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Ágrip 

Öll börn eiga rétt á að ganga í almennan skóla, fötluð jafnt sem ófötluð. Í Salamanca- 

yfirlýsingunni frá árinu 1995 segir að „börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, 

hæfileika og námsþarfir.“ Börnum með lesblindu hefur fjölgað á undanförnum árum og er 

skýringin sú, meðal annars, að mun betri greiningartæki eru nú notuð en áður til þess að finna 

þessi börn. Lesblinda er samheiti yfir einkenni sem eiga það sameiginlegt að trufla 

einstaklinginn við lestur og stafsetningu. Í þessari ritgerð verður farið í gegnum núgildandi 

lög og reglugerðir sem lúta að nemendum með lesblindu í grunnskólum. Gerð var lítil könnun 

í þremur grunnskólum í Reykjavík til þess að komast að því hvort nemendur með lesblindu fái 

kennslu við hæfi og hvort skólar séu að fara eftir lögum og reglugerðum sem að þeim snúa. 
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Formáli 

Ritgerðin er B.Ed. verkefni við Háskóla Íslands, menntavísindasvið á grunnskólabraut. Hún er 

unnin á vor– og sumardögum árið 2009. Hugmyndin að rannsókninni kviknaði þegar ég fór í 

vettvangsnám í grunnskóla í Reykjavík og fann fyrir því að kennarar voru óöruggir gagnvart 

nemendum með lesblindu. Áhuginn á viðfangsefninu hefur verið mikill hjá mér vegna þess að 

ég greindist með lesblindu í 10. bekk grunnskóla. Ástæða þess að ég var greind svona seint 

var þekkingarleysi kennara og skólastjórnenda á þessari fötlun. Þar sem 11 ár eru síðan ég 

útskrifaðist úr grunnskóla langaði mig til að skoða hvort einhverjar breytingar hefðu orðið og  

hvernig þessum málum væri háttað í dag.  

Þessi vinna hefur verið mjög lærdómsrík í alla staði. Á ég því ekki síst að þakka Höllu 

Jónsdóttur leiðsagnakennara mínum. Hún hefur verið stoð mín og stytta við gerð 

ritgerðarinnar. Ég vil hér með þakka henni fyrir alla hjálpina, þolinmæðina og uppörvunina og 

allan þann tíma sem hún veitt mér á meðan á vinnu minni stóð.  

 Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir veitta aðstoð. Öllum öðrum 

sem á einhvern hátt veittu mér stuðning og upplýsingar við gerð ritgerðarinnar færi ég mínar 

bestu þakkir. 
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Dagrún Þorsteinsdóttir 
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1 Inngangur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að komast af því hvort að grunnskólar séu að fara 

eftir lögum og reglugerðum um réttindi nemenda með lesblindu. Gerð var rannsókn á 

viðfangsefninu með því að taka viðtöl við þrjá starfandi sérkennara í grunnskólum 

Reykjavíkur til að fá þeirra sýn á hvernig staðið er að þessum málum í dag. 

Samsetning nemenda í bekkjum grunnskóla er fjölbreyttari í dag en áður. Gera má ráð 

fyrir að fleiri nemendur með hegðunarvandamál eins og ofvirkni, athyglisbrest, tal- og 

lestrarerfiðleika, tilfinningaleg vandamál ásamt nemendum af erlendum uppruna með annað 

móðurmál en íslensku séu í hinni hefðbundnu kennslustofu. Má búast við að þar séu einnig 

nemendur með sérhæfðari vandamál eins og sjónskerðingu og hreyfihömlun. Með þessum 

margbreytileika og auknum námskröfum frá samfélaginu hefur það óhjákvæmilega áhrif á 

ábyrgð kennara og skólastjórnenda um að allir þessir nemendur hafi sama rétt og fái kennslu 

við hæfi (Guðfinna Hákonardóttir 2009:40).  

Ritgerðin var unnin út frá heimildum og munnlegum viðtölum. Í henni verður sagt frá 

markmiðum og framkvæmd rannsóknarinnar, fjallað um lög og reglugerðir sem lúta að 

skólamálum barna. Þau eru Lög um grunnskóla frá árinu 1995, Aðalnámskrá grunnskóla frá 

árinu 2006, Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1992, Salamanca-yfirlýsingin frá 

árinu 1994 og að lokum Reglugerð um sérkennslu frá árinu 1996. Eru þetta réttindi sem snúa 

að öllum börnum um að njóta sömu tækifæra hvernig sem þau eru stödd í þroska.  

Í dag er talið að lesblinda sé taugafræðilegur veikleiki í heilastarfsemi sem í flest- 

öllum tilfellum má rekja til erfða og/eða umhverfisþátta (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:18). Verður hér fjallað í stuttu máli um lesblindu, skilgreiningu hennar, hvað 

átt er við með hugtakinu lesblinda, einkenni, orsakir og tíðni hennar sem og erfðafræðilegan 

þátt hennar. Lesblinda hefur bæði verið skilgreind sem sértæk lesröskun (e. specific reading 

disorder) eða fötlun. Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (World Health Organization) skilgreinir 

lesblindu sem sértæka lesröskun og er í Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála í greiningarviðmiðum ICD-10 (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:6). Í 

ritgerðinni verða borin saman hin læknisfræðilegu og félagslegu sjónarhorn um fatlanir til 

þess að komast af því hvort sjónarhornið er ráðandi hér á landi.  

Mikilvægt er að greina lesblindu snemma á skólagöngunni til þess að koma í veg fyrir 

erfiðleika seinna í lífi barnsins. Þar sem lögð er áhersla á að hefja meðferð sem fyrst verður 

fjallað um snemmtæka íhlutun. Ýmis greiningartæki eru til og verður í ritgerðinni fjallað um 

LOGOS sem er hágæða greiningartæki til þess að greina lestrarerfiðleika hjá börnum 
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(LOGOS – Um LOGOS [án árs]). Einnig verður fjallað um þau úrræði sem í boði eru fyrir 

nemendur með lesblindu og má þar nefna einstaklingsmiðað nám. Í lokin verður svo farið í 

niðurstöður og umræður rannsóknarinnar.  
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2 Markmið og framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðum og tilhögun sem rannsóknin byggir á. Rætt er um 

framkvæmd gagnasöfnunar, val á þátttakendum, réttmæti rannsóknarinnar og úrvinnsla gagna.  

