar verða að vera færir um að koma til móts við þarfir hvers og eins nemanda, kunna 

að bregðast við þeim á viðeigandi hátt og sýna nemendum skilning og þolinmæði. Mikilvægt 

er að leiða börnin áfram stig af stigi og gæta þess að setja ekki á þau óraunhæfar kröfur, 

hvorki of erfið verkefni en heldur ekki of auðveld. Það getur til dæmis valdið miklum 

óþægindum fyrir barn með lesblindu að vera látin lesa upphátt fyrir framan allan bekkinn. 

Hægt er að koma sér saman um aðra möguleika eins og til dæmis að nemandinn sé búinn að 

æfa sig á lesefninu heima áður en hann les fyrir bekkinn. Þegar kennari fer yfir verkefnavinnu 

barns með lesblindu er nauðsynlegt að gefa hrós fyrir góðar tilraunir nemendans til að vinna 

vinnuna og eins fyrir árangur vinnunnar. Ef kennari þarf að merkja við eitthvað sem er rangt 

er gott að nota blýant eða ljósan lit og hafa jákvæðar athugasemdir með. Þegar nemandi 

með lesblindu fær verkefnið sitt til baka frá kennara og það er allt útkrotað með rauðum 

penna geta það orðið mikil vonbrigði þar sem hann átti líklega erfiðara með að gera 

verkefnið en önnur börn. Nemendur með lesblindu þurfa oft meiri tíma en aðrir til þess að 

lesa, skipuleggja, vinna verkefni og taka próf. Það getur verið að geta lesblindra barna til að 

skrifa niður hugsanir og hugmyndir sé ekki eins góð og getan til að tjá sig munnlega, sumum 

hentar því betur að fá að tjá sig munnlega í stað skriflega og mikilvægt er að taka það til 

greina. Einnig ætti að leyfa nemendum að nota tölvur til ritvinnslu og jafnvel taka 

kennslustundir upp á hljóðspólur sem hægt er að hlusta á aftur og skrifa upp eftir. Það þarf 

að passa vel að börn með lesblindu finnist þau ekki utanveltu og öðruvísi en önnur börn þó 

að þau þurfi sérúrræði  (Hodge, 2000). 

Rannsóknir sem voru gerðar í Bretlandi árið 1996 bentu til þess að þrátt fyrir að kennarar 

væru alltaf meira og meira að umgangast nemendur með sérþarfir fengju þeir ekki nægilega 

mikla fræðslu um þessi efni í menntun sinni (Garner, 1996). Með stöðugum rannsóknum á 

sérþörfum eins og til dæmis lesblindu mætti búast við því að það hefði lagast með árunum. 

Webster og Blatchford gerðu rannsókn árið 2015 þar sem þeir tóku viðtöl við kennara og 

kom í ljós að þriðjungur þátttakenda sagðist ekki hafa fengið þá þjálfun sem þeir þyrftu til að 

styðja við nemendur með sérþarfir í bekkjum sínum.  

Brynhildur Þórarinsdóttir og Kristján Jóhann Jónsson gerðu rannsókn árið 2018 sem 

kallast Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum og sýna niðurstöður hennar að fyrirmæli 

úr aðalnámskrá gefa kennurum ekki nógu skýra mynd af merkingu hugtaksins lesskilningur. 

Vettvangsheimsóknir þeirra í skóla sýndu að skólar eru mjög misjafnir eins og árangur 

kennslunar en almennt virðast íslenskir nemendur fá litla þjálfun í tjáningu, bæði í tali og í 

ritun. Margir kennarar töluðu um að það væri erfitt að fá nemendur til að lesa og því væru 

þeir oft að stytta lesefni eða jafnvel lesa fyrir nemendur.  

Ef íslenskir kennarar eru skoðaðir í alþjóðlegum samanburði kemur fram í niðurstöðum 

TALIS (Ragnar F. Ólafsson, 2019) að aðeins 26% íslenskra unglingastigskennara telja sig vel 
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undirbúna til þess að mæta þörfum nemenda með ólíka námsgetu á meðan hlutfallið er 61% 

hjá sænskum kennurum. Þessar tölur eru vísbending um það að íslenskir kennarar hafi ekki 

nægilega mikið faglegt öryggi og að undirbúningur í grunnnámi kennara skili sér ekki 

nægilega vel inn í kennslustofuna.  

Í rannsóknum er tekið fram að það er ekki við kennara að sakast í þessum efnum heldur 

frekar við menntastofnanir fyrir að tryggja ekki að kennarar fái fullnægjandi þekkingu á því 

hvernig best sé að aðstoða einstaklinga með lesblindu. Rannsóknir hafa sýnt að aukin 

fræðsla á málefninu eykur sjálfstraust kennara til að hjálpa nemendum með lesblindu og 

hefur jákvæð áhrif á kennara sem starfa með lesblindum nemendum (Knight, 2018). 

5.3 Viðbrögð við kennslu   

RTI (Responce to Intervention) er kennslufræðilegt úrræði byggt á hugmyndafræði 

„snemmtækrar íhlutunar“ og er þar lögð áhersla á að koma í veg fyrir að börn bíði ósigur í 

námi. Það má segja að RTI sé andsvar við kennslufyrirkomulaginu „að bíða eftir að börnum 

mistakist“ („wait to fail“) (Al Otaiba, Wagner og Miller, 2014). Lestrarkennsla í 

margbreytilegum nemendahópi krefst þess að kennsluhættir séu vel skipulagðir svo að 

kennarar geti náð til allra nemenda. Það skiptir máli hversu oft börnin fá kennslu í 

viðkomandi námsþætti, hversu stór nemendahópurinn er og hversu skipulögð kennslan er 

(Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Þegar hugað er að einstaklingsmiðaðri lestrarkennslu í 

Handbók Leið til læsis er meðal annars lagt til að stuðst sé við áðurnefnt kennsluskipulag en 

það beinist markvisst að viðbrögðum við kennslu til að fyrirbyggja námserfiðleika (Fuchs og 

Fuchs, 2006a; 2006b; Buffum, Mattos og Weber, 2009; Walpole og McKenna, 2007, 2009). 

Þegar kemur í ljós að börn ná ekki þeim markmiðum sem sett hafa verið er strax farið að 

skoða markmiðin upp á nýtt og skipta bekknum í minni hópa til þess að geta sinnt þeim 

nemendum betur sem þurfa einstaklingsaðstoð (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). 

Kennsluskipulagið byggir á stigskiptri kennslu sem hefur reynst mjög vel í fyrstu bekkjum 

grunnskóla til þess að auðvelda kennurum að vinna að snemmtækri íhlutun og mæta þörfum 

sem flestra nemenda í bekknum (Steinunn Torfadóttir, 2011b). Með stigskipta 

fyrirkomulaginu er reynt að tryggja að nemendur hafi fengið vandaða lestrarkennslu inni í 

bekk áður en sótt er um sérkennslu fyrir þá (Heller, Holtzman og Messick, 1982; Fuchs, Fuchs 

og Compton, 2004).  

Á fyrsta stigi kennslunnar er áætlað að kennsla fari fram í grunnþáttum læsis í 

hefðbundnu bekkjarskipulagi með viðurkenndum, raunprófuðum aðferðum. Á stigi tvö er 

lögð áhersla á einstaklingsmiðaða kennslu í litlum hópum en þar er markmiðið að aðstoða þá  

nemendur sem þurfa öflugri kennslu en á stigi eitt. Þeir nemendur sem greinast undir 

viðmiðum í einhverjum læsisþáttum á stigi eitt fá strax viðbótarkennslu. Stigskipt kennsla 

gerir ráð fyrir því að einhver börn þurfi öfluga og sérhæfða kennslu. Kennsla á stigi þrjú er 



 

33 

oftast framkvæmd af sérfræðingum eins og sérkennurum þar sem unnið er út frá 

einstaklingsnámskrá. Sérfræðingur metur það hvort nemandi fá kennsluna innan eða utan 

bekkjar. Í stigskiptri kennslu (sjá mynd 3) eru verkefnin fjölbreytt sem hentar ólíkri stöðu 

nemenda í nemendahópi (Steinunn Torfadóttir, 2011b).  

 

Mynd 3. Viðbrög við kennslu (RTI) (Fuch, Fuch og Compton, 2004; Walpole og McKenna, 2007).  

5.4 Tæknilegur stuðningur við nám og kennslu 

Hægt er að nýta ýmsa tækni til þess að aðstoða einstaklinga með lesblindu. Hljóðbókasafn 

Íslands er bókasafn fyrir lesblinda og aðra sem geta ekki nýtt sér hefðbundið prentað letur. 

Tölvur/spjaldtölvur, skannar/skannapennar, tölvumýs með flýtihnöppum, snjallsímar, 

upptökutæki, myndavélar og mp3 spilarar eru allt dæmi um hugbúnað sem getur reynst vel 

fyrir lesblinda. 

Talgervill sem les upp texta og leiðréttingarforrit eru hugbúnaðir sem hafa breytt 

vinnuumhverfi lesblindra mikið og meðal annars gert þeim kleift að stunda framhaldsnám og 

skrifstofuvinnu (Félag lesblindra, e.d.). Sumir einstaklingar hafa ágæta færni til að lesa texta 

en nota talgervil til þess að hjálpa sér með eitt og eitt orð sem þeir eru í vandræðum með að 

lesa. Einnig getur verið gagnlegt að nota talgervil við fyrirmæli í prófum til að vera viss um að 

skilja spurningar rétt og einnig til þess að athuga hvort svörin séu örugglega rétt sett fram 

(Miesenberger o.fl., 2006).  

Í gegnum tíðina hefur verið algengt að einstaklingar með lesblindu noti litaðar glærur til 

að leggja yfir texta eða prenta texta á lituð blöð til að eiga auðveldara með lestur. 

Rannsóknir hafa þó ekki sýnt fram á gagnsemi litaðara glæra við lestur texta og sumstaðar 

eru áhrif þeirra flokkuð sem gerviáhrif (placebo effect). Til að leiðrétta þann útbreidda 

misskilning tóku fjöldamörg samtök augnlækna og barna með námserfiðleika sig saman og 

gáfu út sameiginlega yfirlýsingu þar sem hvatt var til þess að notkun þeirra væri hætt (Catts, 
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Kamhi og Adlof, 2014a). Margir virðast þó hafa trú á notkun þeirra, m.a. á Íslandi eins og sjá 

má í viðtölum í þessari rannsókn (sjá í kafla 7 í Catts, Kamhi og Adlof, 2014a). 

5.5 Hlutverk foreldra/forráðamanna 

Samkvæmt 18. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 eiga foreldrar að gæta hagsmuna barna 

sinna á skólaskyldualdri. Einnig er þeim skylt að veita grunnskóla nauðsynlegar upplýsingar 

um barnið sem varða skólastarfið og velferð barnsins. Í 19. gr. sömu laga kemur fram að 

foreldrar beri ábyrgð á námi barna sinna og ber að fylgjast með námsframvindu þeirra í 

samvinnu við þau og kennara. 

Það skiptir miklu máli að samstarf á milli foreldra og kennara sé gott. Mikilvægt er að 

foreldrar sýni áhuga og stuðning þegar kemur að námi barnanna og séu tilbúnir að veita 

þeim aðstoð (Høien, 2008). Gott er að vera meðvituð um hvað það er sem börnin þurfa 

mesta hjálp við en til dæmis geta foreldrar lesið bækur upphátt og dregið saman aðalatriði 

texta en einnig er mikilvægt að láta börnin lesa sjálf og spyrja þau út úr aðalatriðunum (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). Einnig skiptir miklu máli að lesa með barninu á hverjum degi heima, sú 

æfing getur haft mjög mikið að segja um árangur barnsins í lestri. 