 Við rannsóknina er notast við eigindlega aðferðafræði til að nálagst viðfangsefnið og 

leita svara við spurningunni: 

Fara grunnskólar eftir lögum og reglugerðum um réttindi lesblindra? 

2.1 Rannsóknarspurningin 

Oft er það svo að sett eru lög og reglugerðir um ýmis mál sem líta vel út á prenti en í raun er 

ekki farið eftir þeim þegar til á að taka, vegna ýmissa vankanta, oftar en ekki vegna fjárskorts. 

Í dag eru grunnskólum settir afar þröngir kostir varðandi fjárveitingu og verða að 

forgangsraða í hvað fjármagnið er notað. Getur það verið misjafnt á milli skóla og oft háð því 

hvernig skólastjórnendur líta á málið. Hver skóli fær fjármagn til þess að mæta sérúrræðum 

innan skólans, þá eru það skólastjórnendur sem taka ákvarðanir um í hvað fjármagnið er 

notað. Þess vegna er áhugavert að velta því fyrir sér hér og leitast svara við því hvort 

grunnskólar séu að fara eftir lögum og reglugerðum varðandi réttindi lesblindra. 

2.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að skoða hvort grunnskólar fari eftir reglugerðum 

sem gefnar eru út af menntamálaráðuneytinu. Lög um grunnskóla, Aðalnámskrá grunnskóla, 

Salamanca-yfirlýsingin, Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna og Reglugerð um sérkennslu um 

réttindi allra barna til að sækja sér menntunar við hæfi. En í öllum þessum lögum og 

reglugerðum kemur skýrt fram að öll börn eiga rétt á menntun hvar sem þau eru stödd í þroska 

óháð atgervi þeirra. Eru þetta þau lög sem höfundur hafði til hliðsjónar þegar rannsóknin var 

skrifuð. Hugmynd rannsóknarinnar kviknaði þegar ég fór í vettvangsnám í grunnskóla í 

Reykjavík og fann fyrir því að kennarar vissu ekki hvernig og hvort þeir ættu að nálagst 

nemendur með lesblindu á annan hátt en þá nemendur sem ekki voru með lesblindu.  

2.3 Rannsóknaraðferðir 

Til eru tvær nálganir sem hafa leitt til mismunandi aðferða, þær eru megindleg (e. 

quantitative) og eigindleg (e. qualitative). McMillan (2004) telur að rannsóknaraðferðir séu 

viðurkenndar leiðir til þess að svara vísindalegum spurningum. Rannsóknir auka þekkingu 

okkar á námi, stjórnun, kennslu, þroska og uppeldi. Rannsókn er ferli þar sem upplýsingum er 
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safnað saman og þær upplýsingar svo greindar. Hægt er að afla þessara upplýsinga beint frá 

einstaklingum, hópum eða viðfangsefnum, allt eftir því hvað er verið að rannsaka og skoða. 

Rannsókn tengd menntunarfræðum er kerfisbundið reglukerfi sem á að svara spurningum eða 

vandamálum tengdum menntun (McMillan 2004:4).  

 Rannsóknum í menntamálum er lýst sem annaðhvort eigindlegum eða megindlegum. 

Þar sem báðar aðferðirnar hafa hvor um sig sinn eigin íðorðaforða, tækni og aðferðir, vísa þær 

til mismunandi hefða í rannsóknum. Í dag er að verða algengara að lesa um rannsóknir þar 

sem eigindlegum aðferðum er beitt, með eigindlegu yfirbragði eða þar sem báðar aðferðir eru 

notaðar (McMillan 2004:9). 

 Í þessari rannsókn var unnið með eigindlega rannsóknaraðferð. Í eigindlegum 

rannsóknum er einblínt á skilning og er hún byggð á athugun og munnlegri frásögn í stað 

talna. Eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í náttúrulega umhverfi ólíkt megindlegum 

rannsóknum þar sem aðstæðum er stjórnað og þær hagræddar (McMillan 2004:9). Farið var á 

vinnustaði viðmælenda svo að þeim liði vel og að þeir væru öruggir í umhverfi sínu. Í 

eigindlegum rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við sérstakar spurningar, aðferðir 

við söfnun gagna og greiningu (McMillan 2004:9).  

 Notast var við stöðluð einstaklingsviðtöl sem tilheyra að mestu eigindlegri 

aðferðafræði. Þar notar rannsakandinn mælitæki eða viðtalsáætlun til þess að tryggja að 

viðtölin séu framkvæmd með sem líkustum hætti og að viðmælendurnir skilji spurningarnar. 

Notaðar voru lokaðar og opnar spurningar í rannsókninni. Lokaðar spurningar eru þegar 

viðmælandinn hefur afmarkaðan valmöguleika að svara spurningunum og hefur engan 

möguleika á að útskýra svör sín. Opnar spurningar eru þannig að svarkostir eru ekki ákveðnir 

fyrirfram en það veitir viðmælandanum meiri sveigjanleika að svara spurningunum frjálslega 

um viðfangsefnið (Helga Jónsdóttir 2003:68). 

2.4 Rannsóknin 

Eftir heimildasöfnun og mikla ígrundun um viðfangsefnið fór ég að huga að spurningunum 

sem ég ætlaði að spyrja í viðtölunum. Spurningarnar eru í viðauka. 

 Alls tóku þrír þátt í rannsókninni, allir voru þeir deildastjórar sérkennslu í 

grunnskólum í Reykjavík. Þeir voru valdir eftir hentugleikaúrtaki sem ég valdi þar sem 

auðvelt er að ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. 2003:62). Skólarnir 

sem sérkennararnir vinna í eru allir í austurhluta borgarinnar og voru valdir vegna þess að 

viðmælendur tóku vel í að veita viðtöl og sýndu viðfangsefninu áhuga. En þegar viðtölin voru 
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tekin var langt liðið á skólaárið og margir kennarar í önnum við að ljúka skólaárinu. Allir 

skólarnir eru með nemendur á öllum stigum grunnskóla þar að segja 1.-10. bekk. Einn skólinn 

er búin að starfa í yfir 50 ár og er með um 750 nemendur. Hinir tveir skólarnir eru báðir búnir 

að starfa í um 15 ár, í öðrum eru um 300 nemendur en í hinum um 700 nemendur. 

 Byrjað var á því að hafa samband við deildastjóra sérkennslu og ákveðin tími til að 

hittast. Viðtölin voru tekin í skólunum þar sem deildarstjórar sérkennslu vinna. Notast var við 

lokaðar og opnar spurningar og tók hvert viðtal um 10-15 mínútur. Öll viðtölin voru 

hljóðrituð. 

 Markmiðið með viðtölunum var að afla svara við rannsóknarspurningunni: Fara 

grunnskólar eftir lögum og reglugerðum um réttindi lesblindra? Að nota viðtal þar sem 

gagnasöfnunaraðferð byggist fyrst og fremst á því að viðtalið sé aðferð til þess að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram (Helga Jónsdóttir 2003:67). Eftir viðtölin fór ég 

heim og hlustaði nokkrum sinnum á hvert viðtal fyrir sig og skráði þau niður til þess að 

komast að niðurstöðu um rannsóknarspurninguna.  

2.5 Rannsóknir á viðfangsefninu 

Ýmsar ritgerðir og greinar hafa verið skrifaðar um lesblindu. Halla Magnúsdóttir skrifaði 

meistararitgerð frá Háskólanum á Akureyri sem heitir Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd 

kennslu barna með dyslexíu. Í þeirri rannsókn, sem gerð var með vettvangsheimsóknum, 

skoðaði Halla hugmyndir, reynslu og viðmið sem tengjast kennslu barna með lesblindu í 

íslenskum grunnskólum. Rannsóknin var gerð á árunum 2006-2007 og tóku tveir skólar þátt í 

henni. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að skólarnir mættu þörfum nemenda sinna á 

mismunandi vegu og stefna þeirra var ekki eins í þeim málum. Marga af kennurunum skorti 

úrræði og þekkingu til að mæta lesblindum nemendum á þeirra eigin forsendum. Kennararnir 

lögðu mikla heimavinna á nemendurna til að þeir drægjust ekki aftur úr í námi, en sú vinna 

lenti að mestu leyti á foreldrunum. Kennararnir reyndu að sýna lesblindu nemenda sinna 

skilning en voru óöruggir í að skipuleggja kennslu, námsefni og námsmat út frá þörfum þeirra 

(Halla Magnúsdóttir 2007:161-165).  

 Unnin var skýrsla á vegum menntamálaráðuneytisins til þess að skoða nemendur með 

sértæka lestrar – og réttritunarerfiðleika í grunn – og framhaldskólum. Höfundar hennar eru 

Grétar L. Marinósson, Fjölnir Ásbjörnsson, Jónas G. Halldórsson og Þóra Kristinsdóttir. 

Skýrslan var gefin úr árið 1997. Starfshópurinn leggur áherslu á snemmtæka íhlutun allt frá 

leikskólastigi og að ekki megi bíða of lengi að fá greiningu, svo grípa megi til úrræða eins 
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fljótt og auðið er. Það er mikilvægt að hafa sérkennslu og annan stuðning sem til þarf fyrir 

nemendur með lesblindu. Í skólanámskrá þarf að koma skýrt fram hvernig þjónustu við 

nemendurna er háttað. Þegar nemandi byrjar í grunnskóla er nauðsynlegt að hefjast handa sem 

allra fyrst. Annaðhvort er hægt að kenna nemandanum inni í bekk en ef það ber ekki 

nægilegan árangur þá er hann tekinn í sérkennslu. Þegar nemandinn er komin í annan bekk og 

síðar er námið aðlagað meira að hans þörfum og fleiri kennarar koma þá við sögu ef þurfa 

þykir (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:32-33). 

Þegar rannsókn Höllu er borin saman við rannsókn mína koma í ljós sömu niðurstöður 

um þekkingu og úrræði kennarans sem er ábótavant og einnig að skólarnir mæta lesblindum 

nemendum á mismunandi vegu. Þegar skýrslan frá menntamálaráðuneytinu er svo borin 

saman við rannsókn mína kemur þar í ljós hversu nauðsynlegt það er að hafa snemmtæka 

íhlutun og hefjast handa sem allra fyrst.  

2.6 Samantekt 

Ég tel að veikleiki þessar rannsóknar sé sá að úrtakið hafi ekki verið nægilega stórt. Ef um 

stærra úrtak væri að ræða þá gæfi það meiri möguleika í úrvinnslu sem leiðir til þess að 

niðurstöðurnar verði ítarlegri (Þórólfur Þórlindssson og Þorlákur Karlsson 2003:65). Einnig 

segir að það geti verið erfitt að segja til um hversu stórt úrtak þurfi að vera og fer það eftir því 

hversu nákvæm rannsóknin er. Talað er um að 100 manna úrtak sé mjög lítið þar sem óvissa 

verði oft í niðurstöðunum (Þórólfur Þórlindssson og Þorlákur Karlsson 2003:53). Þar sem 

aðeins var talað við þrjá viðmælendur í þessari rannsókn skal varast að draga of miklar 

ályktanir af niðurstöðunum þar sem það er ekki talið marktækt úrtak. 
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3 Lög og reglugerðir 

Í kaflanum verður fjallað um gildandi lög og reglugerðir um skólamál barna. Farið verður í 

Lög um grunnskóla frá árinu 1995, Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2006, Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1992, Salamanca-yfirlýsingu frá árinu 1994 og í lokin 

Reglugerð um sérkennslu frá árinu 1996. Öll þessi lög snúa að réttindum allra barna um að 

njóta sömu tækifæra að afla sér menntunar óháð atgervi þeirra.  

3.1 Lög um grunnskóla 

Árið 1995 komu út lög um grunnskóla. Í fyrsta kafla laganna segir að öllum börnum og 

unglingum á aldrinum sex til sextán ára sé skylt að sækja skóla. Hlutverk grunnskólans í 

samvinnu við heimilin sé að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og stuðla að 

alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins, þó svo að frumábyrgðin hvíli á 

foreldrunum. Í sjöunda kafla, 37. grein grunnskólalaganna segir að börn og unglingar sem eigi 

í erfiðleikum í námi vegna sértækra námsörðugleika, fötlunar og/eða tilfinningalegra eða 

félagslegra örðugleika eigi rétt á stuðningi í námi. Sá stuðningur getur verið 

einstaklingsbundinn eða farið fram í hópum innan eða utan almennra bekkjadeilda, í 

sérskólum eða sérdeildum. Í 38. grein laganna í sjöunda kafla er kveðið á um að sveitarfélögin 

skuli annast rekstur sérdeilda/sérskóla fyrir þá nemendur sem þurfi á þeim að halda. 