Foreldrar eða forráðamenn eru í flestum tilfellum talsmenn barna sinna í skólanáminu og 

er mikilvægt að þau skilji greiningarferlið og afli sér upplýsinga um réttindi barnsins til þess 

að skapa barninu sem best menntunarskilyrði. Mikilvægt er að foreldrar barna með lesblindu 

séu duglegir að afla sér þekkingar og fræðslu, lesi bækur og leiti ráða hjá öðrum foreldrum 

sem hafa verið í sömu sporum. Með því að fræðast er auðveldara að taka upplýstar 

ákvarðanir um menntaferil og tilfinningalíf barnsins. Einnig er gott að heimsækja skólann 

þegar kostur er og fylgjast með barninu. Mikilvægt er að foreldrar sýni börnum sínum 

hvatningu og þolinmæði (IDA, 2019). 
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6. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni. 

Sagt verður frá þátttakendum, hvernig öflun gagna fór fram og greiningu þeirra. Að auki 

verður talað um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál.  

Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við 6 einstaklinga sem allir eiga það sameiginlegt að 

vera greindir með lesblindu. Markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu einstaklinga af 

því að vera með lesblindu og hvort að viðmælendur telji sig hafa fengið nægilega mikla og 

góða aðstoð vegna lesblindunnar. Markmiðið er einnig að skoða hvort viðmælendur teldu að 

lesblindan hefði áhrif á áframhaldandi nám eða starfsval þeirra. 

Með rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 1) Hver er 

reynsla viðmælenda af því að vera með lesblindu? 2) Telja einstaklingar sem greindir hafa 

verið með lesblindu sig hafa fengið þá aðstoð sem þau þörfnuðust á skólagöngu sinni? 3) 

Telja einstaklingar sem greindir hafa verið með lesblindu að lesblindan muni hafa áhrif eða 

hafi haft áhrif á val á áframhaldandi námi eða starfi? 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir og opin einstaklingsviðtöl. 

Eigindleg viðtöl hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og 

einnig að lýsa félagslegum ferlum (Gubrium og Holstein, 2002; Kvale og Brinkmann, 2009; 

Rubin og Rubin, 2005; Seidman, 2006). Þegar reynsluheimur fólks er rannsakaður er reynt að 

skilja reynslu þátttakenda frá þeirra augum og laða fram þeirra reynslu. Viðtölin felast í 

samræðum þar sem rannsakandi leggur sig fram um að mæta viðmælanda sínum á 

jafnréttisgrundvelli. Umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda fyrirfram en áherslur og 

innihald getur verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þessu viðfangsefni þar sem markmiðið er að skoða 

reynslu ákveðins hóps einstaklinga sem greindir eru með lesblindu. 

6.2 Þátttakendur 

Til þess að velja þátttakendur í rannsóknina var notað hentugleikaúrtak (e. convenience 

sample) en það er þegar einstaklingar eru valdir í úrtak af hentugleika. Í hentugleikaúrtaki 

„velur rannsóknarmaður úrtak könnunar eða þátttakendur þar sem auðvelt er að ná til 

þeirra. Þannig skiptir lítill kostnaður og tími máli en ekki að alhæfa um þýði.“ (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessu tilfelli var einblínt á að finna þátttakendur 

sem eru með lesblindugreiningu.  

Byrjað var á því að hafa samband við skólastjóra í grunnskóla og henni skýrt frá 

rannsókninni. Hún tók erindinu vel og benti á að hafa samband við deildarstjóra á 

unglingastigi. Deildarstjórinn var mjög hjálpsöm, en vegna laga um persónuvernd gat hún 
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ekki gefið upplýsingar um þá nemendur sem eru með lesblindugreiningu. Í framhaldinu var 

ákveðið að semja bréf sem skýrði frá rannsókninni og tilgangi hennar. Þegar bréfið var tilbúið 

sendi deildarstjórinn það í tölvupósti til allra foreldra nemenda í unglingadeild skólans. Í 

bréfinu kom fram að rannsakandi leitaði að sex einstaklingum á unglingastigi sem væru 

greindir með lesblindu og myndu vilja taka þátt í rannsókninni. Fljótlega komu svör frá 

þremur áhugasömum foreldrum sem voru búnir að tala við börnin sín og fengu jákvæð 

viðbrögð frá þeim við því að taka þátt. Það gékk erfiðlega að fá fleiri viðmælendur og því var 

ákveðið að breyta aðeins um stefnu og hafa viðmælendur þrjá einstaklinga á unglingsaldri og 

þrjá fullorðna einstaklinga. Rannsakandi tók strax fram við foreldra og viðmælendur að gætt 

væri nafnleyndar og að nöfn viðmælenda myndu hvergi koma fram. Tekin voru viðtöl við 

stúlku í 8. bekk, fædd árið 2006, sem við skulum kalla Jónu, stúlku sem var í 9. bekk þegar 

viðtalið var tekið, fædd árið 2004, sem við skulum kalla Ásu og strák á fyrsta ári í 

framhaldsskóla, fæddur árið 2003, sem við skulum kalla Pétur. Ása bjó erlendis sem barn en 

flutti til Reykjavíkur í 4. bekk og svo út á land í 8. bekk. Allir yngri viðmælendurnir eru því 

búsettir á sama stað úti á landi og gengu í sama grunnskóla. Einnig voru tekin viðtöl við 32 

ára konu, fædd árið 1988, sem við skulum kalla Siggu, 29 ára konu, fædd árið 1991, sem við 

skulum kalla Guðrúnu og 33 ára karlmann, fæddur árið 1987, sem við skulum kalla Elías. 

Sigga og Elías eru búsett á sama stað á landsbyggðinni en Guðrún býr á öðrum stað, einnig 

úti á landi. Elías og Guðrún gengu þó í sama grunnskóla en Sigga var í öðrum grunnskóla. 

Engin þeirra stundaði nám í sama framhaldsskóla.  

6.3 Gagnaöflun 

Samskiptin fyrir viðtölin hjá unglingunum fóru að mestu fram í gegnum foreldrana sem 

sendu svör við upphaflegum tölvupósti þar sem óskað var eftir þátttöku. Tekið var viðtal við 

tvær stúlkur, önnur var í 8. bekk en hin í 9. bekk þegar viðtalið var tekið og einn strák sem var 

á fyrsta ári í framhaldsskóla. Lögð var áhersla á að viðtölin færu fram í kunnulegu umhverfi 

viðmælenda og fóru því fram í skólum þeirra með samþykki skólastjórnenda. 

Rannsakandi vissi af þremur fullorðnum aðilum í sínu nærumhverfi sem greindir eru með 

lesblindu og voru þau spurð hvort þau vildu taka þátt í rannsókninni sem þau samþykktu 

strax að gera. Viðtöl voru tekin við konu sem er 32 ára, konu sem er 29 ára og karlmann sem 

er 33 ára. Eitt viðtalið fór fram í fundarherbergi á vinnustað rannsakanda en hin tvö voru 

tekin í heimahúsi. 

Áður en viðtölin fóru fram var þátttakendum skýrt nákvæmlega frá rannsókninni og tekið 

fram að nafn þeirra myndi hvergi koma fram. Beðið var um leyfi til að fá að taka viðtalið upp 

gegn því að upptökunni yrði eytt um leið og rannsakandi væri búin að skrifa viðtalið upp í 

tölvu. Allir þátttakendur samþykktu það. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma (sjá 

Viðauka A og Á) til að reyna að tryggja að fram kæmu sem flest atriði sem tengdust 
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viðfangsefnunum sem rannsóknin beinist að. Öll viðtölin byrjuðu á sömu upphafsspurningu: 

"Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af því að vera greind/ur með 

lesblindu"? 

6.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru skrifuð jafnóðum upp í tölvu og yfirfarin. Síðan voru áherslur flokkaðar í 

eftirfarandi þemu: Reynslan af því að vera með lesblindu, sem skiptist í flokkana hvaða 

erfiðleikum lesblindan hefur valdið í námi og tilfinningalegir erfiðleikar sem tengjast því að 

vera með lesblindu. Svo eru það þemun stuðningur í skóla, skortur á stuðningi í skóla, aðstoð 

utan skóla og val á áframhaldandi námi eða starfsval. 

6.5 Réttmæti og siðferði 

Þegar talað er um réttmæti í eigindlegum rannsóknum er lögð áhersla á trúverðugleika og 

það hversu nákvæm rannsóknargögn og rannsóknin í heild sinni eru (Denzin og Lincoln, 

2011). Viðtölin fela í sér mannleg samskipti og er því oft erfitt að tryggja réttmæti þeirra 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Rannsakandi reyndi sitt besta til þess að endurspegla reynslu 

þátttakenda á sem trúverðugastan hátt. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að 

úrtakið er lítið og getur því ekki endurspeglað reynslu allra einstaklinga sem greindir eru með 

lesblindu enda er markmiðið ekki að alhæfa um þýðið. Einnig eru takmarkanir varðandi það 

að það er misjafnt hvað einstaklingarnir muna mikið frá barnæsku. Það getur líka skipt máli 

að allir þrír yngri viðmælendurnir búa á sama stað úti á landi og koma úr sama grunnskóla en 

eldri nemendurnir eru ekki allir frá sama stað og hafa ekki allir verið í sama grunn- eða 

framhaldsskóla.  

Mikilvægt er að rannsakandi sé trúr þátttakendum sínum, heiðarlegur og nákvæmur og 

fylgi þeim forsendum sem hann lagði upp með í rannsókninni (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi skýrði bæði foreldrum unglinganna og öllum þátttakendum vel frá markmiðum 

verkefnisins og tók strax fram að nafn þeirra eða nafn á skóla myndi hvergi koma fram. Þau 

voru einnig látin vita að ef það kæmu upp atriði sem þeim finndist óþægilegt að ræða myndu 

þau láta rannsakanda vita og einnig að þau gætu hætt við þátttöku hvenær sem þau vildu. 
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7. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar og eru þær greindar eftir 

þemum. Hvert þema er svo flokkað eftir því hvort fjallað er um viðmælendur á unglingsaldri 

eða viðmælendur á fullorðinsaldri og er þá talað um yngri viðmælendur og eldri 

viðmælendur. Byrjað verður að fjalla um reynslu viðmælenda af því að vera með lesblindu. 

Sá kafli skiptist í tvennt, annars vegar er það hvaða erfiðleikum lesblindan hefur valdið í 

námi, og hins vegar um tilfinningalega erfiðleika sem tengjast því að vera með lesblindu. 

Næst verður fjallað um þann stuðning sem þátttakendur fengu vegna lesblindunnar á 

skólagöngu sinni. Síðan verður skoðað hvort þátttakendur telji sig hafa vantað stuðning á 

skólagöngu sinni og þar á eftir um þá aðstoð sem þátttakendur fengu utan skóla. Að lokum 

verður gerð grein fyrir því hvort að þátttakendur telji að lesblindan hafi haft áhrif, eða muni 

hafa áhrif á áframhaldandi nám eða val á starfi.  

7.1 Reynsla af lesblindu 

7.1.1 Reynsla viðmælenda af því að vera með lesblindu. 

Erfiðleikar við lestrarnám komu fram hjá öllum yngri þátttakendunum. Pétur sagði: „Ég man 

að ég átti í erfiðleikum með að lesa, ég bara hef alltaf átt í erfiðleikum með að lesa“. Ása lýsti 

sinni upplifun á lesblindu svona:  

 Ég upplifi lesblindu þannig að stafirnir fara að dansa í kringum blaðið  

 eða verða bara alveg í móðu. Sum orðin túlka ég sem einhver orð, ég  

 bara veit ekki alveg hvað gerist, en þau bara svona renna saman  

 einhvernveginn í allt annað orð en stendur á blaðinu. Eins og til dæmis  

 í yndislestri sem við byrjum í á morgnanna, þá get ég bara ekki lesið.  

 Þá er ég þreytt og þá fara allir stafirnir í rugl og ekki séns að ég geti  

 eitthvað lesið.  