Skólunum er ætlað að veita nemendum umhverfi sem er sérhæft fyrir þá í lengri eða skemmri 

tíma. Einnig skal veita starfsfólki almennra grunnskóla kennslufræðilegan stuðning og ráðgjöf 

(Lög um grunnskóla, 1995). 

3.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla er unnin eftir lögum um grunnskóla nr. 66/1995. Í námskránni er 

lagt upp með að sömu markmið séu fyrir alla en lögð er áhersla á að laga námið sem best að 

hverjum einstaklingi og að nemendur eigi rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og 

hæfni. Skólinn á að leitast við að gera langveikum, fötluðum og öðrum nemendum sem eiga 

við sértæka námsörðugleika að etja kleift að stunda nám við skólann eftir því sem tök eru á. 

Koma skal til móts við nemendur með sértæka námsörðugleika vegna þess að þeir geta átt 

erfitt með að ná tökum á lestri. Lögð er áhersla á að meta þurfi þá nemendur með öflugri 

skimun og greiningu sem allra fyrst á skólagöngunni. Tekið er skýrt fram í Aðalnámskránni 

að taka skuli tillit til nemenda með lestrarörðugleika við próf og annað námsmat. 

Grunnskólinn á að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við þarfir og eðli nemenda og 
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stuðla þannig að alhliða þroska hvers og eins. Skólanum ber skylda að taka við öllum börnum, 

fötluðum jafnt sem ófötluðum, hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til sálar og líkama, 

tilfinningalegt ásigkomulag og félagshæfni þeirra. Lögð er áhersla í námskránni á 

umburðarlyndi og sveigjanleika og á að gefa nemendum tækifæri til að spreyta sig á 

viðfangsefnum að eigin vali. Einnig á að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla 2006).  

3.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1992. Sáttmálinn á að tryggja rétt 

allra barna til menntunar og betra lífs. Í 28. grein sáttmálans kemur fram að aðildarríki hans 

viðurkenna rétt barna til menntunar. Til þess að sá réttur nái fram að ganga eiga allir að njóta 

sömu tækifæra. Aðildarríkin skuldbinda sig að koma á skyldu til grunnmenntunar sem öll 

börn geta notað án endurgjalds. Einnig eiga ríkin að stuðla að framhaldsmenntun og gera 

ráðstafanir til þess að það gangi upp. Hægt er að fara þær leiðir að hafa menntunina ókeypis 

eða með því að bjóða upp á fjárhagsaðstoð til þeirra sem á því þurfa að halda. Allar 

upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval eiga að vera fyrir hendi og aðgengilegar öllum 

börnum. Einnig skulu allir eiga kost á æðri menntun eftir hæfileikum hvers og eins og stuðla 

að góðri skólasókn og draga þannig úr brotfalli nemenda úr námi. Í 29. grein laganna segir að 

aðildarríkin eiga að rækta persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu barnanna og 

undirbúa skal börnin undir að taka ábyrgð á sínu eigin lífi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis og vináttu (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 1992). 

 Tveimur árum eftir að barnasáttmálinn var samþykktur var haldin ráðstefna í 

Salamanca á Spáni þar sem tekin voru fyrir skólamál nemenda með sérþarfir. 

3.4 Salamanca-yfirlýsingin 

Árið 1994 í Salamanca á Spáni var haldin alþjóðleg ráðstefna af Menningarmálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamálaráðuneytinu. Á ráðstefnunni voru 

fulltrúar frá 92 ríkjum, þar á meðal frá Íslandi. Á ráðstefnunni var einróma samþykkt 

markmið um stefnu í kennslu nemenda með sérþarfir í framtíðinni. Í samþykktinni er 

ítrekaður sá réttur sem kveðið er á um í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 

árinu 1948 og staðfest það sem áður hafði verið gefið út árið 1990 um það að menntun sé fyrir 

alla og það eigi að tryggja öllum þann rétt, hversu ólíkir sem einstaklingarnir eru. Fram kemur 

í byrjun yfirlýsingarinnar að: 
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 „Menntun sé frumréttur hvers barns og skylt að gefa því kost á að ná og viðhalda 

viðunandi stigi menntunar. 

 Börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika og námsþarfir. 

 Í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms beri að taka mið af miklum mun á 

einstaklingum og þörfum þeirra. 

 Einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum skóla 

og beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af 

barninu.  

 Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismunar, móta umhverfið 

sem tekur fötluðum opnum örumum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á 

menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna góða menntun 

og stuðli að skilvirku menntakerfi í heild og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu 

fjármuna.” 

(Salamanca-yfirlýsingin 1994:7-8) 

Eins og kemur fram í byrjun yfirlýsingarinnar, sem er alþjóðleg samþykkt, kemur 

glögglega í ljós að það ber öllum saman um það að menntun sé frumréttur hvers barns, alveg 

sama hvernig ástatt sé fyrir því. Menntakerfið í heild þarf að koma til móts við einstaklinginn 

hvar sem hann er staddur í þroska og miða kennslu og námsgögn við hæfi hvers og eins. 

Almennir skólar eiga að taka á móti fötluðum jafnt sem ófötluðum með opnu hugarfari. Þar 

geta skólarnir brúað bilið milli ólíkra einstaklinga og stuðlað þannig að því að þjóðfélagið sé 

fyrir alla. Menntamálaráðuneytið hér á landi leggur til að hægt sé að hafa þessa áætlun að 

leiðarljósi í skólum á Íslandi. Í rammaáætluninni eru settar fram leiðir fyrir sveitarfélögin til 

þess að fara eftir í vinnu sinni í átt að betri skóla fyrir alla (Salamanca yfirlýsingin 1994). 

3.5 Reglugerð um sérkennslu 

Árið 1996 kom út reglugerð um sérkennslu sem er enn í gildi. Þar segir að grunnskólinn sé 

fyrir öll börn sama hvernig ástatt er fyrir þeim og að þau eigi rétt á að sækja sinn heimaskóla. 

Þar segir einnig að grunnskólinn skuli veita nemendum sínum kennslu við hæfi og beri að 

skipuleggja skólastarfið út frá öllum nemendum. Í sérkennslu eru gerðar námsáætlanir sem 

byggðar eru á upplýsingum um heildaraðstæður nemandans og unnið samkvæmt þeim. 

Nauðsynlegt er að skrá niður skipulega hvernig nemandanum gengur og hafa reglulega 

endurskoðun á námsáætlun og kennslu. Sérkennslan getur bæði verið utan eða innan 
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hefðbundinnar bekkjarkennslu. Það er skólastjórinn í samvinnu við kennara sem metur þörf 

fyrir sérkennslu í skólanum (Reglugerð um sérkennslu, 1996). 