Jóna sagði að hún hefði mjög hægan leshraða: „Ég klóra mig í gegnum textana en hraðinn er 

mjög hægur, leshraðinn hefur alltaf verið mitt vandamál“. Allir þrír viðmælendurnir töluðu 

um erfiðleika með lesskilning en einn sagði að lesskilningurinn væri orðinn aðeins betri með 

árunum. Viðmælendur töluðu um að þeir væru stundum búnir að eyða miklum tíma í að lesa 

langan texta þegar þeir áttuðu sig á því að þeir vissu ekkert um hvað þeir væru að lesa. Pétur 

lýsti vandamálum sínum tengdum lesskilningi svona:  

 Ég mundi til dæmis aldrei nein lög eða texta sem lítið barn, ég lærði  

 ekkert af þessum lögum sem voru kennd á leikskólanum. Þetta kikkar  

 svolítið svona seint inn hjá manni þegar maður er að lesa orð. Mér  
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 finnst miklu léttara að lesa alveg í næði, þegar ég er einn að lesa og í  

 hljóði bara. En þegar ég er að lesa upphátt þá byrjar þetta að kikka inn,  

 og þá er maður svona, ekki alveg viss hvað  maður er að lesa. Þetta er  

 samt orðið aðeins betra núna, ég hef kanski náð einhverri tækni við að  

 ná að muna hvað ég les.  

Jóna talaði um að fyrir nokkrum árum hafi það verið áberandi hvað hún ruglaði stöfum mikið 

saman í stuttum orðum. Hún átti auðveldara með að lesa lengri orðin en skilningurinn á bak 

við lesturinn var lítill sem enginn. Þegar aðrar námsgreinar voru ræddar var einn viðmælandi 

sem talaði um mikla erfiðleika í stærðfræði vegna lesblindunnar. Jóna sagði: „Þetta hefur líka 

áhrif á stærðfræðina, við lestur á tölum og merkjum og svona. Ég rugla mikið saman 

merkjunum og stórar tölur verða vandamál“. Annar viðmælandi talaði um að það gengi mjög 

vel í stærðfræði en illa í tungumálakennslu. Pétur sagði: „Sko mér finnst stærðfræðin eigilega 

léttust, en ég hef alltaf átt í erfiðleikum með tungumálin“. 

Hjá hinum þremur viðmælendunum sem eru á fullorðinsaldri kom fram að þau eiga einnig öll 

í erfiðleikum með lestur. Sigga sagði: „Ég átti alltaf erfitt með lestur og ruglaði oft endingum 

saman. Og líka þessum litlu orðum: og, var, er, og svo endingunum“. Þau tala einnig öll um 

að þau lesi lítið sem ekki neitt í dag. Elías sagði:  

 Ég hef aldrei haft eirð í mér eða nennu til að lesa eitt eða neitt. Ég  

 þarf að hafa mikið fyrir því að lesa og það fer mikil orka í það hjá  

 mér. Lesblindan er örugglega ástæðan fyrir því, og svo er ég  

 náttúrulega með athyglisbrest líka sem gerir mér það erfitt fyrir að  

 lesa, að ég les bara eiginlega ekkert nema það sé mér til gagns. Og  

 ef það er stuttur lestur. Og það er ennþá þannig í dag. Ég get lesið  

 mér til gagns en mjög hnitmiðað, þá er ég að leita mér að  

 upplýsingum eða einhverju ákveðnu. Ég les ekki sögur.  

Allir þrír viðmælendurnir töluðu um að þau hefðu lélegan lesskilning. Þau sögðust eiga erfitt 

með að muna það sem þau lesa. Guðrún sagði:  

 Mér gékk alltaf illa að lesa texta og svara spurningum úr efninu,  

 sem sagt lesskilningurinn var ekki góður. Ég fann fyrir svo miklum  

 einbeitingarskorti og það var svo erfitt að hugsa um það sem ég  

 var að lesa. Ég fór alltaf bara að hugsa um eitthvað annað. Það er  

 bara svona, mjög erfitt að lesa og halda mig við lesturinn. Ég les  

 mér ekki til gamans, ekki heldur í dag sko, ég les bara það sem ég  
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 þarf. Ég hef alveg oft reynt þetta, að setjast niður og lesa, en ég  

 gefst alltaf upp á því. 

Tveir viðmælendanna glíma við mikla stafsetningarerfiðleika og telja sig einnig vera með 

skrifblindu. Elías sagðist gera mjög mikið af stafsetningavillum en noti „google“ til að hjálpa 

sér. Hann sagðist oft rugla saman stöfum og er enn mjög óviss hvernig mörg orð eru skrifuð. 

Sigga glímir líka við stafsetningarerfiðleika: 

 Ég er sko líka mjög skrifblind þannig þetta var mjög erfitt í  

 grunnskóla. Ég hataði stíla, það var virkilega erfitt. Það átti  

 að skrifa upp það sem var lesið og ég gat bara ekki komið  

 þessu á blað, var alltaf með 20 villur eða eitthvað. Ég man  

 að það var svona í 8. eða 9. bekk sem maður fékk svona blað  

 til hliðar og mátti skrifa eftir því skiluru, en þangað til var  

 þetta bara: „þú þarft bara að vera eins og hinir“.  

Guðrún segist aftur á móti alltaf hafa skrifað mjög rétt og verið með stafsetningu og málfar 

þokkalega á hreinu. Hún sagði: „Ég held að það hafi haft áhrif á að lesblindan uppgötvaðist 

ekki fyrr, að ég fékk ekki greiningu fyrr en í 9. bekk“. Tveir viðmælendanna áttu einnig í 

miklum vandræðum með stærðfræði á skólagöngunni.  

7.1.2 Tilfinningalegir erfiðleikar 

Hjá meirihluta viðmælenda komu fram einhversskonar tilfinningalegir erfiðleikar sem hægt 

var að rekja til lesblindunnar. Þau upplifðu sig öðruvísi en hinir krakkarnir þegar þau sáu að 

þeim gékk ekki jafn vel og þeim.  

Hjá yngri viðmælendunum voru tveir sem töluðu sérstaklega um þess konar erfiðleika. 

Pétur sagðist stundum hafa verið talinn heimskur af bekkjarfélögunum en taldi þá líklega lítið 

hafa vitað um lesblindu. Hann sagðist hafa horft á video og lesið greinar um lesblindu og hafi 

þá sjálfur séð betur hvað þetta var og að það væri því ekkert til að skammast sín fyrir. Jóna 

sagði að það hefði verið ákveðinn léttir þegar það kom í ljós að hún væri með lesblindu en 

hún var 9 ára þegar hún fékk greiningu: „Ég man að ég spurði mömmu oft hvort að ég væri 

eitthvað öðruvísi en jafnaldrar mínir, mér fannst ég bara ekki ná eins góðum tökum á 

lærdómnum eins og þeir“. Hún sagðist hafa farið öruggu leiðina og valið sér auðveldar bækur 

til að lesa, þrátt fyrir að hafa fengið hvatningu bæði í skólanum og heima til þess að velja 

meira krefjandi bækur.  

Hjá eldri viðmælendum komu einnig fram tilfinningalegir erfiðleikar. Siggu fannst hún 

vera svolítið ein á báti og upplifði sig öðruvísi en vinkonur sínar: „Ég var alltaf send til hliðar 

með „tossunum“. Við vorum alltaf til hliðar á einhverju svona hringborði og vorum látin lesa 
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þar“. Hún sagðist einnig hafa skammast sín fyrir það hvernig hún talaði, þar sem hún hafi 

alltaf flýtt sér svo mikið og talaði því oft vitlaust. „En það hefur lagast mikið í dag. Þetta er 

bara eitthvað sem maður lifir með, maður veit ekkert hvað hitt er“ sagði Sigga. Elías sagði að 

sér hafi alls ekki liðið vel í grunnskóla:  

 Ég man bara að þetta var endalaust brölt og bras, endalaust nýjir  

 sálfræðingar. Þetta var svona einn pakki hjá mér, athyglisbrestur  

 og lesblinda. En ég fékk auðvitað ekki greiningu fyrr en í 9. bekk  

 og þá er eigilega bara búið að brjóta mann niður alla  

 grunnskólagönguna. Þá ertu líka bara svolítið sjálfur búinn að  

 ákveða að þú sért bara vitlaus. Þetta hefur alveg auðvitað áhrif á  

 mann enn í dag. Til dæmis bara, mér finnst til dæmis óþolandi að  

 búa í samfélagi þar sem fólk er meira að spá í stafsetningavillum  

 þegar maður skrifar eitthvað heldur en virkilega því sem maður er   

 að segja. Það virðist oft vera aðalatriðið, að benda á villurnar hjá  

 manni. Ég skrifa bara vitlaust ef ég þarf að skrifa vitlaust.  

Guðrún talaði um að lesblindan hafi líklega hamlað henni svolítið en hún segir líka að hún 

hafi stundum notað lesblinduna sem afsökun til að vera of góð við sjálfa sig. Þegar hún var í 

framhaldsskóla notaði hún þá afsökun að það gengi ekki vel hjá henni vegna lesblindunnar 

en hún hefur einnig verið að kljást við kvíða sem hefur sín áhrif. Hún segist svo seinna hafa 

hætt að nota lesblinduna sem afsökun og hugsar lítið sem ekkert um að hún sé lesblind í dag 

nema bara þegar það kemur til umræðu. 

7.2 Stuðningur í skóla 

Þegar talað var um stuðning sem viðmælendur fengu á skólagöngunni var reynsla þeirra 

nokkuð mismunandi. Yngri viðmælendurnir koma allir úr sama skólanum en samt virtist 

upplifun þeirra af aðstoðinni sem þau fengu vera ólík. Pétur sagði að eftir greiningarferlið í 4. 

bekk hafi hann fengið meiri tíma í námsveri þar sem farið var vel yfir efnið. Einnig fékk hann 

rauðar og bláar glærur til að hjálpa sér við lesturinn og lengri próftíma. Hann segist reyndar 

ekki hafa fengið hljóðbækur en honum fannst líklegt að hann hefði fengið þær ef hann hefði 

beðið um það. Nú er Pétur á fyrsta ári í framhaldsskóla og gengur vel þannig að hann hefur 

ekki óskað eftir mikilli aðstoð vegna lesblindunnar. Hann hlustar á hljóðbækur í ensku og fær 

lengri prófatíma. Pétur sagði: „Mér gengur bara miklu betur núna í framhaldsskólanum. Ég 

náði ekki stærðfræðinni í grunnskóla en nú er ég búin að ná þessu. Ég er meira að segja að 

standa mig betur heldur en margir krakkar sem eru ekki með lesblindu“. Ása var í grunnskóla 

á höfuðborgarsvæðinu þangað til í 8. bekk en þá flutti hún út á land. Hún sagðist hafa fengið 

góða aðstoð í Reykjavík þar sem hún fékk glærur til að setja yfir texta sem hjálpaði henni 
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mikið. Hún fékk líka að hlusta á hljóðbækur og upplestur á próffyrirmælum ef hún treysti sér 

ekki að lesa sjálf. Ása fór einnig reglulega til sérkennara sem tók hana í hraðlestrarpróf til að 

skoða hversu mikið hún hefði bætt sig. Því miður fær hún ekki eins mikla aðstoð í dag en hún 

var í 9. bekk þegar rannsóknin var gerð. Jóna fékk greiningu í 4. bekk og fékk hún þá að prófa 

litaðar glærur en fannst það ekki hafa mikið að segja. Hún fékk að fara fram á gang til að lesa 

í næði þegar hún þurfti á því að halda og notast við heyrnarhlífar til þess að útiloka truflun og 

halda einbeitingu. Jóna hefur fengið góða hjálp á unglingastiginu:  

 Eftir að ég fór í 8. bekk þá hef ég haft afnot af tölvu frá skólanum.  