3.6 Samantekt 

Þegar litið er á þau lög og reglugerðir sem gerð hafa verið skil hér að framan er ljóst að öll 

börn eiga rétt á menntun við hæfi. Í Aðalnámskrá segir að skólinn eigi að taka börn með 

sértæka námsörðugleika inn í skólann eins og tök eru á og í Reglugerð um sérkennslu segir að 

skólastjórinn í samvinnu við kennara meti þörfina fyrir sérkennslu í skólanum. Þetta er hægt 

að túlka þannig að skólanum sé í sjálfvald sett hvort hann taki við nemendunum eða ekki. En 

hvernig er unnið að þessum markmiðun í grunnskólum? Eru grunnskólar að fara eftir lögum 

og reglugerðum um réttindi lesblindra? Þessari spurningu verður reynt að svara í köflunum 

hér á eftir en áður en að henni kemur verður stuttlega fjallað um lesblindu. 
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4 Lesblinda 

Í kaflanum verður fjallað um í stuttu máli skilgreiningu lesblindu, hugtak og einkenni 

lesblindu ásamt orsökum og tíðni hennar sem og minnst á erfðafræðilegan þátt hennar. 

 Hugtakið dyslexía er í dag alþjóðlegt heiti yfir áunna eða þroskatengda 

lestrarerfiðleika. Á íslensku hefur hugtakið fengið þýðinguna lesblinda (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14) og mun það hugtak verða notað í ritgerðinni. 

4.1 Skilgreining lesblindu 

International Dyslexia Assocition eða Alþjóðasamtök lesblindu skilgreinir lesblindu á 

eftirfarandi hátt: Lesblinda er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum toga. Hún er 

flokkuð eftir erfiðleikum með nákvæmni og/eða slakri stafsetningu, sjálfvirkni í lestri og 

umskráningarfærni. Yfirleitt stafa þessir erfiðleikar af veikleika í hljóðkerfisþætti 

tungumálsins. Afleiðingar lítillar lestrarreynslu geta hindrað aukningu á orðaforða og öflun 

þekkingar og lestrarörðugleikar geta orsakað slakan lesskilning (Catts og Kamhi 2005:62). 

Lesblinda er misjöfn á milli einstaklinga og hefur mismikil áhrif á þá sem hana hafa. Sá sem 

er með lesblindu getur verið fær á mörgum sviðum og jafnvel skarað fram úr í ýmsu. 

Lesblinda er sértæk á ýmsan hátt, meðal annars vegna þess að hún hefur ekki áhrif á allt sem 

viðkomandi lærir í lífinu. Lesblinda hefur aðeins áhrif á afmörkuð svið menntunar, til dæmis 

lesskilning, lestur, skrift og stærðfræði (Braun og Davis 2003:25; Selikowitz 1993:3-5).  

4.2 Hugtakið lesblinda 

Heitið Dyslexía (lesblinda) er komið úr grísku. Það skiptist í tvo hluta, annars vegar dys- sem 

þýðir erfiðleikar eða eitthvað sem er slæmt og hins vegar -lexía sem merkir mál, tal eða orð. 

Samkvæmt þessu þýðir dyslexía að erfiðleikar séu með mál, orð eða tal (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14; Örn Bjarnason 1995). Ýmis hugtök hafa verið notuð á 

íslensku um dyslexiu og má þar nefna leshömlun eða lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir 2006: 14). Lesblinda er notað í dag sem alþjóðlegt hugtak yfir áunna eða 

þroskatengda lestrarerfiðleika. Áunnin lesblinda stafar af veikindum eða slysum en 

þroskatengd lesblinda er meðfædd (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:14).  

4.3 Einkenni lesblindu 

Lesblinda er ekki tengd greind einstaklings. Lesblindir hafa sína veikleika og styrkleika, þess 

vegna eru áhrif hennar mismunandi eftir einstaklingum (Rannveig G. Lund og Ásta 



16 
 

Lárusdóttir 2004). Dagamunur er einnig á einstaklingum með lesblindu sem leiðir til þess að 

frammistaða þeirra getur verið villandi, sambærileg við jafnaldra á sumum sviðum en ekki á 

öðrum (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:4). Lesblinda hefur áhrif á réttritun, lestrarfærni og 

bendir flest til að hún tengist einnig tungumálinu. Lesblinda er samheiti yfir einkenni sem eiga 

það sameiginlegt að trufla einstaklinginn við lestur og stafsetningu (Eadon 2005:2; 

Wadlington, Elliot og Kirylo 2008:264). Þótt að einstaklingar fæðist með lesblindu getur það 

oft ekki komið í ljós fyrr en tveimur árum eftir að lestrarnám hefst. Hægt er þó að sjá einkenni 

þegar barn er á leikskólaaldri. Einkennin geta verið: 

 Að barnið byrji seint að tala, segi þá ekki orð fyrir eins árs afmælið. 

 Framburðaerfiðleikar. 

 Gleyma fyrirmælum ef þau eru beðin að gera tvennt eða fleira í ákveðinni röð, til 

dæmis í hvaða röð eigi að klæða sig í fötin.  

 Víxla röð hljóða í orðum. 

 Gleyma nöfnum og eru lengi að læra söngva, þulur og heiti lita. 

 Eiga erfitt að vera í takt 

(Rannveig G. Lund og Ásta Lárusdóttir 2004). 

Þessi listi er ekki tæmandi en getur þó komið að gagni. Aðalatriðið er að fylgjast vel  

með barninu og grípa inn í með snemmtækri íhlutun ef barnið sýnir ekki framfarir eftir 

ákveðin tíma. 

Fundin hefur verið tenging á milli þeirra sem hafa lesblindu og þeirra sem hafa 

athyglisbrest, hreyfiröskun, ofvirkni og/eða málröskun (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:17). Rannveig Lund telur þó að hegðunarerfiðleikar séu „eðlileg“ afleiðing 

þess að nemendur með lesblindu standi ekki jafnt að vígi og jafnaldrar sínir í lestri og námi 

eða það að þeir fáist við of erfitt námsefni (Rannveig G. Lund og Ásta Lárusdóttir 2004).  

4.4 Orsakir og tíðni lesblindu 

Lesblinda spyr ekki um aldur, þjóðerni eða kyn. Fólk með lesblindu þarf að læra að lifa með 

henni og læra að nýta sér þá aðstoð sem er í boði. Engin lækning er til við lesblindu og hún 

eldist ekki af fólki (Hurford 1998:33). Börn og fullorðnir með lesblindu hafa flest öll upplifað 

það að vera ásökuð um að vera löt, heimsk og þrjósk. Sumir lesblindir einstaklingar hafa tekið 

þessum ásökunum svo bókstaflega að þeir trúa því að það sé rétt, sem hefur leitt til þess að 

margir lesblindir hafa ekki lokið skólagöngu. Það er því mikilvægt að einstaklingar átti sig á 

því að lesblinda er ekki leti, heimska eða áhugaleysi (Hurford 1998:34).  
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 Í upphafi var talið að heila– eða taugaskemmd orsakaði lesblindu. Einnig voru uppi 

getgátur um meðfæddan galla sem truflaði ákveðin hugarferli sem nauðsynlegt sé að hafa í 

lagi til þess að geta lesið. Árin 1925-1930 setti Samuel Toorey Orton fram kenningu um að 

lesblinda orsakaðist af víxlun á verkaskiptingu heilahvelanna, það er að segja að hægra 

heilahvelið vann eins og vinstra heilahvelið undir venjulegum kringumstæðum og öfugt 

(Braun og Davis 2003:26). Ekki leið langur tími þar til að sú kenning var afskrifuð og Orton 

kynnti nýja kenningu sem kölluð var blandað hvelaríki. Sú kenning var svipuð og sú fyrri, 

nema að Orton gerði þar ráð fyrir að stundum gerði hægra hvelið það sem það vinstra átti að 

gera og öfugt (Braun og Davis 2003:27). Í dag er talið að lesblinda sé taugafræðilegur 

veikleiki í heilastarfsemi sem í flest öllum tilfellum má rekja til erfða og/eða umhverfisþátta 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:18).  

 Kynjamunur er á fjölda einstaklinga sem greinist með lesblindu og benda rannsóknir 

til þess að drengir séu þar í miklum meirihluta. Talið er að það sé vegna þess að drengir eru 

oft með aðra fylgikvilla og þess vegna hljóti þeir því frekar greiningu. Ályktað er að um 10% 

íslenskra nemanda, þá bæði í grunn- og framhaldsskólum séu með lesblindu (Jónas G. 

Halldórsson 2005). 

4.5 Erfðafræðilegi þátturinn 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að lestrarörðugleikar liggi oft í fjölskyldum og séu arfgengir 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:167). Það eru allt að 30% líkur á því að 

örðugleikarnir séu til staðar í fjölskyldum eða hjá foreldrum barna með lestrarörðugleika. 

Talið er að ef bróðir eða systir barns séu með þessa röskun, að þá séu um 40% líkur á að 

barnið fái hana líka (Catts og Kamhi 2005:98).  

4.6 Samantekt 

Eins og segir að ofan er lesblinda námsörðugleiki af taugalíffræðilegum toga. Hún hefur áhrif 

á afmörkuð svið menntunar, til dæmis lesskilning, lestur, skrift og stærðfræði. Lesblinda getur 

verið misjöfn á milli einstaklinga og hún getur stafað bæði af veikindum og slysum en talið er 

að þroskatengd lesblinda sé meðfædd og rannsóknir hafa sýnt að lestrarörðugleikar liggja oft í 

fjölskyldum. Nemendur með lesblindu geta einnig  átt við hegðunarvandamál að stríða og 

telur Rannveig Lund að það geti stafað að því að nemendur fái ekki námsgögn við hæfi. Í 

næsta kafla verður gerð grein fyrir hugtökunum sértækir lestrarörðugleikar og fötlun og 

hvernig samfélagið tekur þátt í skilgreiningum þeirra.   
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5 Sértæk lesröskun eða fötlun 

Lesblinda hefur verið skilgreind á ýmsan hátt. Hér verður fjallað um þann mismunun, sem og 

læknisfræðilega og félagslega sjónarhornið.  

Þegar foreldrar fá þær fréttir að barn þeirra hafi verið greint með lesblindu getur það 

vakið upp mikla óvissu hjá þeim vegna þess að skilgreiningar fræðimanna á lesblindu er ekki 

eins. Ein af mörgum ástæðum þess að vísindamenn eru ekki allir sammála um skilgreiningar á 

lesblindu er sú að það eru ekki allir sem horfa á sömu þætti hennar. Sumir fræðimenn horfa á 

taugafræðilega þætti lesblindu, svo sem minni og sjálfvirkni, aðrir líta á hana sem 

málfræðilega röskun, enn aðrir horfa meira á lestur og ritun. Tæki til greiningar lesblindu 

spegla þennan mun og gefa því ekki öll sömu niðurstöður (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:4). 

Lesblinda hefur bæði verið skilgreind sem sértæk lesröskun (e. specific reading disorder) eða 

fötlun. Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin  (World Health Organization) skilgreinir lesblindu 

sem sértæka lesröskun og er hún í Alþjóðlegri tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála í greiningarviðmiðum ICD-10 (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:6). 

5.1 Sértæk lesröskun 

Í Alþjóðlega flokkunarkerfinu ICD-10 er sértækri lesröskun lýst sem erfiðleikum í ritun og 

lestri sem er ekki eingöngu vegna slakrar heyrnar eða sjónar, lágrar greindar, tilfinningalegra 

erfiðleika eða óásættanlegrar skólareynslu. Með orðinu röskun er átt við samansafn einkenna 

sem valda einstaklingum stafrænum hömlum sem eru sýnilegar við skoðun (Gretar L. 

Marinósson o.fl. 1997:4). 

5.2 Hugtakið fötlun 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðistofnuninni (WHO) er fötlun skilgreind á þann veg að fólk getur 

verið fatlað vegna andlegs, líkamlegs eða taugalegs skaða, geðrænna vandamála eða 

læknisfræðilegra aðstæðna. Slík veikindi, skaði eða skilyrði geta verið bæði viðvarandi eða 

tímabundið ástand. Algengt er að fólk noti hugtakið á alla sem hafa einhverja fötlun en 

skilgreinir ekki fötlunina sjálfa (Brynhildur G. Flóvens 2004:38). 

Í ICF (World Health Organization) flokkunarkerfinu fellur lesblinda undir hugtakið 

skerðing (e. impairment). Þar sem lesblinda er frávik í líkamsstarfsemi og er lífeðlisfræðileg 

starfsemi heilans (Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir 2006:48). 