 Það er svona tölva sem hjálpar mér með ýmislegt eins og sko, ég  

 get talað og tölvan skrifar það upp. Svo get ég líka sett texta upp í  

 eitthvað svona forrit, eitthvað leiðréttingarforrit sem lagar   

 stafsetningavillur. Ég  nota tölvuna í skólanum en svo má ég líka taka  

 hana með heim. Ég má sækja svona hljóðbækur og hlusta svo líka á  

 námsefnið í tölvunni og fylgist svo bara með í bókinni. Prófin sem ég  

 fer í eru flest rafræn og þá get ég hlustað sko á spurningarnar í gegnum  

 tölvuna. Ég er eigilega bara nýfarin að prófa að hlusta á hljóðbækur og  

 það tekur smá tíma finnst mér að venjast því, en það er allt að koma  

 samt. 

Hjá eldri hópnum var svolítið misjafnt hversu mikla aðstoð viðmælendur fengu. Elías og 

Guðrún voru í sama grunnskóla á landsbyggðinni en Sigga var í öðrum grunnskóla 

annarsstaðar á landsbyggðinni. Sigga fékk greiningu í 6. bekk og segist í kjölfarið af því hafa 

fengið lengri vinnutíma og spólur með skólabókunum. Hún fékk til dæmis að hlusta á 

samræmdu prófin á  kasettutæki. Þegar hún var orðin aðeins eldri fékk hún líka annað letur á 

textann á prófunum þar sem hún átti erfitt með að lesa Times New Roman letrið og fannst 

stafirnir fara allir í eina klessu. Eins og áður sagði voru Elías og Guðrún í sama grunnskóla og 

fengu bæði greiningu í 9. bekk. Það eru reyndar 4 ár á milli þeirra í aldri en þeirra upplifun af 

aðstoð og stuðningi er frekar ólík. Elías sagðist hafa fengið sérkennslu í litlum mæli en það 

nýttist honum samt mjög vel, þar sem hann er einnig með athyglisbrest og leið ekki vel inni í 

bekk. Hann segir að það hafi verið meira hnitmiðað fyrir hann að vinna í sérdeildinni og það 

hafi gengið vel. Elías man eftir að hafa prófað litaðar glærur og hljóðspólur en fannst það 

ekki hjálpa nógu mikið. Það má því segja að það eina sem hjálpaði honum var sérkennslan og 

svo lengri prófatími þegar hann var kominn í framhaldsskóla. Guðrún var nokkuð ánægð með 

þá aðstoð sem hún fékk í skóla:  

 Já sko mig minnir að ég hafi fengið einhverja sérkennslu þarna  

 eftir greininguna, en reyndar þá með öðrum nemanda. Já ég fékk  
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 þessa sérkennslu og svo fann kennarinn út úr því með mér að  

 ljósfjólublár bakgrunnur væri skárri fyrir lesturinn svo ég fékk   

 svoleiðis glærur. Og prófin líka, þau voru prentuð á þannig pappír.  

 Svo fékk ég líka lengri próftíma og þessar lituðu glærur, þetta  

 fannst mér hjálpa sko. Svo fékk ég seinna aðgang að  

 Blindrabókasafninu, hmm ætli það hafi ekki verið í kringum   

 framhaldsskólann. Ég þurfti samt alveg að hafa mikið fyrir því að  

 hlusta og vera með bókina fyrir framan mig og lesa með  

 hljóðbókinni skiluru. Ég þurfti að gera það til að halda einbeitingunni  

 betur. Svo fór ég í framhaldsskóla og fékk nokkuð góðan stuðning  

 áfram þar. Þar voru svona stuðningstímar fyrir heimanámið sem var  

 mjög sniðugt, ég var dugleg að nýta mér það.  

7.3 Skortur á stuðningi í skóla 

Tvö af þremur yngri viðmælendum hefðu viljað fá meiri stuðning í grunnskóla. Jóna var 

nokkuð ánægð með þá aðstoð sem hún hefur fengið og sérstaklega núna eftir að hún byrjaði 

í 8. bekk. Henni finnst sú aðstoð sem hún fær henta sér vel og telur að allir séu að gera sitt 

besta til að hjálpa henni. Þegar Pétur lítur til baka yfir grunnskólagönguna fannst honum að 

það hefði mátt vera aðeins meiri þolinmæði frá kennurum og starfsfólki. Það sem situr helst í 

honum er þegar hann var látinn lesa upp fyrir framan allann bekkinn:  

 Mér fannst það mjög óþægilegt, þá stamaði maður og heyrðist 

 eitthvað tíst. Ég held ég hafi aldrei þorað að segja neitt við  

 þessu sko, kennararnir vissu alveg af mínum vandamálum og  

 hefðu kanski átt að spurja mig bara hvort ég vildi lesa upp eða  

 ræða það eitthvað við mig. Ég man að ég mátti sleppa einu sinni  

 að lesa upp en annars þurfti ég alltaf að lesa upp, annars var  

 maður bara rekinn út úr tíma. 

Pétur er ánægður í framhaldsskólanum og honum gengur vel. Hann segist ekki vera duglegur 

að nota hljóðbókasafnið en notar hljóðbækur í ensku og fær svo lengri próftíma, en það er í 

raun eina aðstoðin sem hann nýtir sér núna. Hann talaði þó um að ef hann þyrfti á meiri 

aðstoð að halda seinna á framhaldsskólagöngunni myndi hann leitast eftir henni en á meðan 

það gengur vel þyrfti hann ekki meiri hjálp. Ása byrjaði í grunnskólanum sem hún er í núna 

þegar hún var í 8. bekk og segist ekki fá aðstoð eins og hún fékk í gamla skólanum sínum. 

Hún sagði að bæði hún og pabbi hennar væru margoft búin að tala við kennarana en hún 

væri eigilega hætt að nenna að standa í því þar sem hún fengi enga aðstoð. Hún fær ekki 
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litaðar glærur og er ekki með aðgang að hljóðbókasafninu. Þegar Ása fer í próf þarf hún sjálf 

að verða sér úti um lituð blöð eftir að próftíminn er byrjaður: 

 Ég myndi vilja fá betri aðstoð hérna, eins og til dæmis þegar við  

 förum í próf að ég fengi gul blöð í staðinn fyrir hvít. Það ætti bara  

 að vera svo auðvelt að gera það. Alltaf þegar ég fer í próf er ég sjálf  

 að eyða allavega 5 mínútum af próftímanum mínum í að hlaupa til  

 ritarans að ljósrita prófið yfir á lituð blöð skiluru. Þetta tekur bara af   

 próftímanum mínum að hlaupa til ritarans og ljósrita. Mér finnst ekki  

 tekið nógu mikið tillit til mín hérna og ég myndi vilja fá betri aðstoð.  

 Mér finnst ég alveg ganga allt í lagi í náminu og ég er alveg búin að  

 bæta mig í lestrinum en ég á samt alveg, æ ég hefði alveg þegið meiri 

 hjálp. Ég vona að ég fái betri hjálp restina af skólanum.  

Ása bjó erlendis þangað til hún var í 4. bekk en þá flutti hún til Íslands. Þó að hún hafi 

alltaf talað íslensku var það ekki hennar fyrsta tungumál og því finnst henni að auk lestursins 

hefði hún þurft á því að halda að fá meiri aðstoð í íslensku.  

Hjá eldri hópnum voru tveir af viðmælendunum frekar ósáttir við þá aðstoð sem þau fengu á 

skólagöngunni. Guðrún sagði að þessi aðstoð sem hún fékk hafi hjálpað henni en hún hafi þó 

líklega verið of feimin til að biðja um eitthvað meira ef hún hefði þurft á því að halda. Hún 

var mest ósátt við hversu seint greiningin var gerð á skólagöngunni en hún fékk greiningu í 9. 

bekk þegar allir nemendur bekkjarins voru metnir: „Ég meina, af hverju að senda allan 9. 

bekk í svona greiningu? Kanski var þetta eitthvað nýtt eða nýkomið, ég þekki það ekki. En 

það hefði örugglega hjálpað mér helling að fá greininguna fyrr“. Sigga er frekar ósátt við þá 

aðstoð sem hún fékk á skólagöngunni: „Í minningunni var þetta bara engin hjálp. Bara ekki 

neitt. Það breyttist ekkert eftir greininguna nema bara að maður fékk þennan „stimpil“ að 

vera lesblindur“. Sigga segist muna eftir því að hinir krakkarnir sem voru greindir með 

lesblindu hafi fengið litaðar glærur en hún hafi ekki fengið svoleiðis. Hún sagðist hafa verið 

mjög spennt að prófa það en fékk aldrei. Sigga sagði: „Ég var ekki svona erfiði krakkinn, 

skiluru. Það fór lítið fyrir mér og ég sat oft bara aftast í bekknum og sagði ekki neitt. Þannig 

að já, ætli ég hafi ekki bara gleymst svolítið“. Sigga segist óska þess að hún hefði fengið mun 

meiri aðstoð en hún fékk. Hún upplifði það þannig að hún ætti að gera allt eins og hinir 

krakkarnir en fengi lengri tíma til þess. Þegar Sigga fór í framhaldsskóla vonaðist hún eftir 

betri aðstoð en henni fannst ekki vera tekið neitt tillit til lesblindu þar. Þegar hún ræddi sín 

mál við námsráðgjafann fékk hún svarið: „ha lesblinda, hvað er það?“. Hún sóttist svo sjálf 

eftir því á framhaldsskólaaldri að fara aftur í lesblindupróf og fékk þær niðurstöður að hún 

væri mjög lesblind en aðstoðin varð ekki meiri við það. Sigga fékk aðgang að 



 

45 

Blindrabókasafninu í lok 10. bekkjar og það hjálpaði henni í gegnum framhaldsskólann. Hún 

var dugleg að hlusta á bækurnar og glósa sjálf en treysti sér ekki til að lesa bækurnar. Elías 

var einnig mjög ósáttur við þá aðstoð sem hann fékk á skólagöngunni:  

 Ég skil ekki af hverju er verið að setja mann í einhverjar greiningar  

 ef það er svo ekkert gert með það. Ég vissi til dæmis ekkert þá að  

 það væru til litaðar glærur og eitthvað svoleiðis. Kennararnir vissu  

 að ég var með þessar greiningar og það var aldrei boðið mér neitt.  

 Ég fékk auðvitað ekki greiningu fyrr en í 9. bekk. Sem er alltof seint.   

 Svo fór ég í framhaldsskóla og lét vita þar að ég væri með þessar  

 greiningar en mér var aldrei boðið neitt nema lengri prófatíma. Það  

 var eina sem var komið til móts við mann. Allt annað sat ég bara í  

 súpunni með.  

Elías sagði að hann hefði þurft mun meiri aðstoð við námið, og talaði hann sérstaklega um 

stærðfræði og bókfærslu í framhaldsskóla. Hann hefði viljað læra einhverjar aðrar 

kennsluaðferðir sem hefðu hjálpað honum betur. Elías er einnig með athyglisbrest sem hafði 

einnig mikil áhrif. Honum fannst mjög erfitt að vera í stórum bekk í stærðfræði því þá þurfti 

lítið til að hann dytti aðeins út og var þá kominn eftir á í efninu og náði því ekki upp aftur. 

Honum fannst of erfitt að rétta upp hönd og spyrja þegar allir voru komnir langt á undan og 

finnst að kennararnir hefðu þurft að vera meira vakandi fyrir þessu. Elías sagði: 

 Það að ég væri með lesblindu breytti því ekki að ég þurfti að  

 læra stærðfræði eins og hver annar og bókfærslu eins og hver  

 annar. Ég féll fjórum sinnum í bókfærslu í framhaldsskóla og  

 það var eingöngu útaf þessari lesblindu. Það var enginn  

 skilningur á því, aldrei nokkurn tímann, þetta var mér bara mjög  

 erfitt þó ætti þetta að vera bara tiltölulega einfalt. En þarna átti  

 maður að fara eftir einhverjum línum og skrifa niður einhverjar  

 tölur og þetta var mér bara mjög erfitt. Og það var ekkert slegið  

 af í því, og engin aðstoð sem maður fékk. Það er náttúrulega  

 fáránlegt að láta mann sem er talinn lesblindur og skrifblindur,  

 að láta hann flytja inn einhverjar 50 línur af einhverjum tölum í  

 debit og kredit, eitthvað sem var hægt að gera í tölvu. Það svarar   

 engum tilgangi. Svo féll maður í þessu aftur og aftur. Í einu  

 lokaprófinu man ég að ég gerði einhver mistök ofarlega í prófinu  

 þar sem ég fór línuvillt, og það ruglaði bara öllu prófinu. Svo  

 þegar ég sá að þetta stemmdi ekki var tíminn útrunninn og ég hafði   
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 ekkert tækifæri til að laga það og féll þá aftur. Ég fékk 3 fyrir prófið  

 út af einni villu þar sem ég fór línuvillt.  

Elías sagði að hann hefði einnig þurft mikið meiri hjálp við stærðfræðina. Hann átti í miklum 

erfiðleikum með stærðfræðiáfangana en gékk betur í stærðfræði sem tengdist vélfræði eins 

og rafmagnsfræði því þar gat hann tengt stærðfræðina við eitthvað. Á endanum kláraði Elías 

stærðfræðina í sumarskóla þar sem áfangarnir voru stuttir og hnitmiðaðir sem hentaði 

honum betur.  

7.4 Aðstoð utan skóla 

Yngri viðmælendurnir voru öll sammála því að þau fengju góða hjálp heima. Bæði Pétur og 

Ása sögðu að foreldrar þeirra væru dugleg að bjóða þeim hjálp. Ása sagðist þó vera þannig 

manneskja að hún vildi alltaf reyna að gera hlutina sjálf, og væri ekki vön að þiggja hjálp 

nema hún virkilega þyrfti á að halda. En hjálpin er til staðar ef hún vill þiggja hana. Pétur 

telur að tölvuleikurinn Minecraft hafi einnig hjálpað honum við að þjálfa einbeitingu og að 

taka betur eftir. Jóna fær einnig góða aðstoð heima. Hún sagði:  

 Ég sest ekki niður sjálf og geri verkefni. Ég þarf alltaf að hafa einhvern  

 með mér, en ég held kanski að það sé líka eitthvað óöryggi að vinna  

 sjálf. Ég þarf líka alltaf að fá endalausar útskýringar á því sem ég á að  

 vera að gera. 

Eldri viðmælendurnir voru öll sammála því að foreldrar þeirra hefðu reynt sitt besta til að 

hjálpa þeim heima. Guðrún sagðist hafa fengið aðstoð frá foreldrum sínum en að þetta hefði 

oft tekið á þar sem hún væri mjög kvíðin og stressuð fyrir próf. Elías sagðist einnig hafa 

fengið einhverja aðstoð en í minningunni hafi hann samt lært lítið sem ekkert heima. Í 

framhaldsskóla fékk hann góða hjálp við stærðfræðina frá frænda sínum og hjálpaði það 

mikið. Elías er nýbyrjaður að hlusta á hljóðbækur á Storytel en hann hefur ekki næga 

einbeitingu til þess að hlusta á sögur heldur hlustar hann á fræðslubækur og annað slíkt sem 

vekur áhuga hans og þá gengur það nokkuð vel. Sigga sagði að foreldrar hennar hefðu reynt 

að hjálpa henni en þau væru hvorug menntuð sjálf og oft hafi hún leitað frekar til ömmu 

sinnar sem var góð í stafsetningu. Á unglingsárunum fékk hún góða hjálp með stærðfræðina 

frá vini sínum og segist þá loksins hafa skilið eitthvað í stærðfræði. Þegar Sigga var á fyrsta ári 

í framhaldsskóla fór hún á námskeið hjá Lesblindulist í Hafnarfirði. Hún sagðist hafa verið að 

gefast upp á náminu og hugsaði stanslaust hvað hún væri heimsk og að hún nennti ekki að 

standa í þessu. En þegar hún fór á þetta námskeið opnaðist hugurinn og segist hún þá hafa 

fattað að hún var ekki svona heimsk eins og hún hélt. Sigga sagði:  
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 Þarna var kennt manni að núllstilla sig og kjarna sig. Maður hefur  

 litla athygli líka þegar maður er með lesblindu en þarna voru manni  

 kenndar aðferðir svona til að einbeita sér. Maður átti að hugsa að  

 maður væri að horfa fyrir ofan sig og einhver væri að halda í öxlina  

 á manni, eitthvað svona eins og maður finndi fyrir einhverjum klípa  

 sig skiluru. Svo áttum við að hugsa að maður væri með prik í gegnum  

 sig og þetta var eiginlega svona eins og yoga eða eitthvað. Svo átti  

 maður að leira allt stafrófið, maður var að vinna rosa mikið með leir.  

 Svo lærði maður bara stafrófið og ég gat allt í einu farið með stafrófið  

 fram og til baka eftir þetta. Bara það að leira orðin, þá bara kom þetta  

 sjónræna minni og maður bara mundi þetta. Við vorum líka rosa mikið  

 að vinna með jafnvægi, standa á einni löpp og kasta bolta og svona.  

 Því þetta tengist allt, krakkar með lesblindu hafa oft lélega  

 samhæfingu og eru til dæmis oft ekkert í íþróttum útaf því. En þarna  

 hætti maður að vera svona niðurbrotin og finnast maður svona  

 heimskur. Þetta var mjög mikil hjálp að fara þarna á þetta námskeið.  

7.5 Val á áframhaldandi námi og starfi 

Rannsakandi spurði yngri viðmælendurnar hvort að þau ætluðu sér að fara í áframhaldandi 

nám og hvort að þau væru búin að hugsa um hvað þá langaði að starfa við í framtíðinni. 

Einnig var rætt um hvort þau héldu að lesblindan myndi hafa áhrif á þeirra val á námi eða 

starfi. Jóna sagðist vilja verða bóndi og vinna eins mikið og hún gæti með og í kringum dýr. 

Hún var vongóð um að lesblindan myndi ekki hafa áhrif á áframhaldandi nám eða störf 

hennar í framtíðinni. Ása sagði að hana langaði að flytja aftur til Reykjavíkur og fara í 

framhaldsskóla þar, en þó væri hún ekki ákveðin ennþá. Hún hefur starfað mikið í leikhúsi og 

hefur fundið sig vel þar og langar að finna sér skóla sem hefur listabraut. Hún sagði:  

 Ég er ekki búin að skoða þetta neitt þannig séð, en fer meira að pæla  

 í þessu þegar ég er komin í 10. bekk. Ég er nokkuð opin fyrir öllu sko,  

 en samt, ég myndi ekki vilja fara til dæmis á náttúrufræðibraut þar sem  

 ég þarf að lesa og lesa. Mér finnst alltaf þægilegra að vinna verkefni þar  

 sem ég þarf ekki mikið að lesa og skrifa. Ég veit að ég kemst ekki mikið  

 hjá því í skóla kannski en þetta mun hafa áhrif á hvað ég vel mér að gera í  

 framtíðinni. Það er hægt að gera svo margt sem er ekki bóklegt. Svo er  

 það auðvitað ekki að hjálpa til að ég velji eitthvað lestrartengt þegar ég  

 fæ svona litla hjálp núna. 
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Þegar Pétur var spurður um framtíðina var hann fljótur að svara að hann myndi allavega ekki 

velja neitt tengt tungumálum. Hann langar til að læra rafmagnsverkfræði, en honum finnst 

mjög spennandi að vinna með höndunum. Pétri gengur vel í stærðfræði og er viss um að 

honum myndi ganga vel í verkfræði þar sem hann hefur áhugann. Hann heldur að lesblindan 

muni ekki hafa áhrif í framtíðinni: „Nei ég held að þetta muni bara ýta mér til að gera betur 

sko, kannski mun ég bara einhverntímann skrifa bók“.  

 Viðmælendurnir í eldri hópnum voru öll þrjú sammála um að lesblindan hafi haft áhrif 

bæði á námsval þeirra og starfsval. Sigga er með stúdentspróf sem hún sagðist hafa klárað 

með herkjum en lesblindan hafi stoppað hana í að sækja sér áframhaldandi menntun. Hún 

prófaði að taka eitt ár í fjarnámi í Uppeldis- og menntunarfræði í Háskóla Íslands en fannst 

það mjög erfitt. Einnig fannst henni erfitt að vera alltaf ein að vinna eða vinna með 

hópfélögum sem bjuggu á öðrum stað, svo það hentaði henni ekki. Sigga starfar núna sem 

stuðningsfulltrúi í grunnskóla. Hún segir að lesblindan hamli henni mikið og henni finnist 

erfitt að hugsa til þess að fara í háskóla þegar hún veit að hún þarf að hafa svona mikið fyrir 

náminu. Lesblindan hamlar henni einnig í daglegu lífi en hún á til dæmis erfitt með að lesa 

fyrir börnin sín vegna þess hversu þreytt hún verður þegar hún les. Sigga sagði: 

 Mig langar rosalega að læra eitthvað en svo nenni ég ekki að pæla  

 of mikið í þessu því ég nenni ekki að vera að svekkja mig á að ég  

 geti ekki gert eitthvað. En mig langar samt rosalega í háskóla og  

 læra eitthvað sem tengist börnum. Eða bara vera með einhverja  

 menntun á bakinu skiluru, ekki bara stúdentspróf sem er ekki neitt.  

Elías sagði að lesblindan hefði tvímælalaust haft áhrif á hans námsval. Hann er vélfræðingur 

og starfar sem vélstjóri á sjó. Hann sagði:  

 Ég hefði alveg klárlega getað hugsað mér að fara í háskólann og  

 læra eitthvað þar. En eins og ég segi, þegar það er búin að brjóta  

 mann niður í 10 ár í grunnskóla, þá upplifir maður sig bara  

 vitlausan. Og að maður eigi kanski bara að vera að sjóða og slípa  

 og gera við vélar, eða smíða eða eitthvað. Það hefur klárlega áhrif.  

 Ég var meira að segja viss um það í byrjun að ég gæti aldrei klárað  

 meira en 2. stig í vélstjórninni, sjálfstraustið var það lítið skiluru.  

 Svo kláraði ég 4. stig og gékk bara nokkuð vel enda var áhuginn til  

 staðar. Það er fullt af fólki sem er klárt og gæti verið gott í allskonar  

 fögum, en það hefur ekki fattað það fyrr en seinna á lífsleiðinni útaf  
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 þau fengu kanski ekki þá aðstoð sem þau þurftu og eru búin að halda  

 alla tíð að þau séu bara vitlaus. 

Elías sagðist vita það núna að hann hefði alveg geta staðið sig í einhverju háskólanámi en 

kannski hefði verkfræði eða tæknifræði ekki hentað þó að áhuginn væri til staðar, þar sem 

stærðfræðin sé honum erfið. Hann hefði til dæmis viljað læra stjórnmálafræði eða 

sjávarútvegsfræði en segir að bæði lesblindan og athyglisbresturinn hafi átt sinn þátt í að 

hann ákvað að fara ekki í háskólanám. Guðrún sagði einnig að lesblindan hafi haft áhrif á sinn 

námsferil en hún var mjög óviss um hvað hana langaði til að verða. Hún lærði nudd en hefur 

það ekki að aðalstarfi í dag. Henni fannst erfitt að hugsa um að fara í stúdentinn og að 

ákveða hvort hún ætti að fara á náttúrufræðibraut eða félagsfræðibraut. Guðrún sagði:  

 Mér fannst enginn tilgangur að fara í þetta. En ég sé alveg rosalega  

 eftir því í dag sko. Ég er ekki enn búin með stúdentinn, ég hef samt  

 alveg reynt við hann nokkrum sinnum. Lesblindan hefur einhver  

 áhrif á það, en svo er ég líka með kvíða. Kvíðinn hefur auðvitað líka  

 haft sín áhrif.  