Skilgreining á fötlun hefur breyst í gegnum tíðina í samræmi við þau sjónahorn sem 

samfélagið hefur hverju sinni. Mikilvægt er að skilgreina þessi sjónarhorn til þess að vita 
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hvert skal stefnt í hugmyndafræði í tengslum við fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir 2006:23). Borið hefur á því að samfélagið komi ekki til móts við þá 

sem hafa sérþarfir og hægt er að finna hindranir í umhverfinu sem eiga stóran þátt í að skapa 

fötlun einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir 2003:29). Hér mun því verða gerð grein fyrir 

félagslega og læknisfræðilega sjónarhorninu því það hefur mikið um það að segja hvernig 

komið er fram við einstaklinga með fötlun.  

5.2.1 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur verið ráðandi í langan tíma bæði innan 

heilbrigðisvísindanna og einnig annarra fræðigreina eins og í menntunarfræði og í 

félagsvísindum og hefur það haft mikill áhrif á þann skilning sem lagður er á aðstæður og líf 

fatlaðra fullorðinna og barna (Rannveig Traustadóttir 2006:24). Sjónarhornið lítur á fötlun 

sem andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt og leggur áherslu á það að greina líkamlega og 

andlega skerðingu og veita ráðgjöf um meðferð, lækningu, kennslu, endurhæfingu og 

umönnun. Fötlunin sjálf er talin vera megineinkenni einstaklingsins og litið á hana sem 

persónulegan harmleik. Læknisfræðilega sjónarhornið hefur það að markmiði að gera fatlaða 

sem líkasta ófötluðum með því að „laga” og „bæta” þá. (Rannveig Traustadóttir 2003:24). 

Þetta sjónarhorn hefur haft mikil áhrif á ímynd almennings til fatlaðra og jafnframt litað 

sjálfskilning fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir: 2006:25). Mikil gagnrýni hefur verið á 

læknisfræðilega sjónarhornið og hún þá sérstaklega komið frá hreyfihömluðum og út frá því 

hefur hið félagslega sjónarhorn þróast (Halla Magnúsdóttir 2007:18). 

5.2.2 Félagslega sjónarhornið 

Félagslega sjónarhornið á fötlun má rekja til breskra, fatlaðra mannréttindasinna og fatlaðra 

fræðimanna í Bandaríkjunum og Bretlandi og til hagsmunahópa fatlaðs fólks. Það sem 

félagslega líkanið leggur áherslu á eru þær hindranir sem er að finna í umhverfinu og hvernig 

þær eigi stóran þátt í að skapa fötlunina hjá einstaklingnum. Hið svonefnda „breska félagslega 

líkanið um fötlun” er þekktast og umdeildast. Það felur meðal annars í sér róttæka 

endurskipulagningu á hugtakinu fötlun. 

 Félagslega sjónarhornið skoðar þær aðstæður sem fatlað fólk býr við í umhverfinu og 

einnig viðhorf samfélagsins til þeirra. Borin eru rök fyrir því að líkamleg skerðing sé ekki 

eina ástæðan fyrir því að einstaklingurinn upplifi sig sem fatlaðan heldur sé samfélagið sjálft 

að bæta fötluninni ofan á skerðinguna með því að einangra, mismuna og útiloka fólk frá fullri 

þátttöku. Það er samfélagið sem viðurkennir eingöngu staðalmyndir og hafnar 



20 
 

fjölbreytileikanum. Hér á landi hefur hugtakið fötlun verið haft sem yfirheiti um margvíslegar 

skerðingar og vísar því til hóps fólks sem er talið vera ófært um að taka þátt í „eðlilegum” 

athöfnun vegna andlegra eða líkamlegra „galla” eða „takmarkana” sem gerir það „óeðlilegt” 

(Rannveig Traustadóttir 2003:29). 

5.3 Samantekt 

Eins og að framan greinir eru til ýmsar skilgreiningar á lesblindu og hefur það vakið upp 

óöryggi hjá foreldrum barna sem greinast með hana. Fræðimenn virðast ekki vera sammála 

um skilgreiningar um lesblindu og deila um að lesblinda geti verið af taugafræðilegum toga, 

sé málfræðileg röskun eða röskun á lestri og skrift. Hugtökin sértæk lesröskun og fötlun eru 

notuð á einstaklinga með lesblindu. Ég lít svo á að lesblinda sé skerðing sem leiðir til fötlunar 

þegar einstaklingurinn er það illa læs að hann á í erfiðleikum með að lesa einfaldan texta, lesa 

leiðbeiningar og bjarga sér í umhverfinu. Hægt er að sjá að læknisfræðilega sjónarhornið er 

ráðandi hér á landi þar sem lögð er áhersla á að greina líkamlega og andlegu skerðingu og 

veita ráðgjöf um meðferð og kennslu. 

Í næsta kafla verður fjallað um það ferli sem greinir lesblindu og hvaða úrræði eru í boði fyrir 

einstaklinga með hana. 
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6 Greining og úrræði 

Nauðsynlegt er fyrir bæði foreldra barna með lesblindu og barnið sjálft að vita hvernig 

greiningarferli fyrir lesblindu er, hvaða úrræði séu í boði og hvað taki svo við eftir 

greininguna. Hér á eftir verður farið í það hvernig greining lesblindu fer fram og hverjir koma 

þar að málum. Farið verður í snemmtæka íhlutun og mikilvægi hennar. Einnig verður talað 

um líkön sem notuð eru í öðrum löndum sem úrræði fyrir nemendur með lesblindu og hvað 

einstaklingsmiðað nám er. Í lokin verður svo fjallað um LOGOS sem er tölvuforrit sem 

sérkennarar í grunnskólum eru í auknum mæli að nota til að greina lesblindu. 

6.1 Greining lesblindu 

Mikilvægt er að greina lesblindu snemma á skólaferlinum vegna þess að vandamálið er 

yfirleitt fyrir hendi áður en til lestrarnáms kemur. Í dag er verið að þróa aðferðir sem koma 

auga á börn með lesblindu. Þær aðferðir eru þó ekki áreiðanlegar enn þá og koma fræðimenn 

sér ekki saman um skilgreiningar þeirra. Það þarf sérstaklega að fara sér hægt með að komast 

að niðurstöðu um lesblindu greininguna snemma á skólagöngu nemenda, miðað við eðli 

erfiðleika í ritun og lestri og einkenni fremur en orsakir þeirra. Mælt er með því að ráðstafanir 

varðandi sérfræðilega aðstoð séu gerðar ekki seinna í en 3. bekk hafi nemandinn ekki sýnt 

framfarir í námi (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:16). 