Guðrún sagði að hún vildi að henni hefði verið leiðbeint betur með framhaldið þegar hún var 

í 10. bekk. Hún var mjög óviss hvað hún vildi gera en ef hún hefði verið leidd inn á það að 

taka stúdentspróf og hefði verið greint frá kostum þess að klára stúdentinn strax eftir 

grunnskóla hefði hún líklega reynt að gera það. 
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8. Umræður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram og 

rannsóknarspurningum svarað. Rannsóknarspurningarnar eru: 1) Hver er reynsla 

viðmælenda af því að vera með lesblindu? 2) Telja einstaklingar sem greindir hafa verið með 

lesblindu sig hafa fengið þá aðstoð sem þau þörfnuðust á skólagöngu sinni? 3) Telja 

einstaklingar sem greindir hafa verið með lesblindu að lesblindan muni hafa áhrif eða hafi 

haft áhrif á val á áframhaldandi námi eða starfi? 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að lesblindan hefur haft nokkuð mikil áhrif á nám og 

líðan viðmælenda. Allir sex viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að eiga mjög erfitt með 

lestur og lesskilning. Tveir viðmælendur voru einnig með mikla stafsetningarerfiðleika og 

flest áttu þau í erfiðleikum með stærðfræði og sum með tungumál. Samkvæmt skilgreiningu 

IDA birtast einkenni lesblindu í erfiðleikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og slakri færni í 

stafsetningu og umskráningu. Einnig getur lesblinda leitt til erfiðleika með lesskilning og 

ónógrar lestrarreynslu (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003 sbr. Catts, Kamhi og Adlof, 2012). 

Flestir viðmælendur sögðust lesa lítið og fram kom í viðtölunum að þeir áttu allir í 

erfiðleikum með umskráningu og lesskilning, en samkvæmt kenningu Ehri (2005) eiga 

nemendur með lesblindu á hættu að stöðvast í þróunum og ná ekki nægilegri sjálfvirkni sem 

síðan kemur niður á lesskilningi (Kamhi, 2014; IDA, 2017; Rasinski og Samuels, 2011). Í 

rannsókn Freyju Birgisdóttur (2016) kom í ljós að slök færni í umskráningu skýrði að verulegu 

leyti ástæðu þess að stór hópur íslenskra unglinga lenti undir hæfniþrepi tvö á 

lesskilningshluta PISA-prófsins árið 2012. Í sömu rannsókn kom einnig fram að stór hluti 

íslenskra nemenda eða um 57% þátttakenda les sér aldrei til skemmtunar. Í viðtölunum kom 

einnig fram að flestir viðmælendur glímdu við athyglisbrest sem er algeng hliðarröskun 

lesblindu sem getur aukið vandann og haft mikil áhrif á námsárangur (Snowling, 2006). 

Meirihluti viðmælenda hafði upplifað einhverskonar tilfinningalega erfiðleika tengda 

lesblindunni og það er greinilegt að sumir þeirra hafa átt mjög erfiða skólagöngu. Þau 

upplifðu sig öðruvísi en hinir og töluðu um tilfinningar eins og lélegt sjálfstraust og 

minnimáttarkennd. Sumir töluðu um að þeir hafi upplifað sig vera heimska og vitlausa. Það 

er í samræmi við Ingeson (2007) sem segir að það séu augljós tengsl á milli lestrarerfiðleika 

og lélegs sjálfsálits, félagslegra, tilfinningalegra og hegðunarvandamála. Sumir viðmælendur 

töluðu um létti við að fá greiningu á vandamálum sínum, en rannsóknir hafa sýnt að það sé 

tenging á milli þess að fá greiningu og að aðlagast betur. Það er talinn vera mikill léttir fyrir 

börn að fá skýringu á því hvað sé að, að það sé komin ástæða fyrir erfiðleikum þeirra og að 

þau séu alls ekki vitlausari en önnur börn (Ingeson, 2007). 

Yngri viðmælendurnir fengu allir greiningu í 4. bekk. Árið 1997 var skipaður starfshópur til 

að fjalla um lesblindu í grunn- og framhaldsskólum en þar hefur líklega verið tekið eitt af 
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fyrstu skrefunum til þess að greina lesblindu fyrr á skólagöngunni en áður var gert. Í skýrslu 

sem gefin var út í kjölfarið er talað um mikilvægi þess að tilvísanir í greiningu og 

sérfræðiaðstoð væru gerðar ekki síðar en í 3. bekk (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997). Jóna 

talaði um að aðstoðin sem hún fékk í fyrstu hafi ekki endilega hentað sér, eins og til dæmis 

lituðu glærurnar sem henni fannst ekki hjálpa. Samkvæmt Catts, Kamhi og Adlof (2014a) 

hefur ekki tekist að sýna fram á gagnsemi litaðra glæra við lestur og það sama á við um lituð 

blöð. Sumstaðar eru áhrif þeirra flokkuð sem gerviáhrif og hvatt hefur verið til að notkun 

þeirra verði hætt. Jóna er nú í 8. bekk og er mjög ánægð með þá aðstoð sem hún fær í dag. 

Hún hefur aðgang að tölvu sem auðveldar hennar vinnu en í tölvunni notar hún meðal 

annars talgervil og leiðréttingarforrit. Það er hvort tveggja dæmi um hugbúnað sem hefur 

hjálpað einstaklingum með lesblindu að vinna úr texta (Miesenberger o.fl., 2006). Jóna telur 

að allir séu að gera sitt besta til að hjálpa og telur sig ekki þurfa á meiri aðstoð að halda eins 

og staðan er í dag. Ása er í 9. bekk og er alls ekki ánægð með þá aðstoð sem hún fær. Hún 

bjó erlendis þangað til í 4. bekk og fór þá í grunnskóla á Höfuðborgarsvæðinu þar sem 

lesblindan uppgötvaðist og hún fékk greiningu. Hún fékk mikla og góða aðstoð þar en flutti 

svo út á landsbyggðina þegar hún var í 8. bekk og fær litla sem enga aðstoð í skólanum þar. 

Til dæmis er Ása ekki með aðgang að Hljóðbókasafninu og ef hún vill fá prófin sín prentuð á 

lituð blöð þarf hún sjálf að eyða próftímanum sínum í það að fara til ritarans og láta ljósrita 

prófið. Pétur var nokkuð ánægður með þá aðstoð sem hann fékk í grunnskóla en hann fór í 

námsver, fékk litaðar glærur og lengri prófatíma. Hann segir þó að hann hefði viljað að það 

hefði verið tekið meira tillit til sína vegna greiningarinnar og honum sýnd meiri þolinmæði. 

Til dæmis fannst honum mjög óþægilegt að lesa upp fyrir framan allan bekkinn og hefði 

viljað að kennarar hefðu sýnt því skilning og það er í samræmi við ráðleggingar Hodge (2000) 

þar sem hann ráðleggur kennurum að koma fram við nemendur með lesblindu af nærgætni, 

sjá nánar í kafla 6.2. Nú er Pétur á fyrsta ári í framhaldsskóla og fær lengri prófatíma auk þess 

að hlusta á hljóðbækur í ensku. Að öðru leyti fær hann ekki aðstoð en honum gengur vel og 

hann vill reyna að gera hlutina sem mest sjálfur. Pétur er meðvitaður um að hann geti leitast 

eftir hjálp ef hann þarf á því að halda.  

Það vakti athygli rannsakanda hversu mismunandi aðstoð yngri viðmælendur fengu þar 

sem þau voru öll í sama grunnskóla á svipuðum tíma. Það er erfitt að segja til um hvað hefur 

áhrif á það og gæti margt spilað þar inn í. Það gæti til dæmis verið vegna þess að kennarar 

eru ólíkir og sinna nemendum á mismunandi hátt. Einnig gæti verið að nemendur sýni 

veikleika sína á mismunandi hátt og ekki er endilega víst að kennarar eða aðstandendur taki 

eftir erfiðleikum. En eins og kemur fram hjá Snowling (2012) þá þurfa kennarar að hafa góða 

þekkingu og skilning á orsökum og einkennum lesblindu til að geta komið auga á þá og 

aðstoðað nemendur. Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2019) koma einnig inn á 
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mikilvægi þess að kennarar fái góða undirstöðuþekkingu á læsi og möguleika til 

starfsþróunar í námi sínu og starfi. Einstaklingarnir sjálfir eru líka ólíkir og jafnvel misjafnt 

hversu mikið þau eða foreldrar þeirra sækjast eftir hjálp. Ása, sem talar hvað mest um skort 

á stuðningi segir að bæði hún og pabbi hennar séu búin að tala oft við kennarann um meiri 

aðstoð en ekkert breytist, og því er hægt að velta því fyrir sér hvort að kennarinn sé að sinna 

sinni skyldu. Samkvæmt 17. gr. grunnskólalaga eiga allir nemendur rétt á því að komið sé til 

móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar og þeir nemendur sem 

eiga erfitt með nám eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Eldri þátttakendurnir þrír fengu greiningu frekar seint á grunnskólagöngunni en ein fékk 

greiningu í 6. bekk og tvö fengu greiningu í 9. bekk. Þessir einstaklingar eru í kringum þrítugt 

núna og er því líklegt að farið hafi verið eftir öðrum viðmiðum með tímasetningar á 

greiningum þegar þau voru ung heldur en er gert í dag. Guðrún talaði um að allur bekkurinn 

hennar hafi verið prófaður í 9. bekk en líklegt er að þar sé hún að tala um greinandi 

ritmálspróf (GRP 14h) sem var samið árið 2004 af Rannveigu G. Lund og Ástu Lárusdóttur. 

GRP 14h er hóp-próf fyrir 14 ára nemendur og er tilgangur þess að skima eftir erfiðleikum 

með ritmál og skoða hvort vísbendingar komi í ljós sem hægt er að staðfesta með greiningu 

áður en nemendur luku grunnskóla. Eldri viðmælendurnir voru meðvituð um að greiningin 

hafi komið mjög seint hjá þeim. Fram að því vissu þeir ekki hvað var að og því lítill skilningur 

til staðar á vanda þeirra. Þess vegna stimpluðu sum þeirra sig vitlaus þegar þau miðuðu sig 

við hina. Þau hefðu viljað fá viðeigandi aðstoð fyrr. Samkvæmt Burden (2005) er algengt að 

börn upplifi sig öðruvísi og jafnvel vitlaus á meðan þau vita ekki hvað það er sem veldur 

erfiðleikunum. Í þeim tilfellum sem börn hafa fengið greiningu seint á skólagöngunni hafa 

þau þurft að horfast í augu við takmarkaða getu sína án þess að vita hvað væri að og hvort 

það væri hægt að laga það. Viðtalsrannsókn var gerð þar sem talað var við 75 unglinga og 

fullorðna sem höfðu verið greindir með lesblindu um 12 ára aldur. Flestum viðmælendum 

fannst fyrstu sex skólaárin einkennast af miklu stressi og mistökum en með aldrinum snéri 

þessi vanlíðan nánast eingöngu að verkefnum sem snertu lestur og ritun. 40% þátttakenda 

töldu að lesblindan hefði haft mikil áhrif á sjálfsálit þeirra og að þeir hefðu upplifað sig lakari 

en aðrir (Ingeson, 2007). Sigga fékk greiningu í 6. bekk og fékk lengri vinnutíma og 

hljóðspólur í grunnskóla. Að öðru leyti fannst henni lítið hafa breyst við greininguna nema 

„stimpillinn“ um lesblindu. Hún hefði viljað fá meiri aðstoð og hún upplifir það þannig að hún 

hafi þurft að gera allt eins og hinir krakkarnir nema að hún fékk lengri tíma til þess. Sigga var 

róleg og það fór lítið fyrir henni og telur hún að þess vegna hafi hún jafnvel svolítið gleymst 

og því fengið minni aðstoð en aðrir sem voru með lesblindu. Hún fékk til dæmis aldrei litaðar 

glærur eins og hin börnin. Sigga fékk aðgang að Hljóðbókasafninu í 10. bekk og það hjálpaði 

henni í gegnum framhaldsskólann, en þar fékk hún enga aðra aðstoð nema lengri prófatíma. 
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Guðrún og Elías voru í sama grunnskóla á landsbyggðinni. Þau fengu bæði greiningu í 9. bekk 

en það eru 4 ár á milli þeirra. Guðrún var nokkuð ánægð með þá aðstoð sem hún fékk, en 

hún fékk sérkennslu, litaðar glærur og lengri próftíma. Hún fékk einnig góðan stuðning í 

framhaldsskóla og þar var hún komin með aðgang að Hljóðbókasafninu sem henni fannst 

hjálpa mikið. Guðrún er helst ósátt við hversu seint hún fékk greiningu og telur að það hefði 

hjálpað sér að fá greininguna fyrr. Fjöldi rannsókna hefur sýnt að snemmtæk íhlutun skili 

árangri hjá börnum með lestrarerfiðleika og því fyrr sem kennsla hefst eru meiri líkur á að 

góður árangur náist. Mikilvægt er að snemmtæk íhlutun sé markviss og vel skipulögð svo hún 

nýtist sem best (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 

2013; Steinunn Torfadóttir o.fl., 2011). Elías fékk sérkennslu í litlum mæli og prófaði einnig 

litaðar glærur og hljóðspólur sem honum fannst ekki henta sér. Hann fékk einnig lengri 

próftíma þegar hann var kominn í framhaldsskóla. Elías var ósáttur við þá aðstoð sem hann 

fékk og hefði viljað fá mikið betri aðstoð bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Hann segir að 

lítill skilningur hafi verið á því að hann væri með lesblindu og hann átti að fara í gegnum 

námið eins og hver annar nema með lengri próftíma. Elías hefði viljað að kennarar hefðu 

sýnt erfiðleikum hans meiri skilning og komið til móts við hann til dæmis með einfaldari 

kennsluaðferðum. Árið 1996 voru gerðar rannsóknir í Bretlandi sem bentu til þess að 

kennarar fengju ekki nógu mikla fræðslu um sérþarfir eins og lestrarerfiðleika í menntun 

sinni (Garner, 1996). Það ætti að hafa breyst með árunum en árið 2015 gerðu Webster og 

Blatchford rannsókn á kennurum þar sem kom fram að stór hluti þáttakenda sagðist ekki 

hafa fengið þá þjálfun sem þeir þyrftu til að styðja við nemendur með sérþarfir í bekkjum 

sínum. Í niðurstöðum TALÍS (Ragnar F. Ólafsson, 2019) kemur fram að aðeins 26% 

unglingastigskennara telja sig vera nógu vel undirbúna til þess að mæta þörfum nemenda 

með ólíka námsgetu. Mikilvægt er að kennarar hafi góðan skilning á orsökum og einkennum 

lesblindu svo að þeir geti komið auga á þá nemendur sem eru í áhættu og hjálpað þeim 

(Snowling, 2012). Síðustu áratugina hafa verið þróaðar gagnreyndar kennsluaðferðir sem eru 

sérstaklega hugsaðar til þess að nota með börnum sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða. Þá 

er einkum átt við þegar hljóðkerfisvitund er þjálfuð samhliða kennslu umskráningar þar sem 

kerfisbundin markviss hljóðaaðferð er notuð og tekið er mið af hvar nemandinn er staddur í 

þróuninni. Í framhaldinu eru gefin næg tækifæri til að æfa lestur á samfelldum texta sem 

valdir eru í samræmi við getu nemenda (Ehri, 2005; Torgesen, 2001; National Reading Panel, 

2000; Vellutino o.fl., 1996). Kerfisbundin, markviss hljóðaaðferð stuðlar að öflun sjónræns 

orðaforða og aukinni lesfimi sem er undirstaða þess að börn geti einbeitt sér að lesskilningi 

án þess að neitt annað sé að trufla þau (Ehri, 2004; Parker, 2019; Scanlon o.fl., 2010; Share, 

1995). RTI er kennsluskipulag sem hugar markvisst að viðbrögðum nemenda við kennslunni 

og reynir með því að fyrirbyggja námserfiðleika. Þegar kemur í ljós að börn ná ekki þeim 

markmiðum sem sett hafa verið er strax farið að endurskoða markmiðin og skipta bekknum í 
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minni hópa til að ná betur að sinna þeim nemendum sem þurfa einstaklingsaðstoð (Vaughn, 

Bos og Schumm, 2011).  

Allir viðmælendurnir sex voru sammála um að hafa fengið góða aðstoð frá foreldrum og 

öðrum aðstandendum utan skóla. Sumir fengu einnig hjálp frá vinum og aðrir frá skyldfólki. 

Það skiptir miklu máli að samstarf á milli foreldra og kennara sé gott, að foreldrar sýni áhuga 

og stuðning þegar kemur að námi barnanna og séu tilbúin að veita þeim aðstoð (Høien, 

2008). Misjafnt var hversu mikla hjálp viðmælendurnir þáðu og hversu mikla vinnu þeir lögðu 

í heimanámið. Einn viðmælandi fékk mikla aðstoð á námskeiði hjá Lesblindulist í Hafnarfirði. 

Þar lærði hún allskonar tækni við að einbeita sér betur og einnig lærði hún stafrófið með því 

að leira. Námskeiðið hjálpaði líka mikið tilfinningalega og sagðist hún þarna hafa hætt að 

vera niðurbrotin því þetta opnaði huga hennar fyrir því að hún gæti lært og væri ekki vitlaus 

eins og hún hafði alltaf haldið. Samkvæmt Snowling (2006) eru algengar fylgiraskanir 

lesblindu athyglisbrestur og ofvirkni en þær draga úr einbeitingu við nám og auka vandann til 

muna. 

Misjafnt var hvort að yngri viðmælendur teldu lesblinduna hafa einhver áhrif á námsval 

og starfsval þeirra í framtíðinni. Jóna sagðist vona að lesblindan myndi ekki hafa nein áhrif á 

hennar framtíð en hún stefnir á að verða bóndi. Ása er óviss hvað hún ætlar að gera eftir 

grunnskóla en tók fram að hún myndi alls ekki vilja fara á náttúrufræðibraut eða 

félagsfræðibraut. Hana langar frekar að skoða eitthvað sem er ekki mikið bóklegt eins og til 

dæmis listabraut. Ása sagði að lesblindan og þessi litla hjálp sem hún fær, hefði áhrif á það 

að hún vilji ekki fara í nám þar sem hún þarf mikið að lesa og skrifa. Pétur sagði strax að hann 

myndi alls ekki vilja læra eitthvað tengt tungumálum þar sem hann ætti mjög erfitt með að 

læra þau. Honum finnst mjög spennandi að vinna með höndunum og hefur einnig áhuga á 

tölvum. Pétur langar til að læra rafmagnsverkfræði og hann heldur að lesblindan eigi ekki 

eftir að hamla honum þar heldur eigi frekar eftir að ýta honum til að gera betur í framtíðinni. 

Þó að yngri viðmælendurnir telji ekki allir að lesblindan muni hafa áhrif í framtíðinni er ljóst 

þegar litið er á áhugasvið þeirra að hún hefur að vissu leyti áhrif þó þau séu ekki endilega 

neikvæð. Þau tala um að velja sér störf sem tengjast ekki miklum lestri, þó það sé kannski 

ekki meðvitað í öllum tilvikum.  

Lesblinda getur haft áhrif á það hvaða starfsferil einstaklingar velja sér en rannsóknir hafa 

sýnt að einstaklingar sem hafa átt í lestrarerfiðleikum séu líklegri til að velja sér 

starfsvettvang þar sem takmarkaðar kröfur eru um læsi og ritun (Maughan o.fl., 2009). Allir 

eldri viðmælendurnir voru sammála um að lesblindan hafi haft mikil áhrif á þeirra námsval 

og starfsval. Sigga lauk stúdentsprófi og prófaði svo fjarnám í Háskóla Íslands sem hentaði 

henni ekki. Hana langar mikið til þess að mennta sig meira en hefur ekki treyst sér í það 

ennþá vegna lesblindunnar. Guðrún lærði nudd en lauk ekki stúdentsprófi og sér mikið eftir 
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því í dag. Hún hefur nokkrum sinnum reynt við það en telur að bæði lesblinda og kvíði hafi 

haft þau áhrif að hún hafi ekki lokið stúdentsprófi. Elías lærði vélfræði og er einnig með 

stúdentspróf. Hann sagði að bæði lesblindan og athyglisbresturinn hafi haft mikil áhrif á val 

hans á námi. Elías hefði viljað fara í háskólanám en sjálfstraustið hans var lítið og hann ákvað 

að velja sér frekar að vinna með vélar heldur en bóklegar greinar. Hér áður fyrr voru 

nemendur oft flokkaðir eftir námsgetu og var þá litið jafnvel þannig á að nemendur sem áttu 

auðvelt með að læra ættu að sækjast í bóknám en þeir sem ættu í erfiðleikum með nám 

ættu frekar að fara í verknám (Ólafur J. Proppé, 1999). Hjá eldri viðmælendum hefur 

lesblindan greinilega haft áhrif á áframhaldandi nám þeirra og störf. Þeir hafa annaðhvort 

lært iðngreinar eða hafa látið stúdentspróf nægja og hafa í raun öll forðast að fara í nám sem 

byggir mikið á lestri. Í rannsókn McLaughlin, Speirs og Shenassa (2004) sem tók yfir 30 ár 

fylgdu þeir eftir 1300 einstaklingum sem greindir voru með lestrarerfiðleika. Niðurstöður 

sýndu að þessir einstaklingar voru ólíklegri til að ljúka háskólaprófi og líklegri til að vera með 

lægri tekjur heldur en jafnaldrar sem glímdu ekki við lestrarerfiðleika. Einnig var gerð 

rannsókn á 365 fullorðnum einstaklingum bæði með og án lesblindu sem sýndi þær 

niðurstöður að þeir sem voru greindir með lesblindu voru síður líklegri til að vinna við störf 

þar sem þarf að treysta mikið á lestur en voru hins vegar líklegri til að starfa náið með fólki 

heldur en hinir (Tylor og Walter, 2003; Maughan o.fl., 2009). 

Eldri viðmælendurnir fengu greiningu mjög seint og héldu lengi að þeir gætu ekki lært og 

væru vitlaus. Það getur einnig haft mikil áhrif á áframhaldandi nám og því er mikilvægt að 

börn fái greiningu og viðeigandi aðstoð snemma á skólagöngunni eins og kom fram í tillögu 

rannsóknarnefndar menntamálaráðuneytisins árið 2007 en þar kemur fram að það þurfi að 

gera skólum skylt að leggja skimunarpróf fyrir alla nemendur í 1. bekk og lögð áhersla á að 

nemendur með lestrarvanda fengju í framhaldinu íhlutun, kennslu og þjónustu við hæfi í 

anda snemmtækrar íhlutunar. Enn fremur kom það fram að skólar yrðu að skilgreina í 

skólanámskrá hvernig þjónustu þeir veita einstaklingum með lestrar- og námsvanda. Tillaga 

kom upp um að stofna þekkingar- og fræðasetur um læsi sem gæti hjálpað bæði kennurum 

og foreldrum að afla sér þekkingar. Þegar kennaramenntun hér á landi var skoðuð kom í ljós 

að efla þyrfti fræðslu og kennslu í lestrarfræðum og að leggja þyrfti áherslu á sértæka 

lestrarerfiðleika (Menntamálaráðuneytið, 2007). Mörgu af undantöldum atriðum hefur verið 

hrundið í framkvæmd nú þegar þó alltaf megi gera betur, sjá ítarlega samantekt á þessum 

atriðum í Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson (2019) þar sem þau rýna í niðurstöður 

lesskilningshluta PISA 2018. Rannsókn Ingeson (2007) sýnir enn frekar mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar og þess að hafa tiltæka viðbragðsáætlanir í skóla án aðgreiningar 

sem endurspeglar trausta þekkingu á raunprófuðum aðferðum og skipulagi sem virkar innan 

skólans. Í rannsókninni var talað við 75 unglinga og fullorðna sem höfðu fengið greiningu um 
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12 ára aldur. Það kom í ljós að viðmælendurnir höfðu enn lágt sjálfsálit gagnvart bóklegu 

námi og meirihluti þeirra valdi sér verknám í framhaldsskóla en fóru ekki í háskóla. 40% 

þátttakenda sögðu að lesblindan hafi haft mikil áhrif á sjálfsálit þeirra og þeir upplifðu sig 

lakari en aðrir. Hjá sumum hafði sjálfsálitið farið hækkandi með árunum en það var einkum 

hjá þeim sem voru hættir í skóla. 
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9. Samantekt 

Í köflunum hér fyrir framan hefur verið reynt að varpa ljósi á og svara rannsóknarspurningum 

sem lagt var af stað með í upphafi en þær beinast að reynslu þátttakenda af því að vera með 

lesblindu, aðstoðinni sem þeir hafa fengið vegna hennar og hvort lesblindan hafi haft eða sé 

líkleg til að hafa áhrif á náms- og starfsval þeirra. Reynsla viðmælenda minna af því að vera 

með lesblindu er misjöfn og fer til dæmis eftir aldri þeirra, aðstæðum og þeirri aðstoð sem 

þeir fengu eða hafa fengið bæði innan og utan skólans. Eldri viðmælendur fengu litla sem 

enga aðstoð og það er greinilegt að sú reynsla hefur haft mikil áhrif á líðan þeirra og náms- 

og starfsval. Ekki er enn hægt að fullyrða hvað framtíðin ber í skauti sér hjá yngri 

viðmælendunum, en af svörum þeirra má þó merkja að þau virðast frekar ætla að forðast 

nám sem krefst mikils lesturs. Að öðru leyti virðist þeim líða betur en eldri viðmælendum 

mínum og vera nokkuð bjartsýnir á framtíðarmöguleika varðandi náms- og starfsval. Segja 

má að tveir viðmælendur af sex séu nokkuð sáttir við þá aðstoð sem þeir hafa fengið vegna 

lesblindunnar. Einn viðmælandi telur sig hafa fengið ágæta aðstoð eftir greiningu en er 

ósáttur við hversu seint greiningin var gerð sem gerði það að verkum að aðstoð við námið 

barst mjög seint. Þrír viðmælendur eru mjög ósáttir við þá aðstoð sem þeir hafa fengið og 

hefðu viljað sjá mikið betri úrræði fyrir sig í skólanum. Það er ljóst að skólakerfið hefur breyst 

mikið síðustu ár. Þegar eldri viðmælendurnir voru að hefja nám í grunnskóla var lítið farið að 

hugsa um lesblindu í skólum og kennarar fengu ekki mikla fræðslu um þessi mál. Á þeim tíma 

voru ekki gerð skimunarpróf á öllum börnum á leikskólaaldri og í 1. bekk grunnskóla eins og 

gerð er krafa um í dag til þess að finna út hvaða börn eiga í erfiðleikum svo hægt væri að 

grípa strax inn í. Líklegt þykir mér að á þessum tíma hafi verið litið á mörg börn með 

lestrarerfiðleika sem áhugalaus, löt og jafnvel óþæg í staðinn fyrir að skoða betur hvað það 

var sem var að valda þeim erfiðleikum. Það sama má líklega segja um aðrar raskanir sem 

fylgt geta lesblindu eins og til dæmis ADHD og kvíða. Þetta gerði það að verkum að börn voru 

að fá greiningu á lesblindu alltof seint og þar af leiðandi fengu þau aðstoð við nám alltof 

seint. Það getur haft miklar afleiðingar bæði námslega og tilfinningalega. En sem betur fer 

hafa þessi mál þróast í gegnum tíðina og inn hafa komið allskonar úrbætur sem fjallað hefur 

verið um í þessari ritgerð. Í dag er reynt að leggja áherslu á að fylgjast með börnum strax á 

leikskólaaldri og beita snemmtækri íhlutun ef börn sýna merki um lestrarerfiðleika. Þá er 

jafnframt lögð áhersla á að greina aðrar raskanir eins og ADHD og kvíðaröskun. Með því að 

byrja snemma og nota raunprófaðar aðferðir er jafnvel hægt að þjálfa börn þannig þau þurfi 

ekki að fara í greiningarferli. En ef það ber ekki árangur er farið að huga að greiningarferli 

oftast í kringum 3. bekk og viðeigandi aðstoð í kjölfarið af því. Síðustu ár hafa komið fram 

endurteknar rannsóknir sem sýna að nákvæm hljóðaaðferð (synthetic phonics) er 

áhrifaríkasta kennsluaðferðin við lestrarkennslu barna með hljóðkerfisveikleika. Það fer eftir 
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skólum og kennurum hversu mikil áhersla er lögð á góðar og viðurkenndar kennsluaðferðir 

við lestrarkennslu. Eins og fram hefur komið eru áhyggjur uppi um það að kennarar fái enn í 

dag ekki nógu mikla fræðslu í sínu námi til þess að takast á við lestrarerfiðleika og er 

nauðsynlegt að bæta úr því sem fyrst. Hér þarf einnig að hafa í huga að það er líka á ábyrgð 

leik- og grunnskóla að sækja sér sérfræðinga með viðhlítandi menntun og hvetja starfsmenn 

til að afla sér viðbótarmenntunar. Einnig er það áhyggjuefni að mati rannsakanda hvað 

nemendur virðast fá misjafnlega góða aðstoð enn í dag. Yngri viðmælendur rannsóknarinnar 

voru allt nemendur úr sama skóla en einn þeirra fær enga aðstoð á meðan hinir eru ánægðir 

með sitt. Þetta er eitthvað sem þarf að skoða betur og passa þarf upp á að allir nemendur fái 

sömu þjónustu. Í skýrslu menntamálaráðuneytisins frá árinu 2007 komu fram tilmæli um að 

allir skólar ættu að hafa viðbragðsáætlanir sem tilgreina hvaða þjónustu skal veita þegar upp 

koma vandamál í lestrarnámi strax í 1. bekk. Með góðri og viðurkenndri aðstoð sem fyrst, er 

hægt að koma í veg fyrir mikla námslega og tilfinningalega erfiðleika hjá einstaklingum sem 

annars geta haft mikil áhrif á allt þeirra líf. Að mati rannsakanda er sjáanlegur munur á 

sjálfstrausti gagnvart bóklegu námi hjá þeim sem telja sig hafa fengið góða aðstoð og þeim 

sem hafa ekki fengið nógu góða aðstoð. Tveir af þremur yngri viðmælendum sem eru báðir 

nokkuð ánægðir með sína aðstoð í grunnskóla telja að lesblindan eigi ekki eftir að hamla 

þeim við þeirra framtíðarstörf. Þriðji viðmælandinn úr yngri hópnum fær ekki nógu góða 

aðstoð og segist ekki treysta sér til að læra eitthvað sem krefst mikils lesturs. Allir eldri 

viðmælendurnir fengu frekar litla aðstoð og seint á skólagöngunni og hefur lesblindan haft 

mikil áhrif á þeirra náms- og starfsval. Þau tala öll um að þau hafi ekki treyst sér í nám sem 

krefst mikils lesturs, jafnvel þó þau hafi langað til þess. Hér þarf þó að hafa í huga að 

lesblinda er misalvarleg og að fylgiraskanir eins og ADHD geta samhliða lesblindu leitt til enn 

alvarlegri námsvanda. Niðurstöður rannsóknarinnar segja okkur það að snemmtæk íhlutun, 

raunprófaðar kennsluaðferðir og góð aðstoð við nemendur bæði námslega og tilfinningalega 

skiptir miklu máli svo hægt sé að aðstoða börn sem fyrst og að þau hafi sjálfstraust til þess að 

láta drauma sína rætast í framtíðinni. 
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Viðauki A - Viðtalsrammi í viðtölum um lesblindu - Yngri 
þátttakendur 

1. Mig langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af því hvernig er að vera 

lesblind/ur? 

2. Hvernig lýsir þú lesblindunni? 

3. Hvernig uppgötvaðist að þú værir lesblind/ur? 

4. Hvað varstu gömul/gamall þegar það uppgötvaðist? 

5. Hvernig leið þér í þessu ferli? 

6. Hvernig hafði lesturinn og námið gengið fram að því? 

7. Fékkstu einhverja aðstoð við námið áður en þú fékkst greiningu? 

8. Hvernig gékk námið eftir að þú fékkst greininguna? 

9. Gætir þú sagt mér aðeins frá þeirri aðstoð sem þú hefur fengið eftir greininguna? 

10. Var einhverju breytt í kennslunni hjá þér eftir að þú fékkst greininguna?  

11. Voru gerðar ráðstafanir strax til að auðvelda þér námið? 

12. Hvað er gert fyrir þig í kennslunni til að auðvelda þér námið? 

13. Notar þú einhver hjálpartæki þér til stuðnings? 

14. Er tekið tillit til þín vegna þinnar greiningar? 

15. Þarftu mikla aðstoð við námið vegna þinnar greiningar? 

16. Hvernig gengur þér að læra heima? Færðu aðstoð heima eða annarsstaðar utan 

skóla? 

17. Myndir þú vilja hafa eitthvað öðruvísi í kennslunni? 

18. Myndir þú vilja fá betri stuðning við námið? 

19. Mig langar að fá að heyra um þín framtíðarplön. 

20. Stefnir þú á meira nám?  

21. Hvað langar þér til að vinna við í framtíðinni? 

22. Heldur þú að lesblindan muni hafa áhrif á þitt náms- eða starfsval? 
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Viðauki Á - Viðtalsrammi í viðtölum um lesblindu - Eldri 
þátttakendur 

1. Mig langar að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af því hvernig er að vera 

lesblind/ur? 

2. Hvernig lýsir þú lesblindunni? 

3. Hvernig uppgötvaðist að þú værir lesblind/ur? 

4. Hvað varstu gömul/gamall þegar það uppgötvaðist? 

5. Hvernig leið þér í þessu ferli? 

6. Hvernig hafði lesturinn og námið gengið fram að því? 

7. Fékkstu einhverja aðstoð við námið áður en þú fékkst greiningu? 

8. Hvernig gékk námið eftir að þú fékkst greininguna? 

9. Gætir þú sagt mér aðeins frá þeirri aðstoð sem þú fékkst eftir greininguna? 

10. Var einhverju breytt í kennslunni hjá þér eftir að þú fékkst greininguna?  

11. Voru gerðar ráðstafanir strax til að auðvelda þér námið? 

12. Hvað var gert fyrir þig í kennslunni til að auðvelda þér námið? 

13. Notaðir þú einhver hjálpartæki þér til stuðnings? 

14. Var tekið tillit til þín vegna þinnar greiningar? 

15. Þurftiru mikla aðstoð við námið vegna þinnar greiningar? 

16. Hvernig gékk þér að læra heima? Fékkstu aðstoð heima eða annarsstaðar utan skóla? 

17. Hefðir þú viljað hafa eitthvað öðruvísi í kennslunni? 

18. Hefðir þú viljað fá betri stuðning í námi? 

19. Mig langar að heyra hvort að þú hafir menntað þig meira eftir grunnskóla og hvaða 

starfsvettvang þú hefur valið þér? 

20. Fórstu í meira nám? Langaði þig að læra eitthvað annað/meira en þú gerðir? 

21. Hvernig var upplifun þín af því að fara í meira nám? 

22. Við hvað starfaru í dag? 

23. Heldur þú að lesblindan hafi haft áhrif á þitt náms- og starfsval? 

24. Hefur lesblindan mikil áhrif á þitt líf í dag? 