 Farið er í gegnum tveggja eða þriggja stafa ferli á fyrstu árum grunnskólans. Á fyrsta 

stigi er skimun og kembipróf sem er lagt fyrir allan árganginn. Um 15-25% af árganginum fer 

á annað stig í ferlinu sem felst í því að þeir nemendur fái aðstoð í ákveðin tíma til þess að 

athuga hvort þeir komist yfir erfiðleika sína (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:17). Eru það 

sérfræðingar skólans svo sem námsráðgjafi, sérkennari, skólalæknir og/eða hjúkrunar-

fræðingur sem sjá um það ferli (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:22). Um 3-6% af þeim hóp 

eru nemendur með lesblindu sem er síðar vísað til nánari athugunar utan skólans. Hugmyndin 

á bak við þetta ferli er í fyrsta lagi sú að koma í veg fyrir að erfiðleikar nemenda í skóla vindi 

upp á sig. Í öðru lagi að beita þurfi mismunandi úrræðum eftir því hversu alvarlegir 

erfiðleikarnir eru. Sumir nemendur þurfa aðeins tímabundna lestraraðstoð til þess að komast á 

rétt ról en aðrir þurfa öflugri aðstoð og jafnvel undanþágur frá almennri námskrá til þess að 

ljúka við að lesa einfaldan texta. Lögð er áhersla á að greining og íhlutun haldist í hendur og 

aðlagist eðlilegum starfsháttum skólans til að minnka líkur á að stór hluti nemenda þurfi að 

fara út fyrir skólann til frekari athugunar (Gretar L. Marinósson o.fl. 1997:17).  



22 
 

6.2 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er þýðing á enska hugtakinu early intervention. Fyrri hluti hugtaksins 

höfðar til þess að eitthvað gerist snemma á lífsleiðinni. Síðara orðið höfðar til aðgerða eða 

inngripa af einhverju tagi. Snemmtæk íhlutun vísar því til aðgerða sem eiga sér stað snemma í 

lífi barns. Íhlutunin leggur áherslu á að markvissar aðgerðir til að hægt sé að hafa sem mest 

áhrif á þroskaframvindu barna eins snemma á lífsleiðinni og unnt er (Tryggvi Sigurðsson 

2003), sem og að aðstoða fjölskyldur þeirra við að takast á við þá erfiðleika sem alltaf fylgja 

uppeldi og umönnun barna í áhættuhópum (Helgi Hjartarson, Tryggvi Sigurðsson og Þuríður 

Pétursdóttir 2007:18). Ein af helstu breytingum á undanförnum tveimur áratugum í 

snemmtækri íhlutun er aukin áhersla á heildræna fjölskyldunálgun út frá kenningum 

Bronfenbrenners (Tryggvi Sigurðsson 2003). En hann heldur því fram að frá fyrstu tíð lærir 

barnið það sem fyrir því er haft í nánasta umhverfi þess (Turner og Helm 1995:70). Í 

snemmtækri íhlutun eru vönduð vinnubrögð mikilvæg við kennslu og þjálfun ungra barna 

með fötlun eða þroskafrávik af einhverju tagi. Vinnubrögð þurfa að vera markviss og byggja á 

traustum fræðilegum grunni. Setja þarf upp markmið í samvinnu við foreldra og þeirra þáttur í 

íhlutun þarf að vera vel skilgreindur. Gæði íhlutunar ákvarðast ekki einungis af magni hennar 

heldur innihaldi (Tryggvi Sigurðsson 2003).  

 Aukning hefur orðið á skilningi á mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í lestri (Sigurlaug 

Jónsdóttir 2009:13). Nauðsynlegt er að bregðast tímalega við ef grunur leikur á um 

lestrarerfiðleika og getur snemmtæk íhlutun komið í veg fyrir lestrarerfiðleika (Helga 

Sigurmundsdóttir 2007-2008; Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir 2009:38) og 

dýra sérkennslu seinna á skólagöngu barns (Helga Sigurmundsdóttir 2007-2008).  

6.3 Líkön 

Talið er að um 15-20% barna á skólaaldri eigi í lestrarerfiðleikum og 85% af þeim hópi 

uppfylli greiningarviðmið fyrir sérstæka lestrarörðugleika eða lesröskun. Kennslulíkön eru 

aðferðir sem hafa verið notaðar í Evrópu og Ameríku undanfarna áratugi. Kennslulíkön eru 

líklegust til að efla lestrarhæfni hjá börnum (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin 

Þorsteinsdóttir 2009:34).  

 Borin voru saman níu kennslulíkön til að finna út hvaða líkan væru áhrifaríkast til að 

auka færni og afköst nemenda á hinum ýmsu sviðum náms. Kennslulíkan felur meðal annars í 

sér skipulag kennslu, námsefni, kennsluaðferðir og skólastefnu. Ef skoðuð eru líkönin sem 

komu best og verst út, sem eru þrjú talsins, þá er líkanið sem kom best út og bar langbestan 
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árangur  beint kennslulíkan (e. Direct Instruction). Áhrifin héldust við eftirfylgd allt að 

þremur árum síðar. Áherslurnar í beina kennslulíkaninu voru frekar á námsfærni heldur en 

utanbókalærdóm. Líkanið byggist á lögmálum atferlisfræði og eru kennsluaðferðir og 

námsefni staðlað og síðan sett í ákveðna röð. Leiðbeiningarnar eru skýrar fyrir hverja 

kennslustund og fer reglulega fram símat á færniþáttum áður en nýju námsefni er bætt við. 

Nemendunum er skipt í hópa eftir getu þar sem þeir fá beina kennslu kennarans og eftir hverja 

kynningu er farið hratt yfir fyrirfram ákveðnar spurningar og svör. Þar sem efnið er kennt í 

litlum skömmtum eru svörin oftast rétt sem leiðir til þess að kennarinn hrósar nemendunum 

oft. Allir nemendur taka þátt í að svara saman í kór og eru gefin hrós fyrir rétt svör en röng 

svör eru leiðrétt eftir ákveðnum reglum. Miðað er við 90% svara séu rétt, ef ekki þá telst 

námsefnið of erfitt. Með þessu eykst fimi nemenda í námsefninu sem eykur sjálfstraust þeirra 

og leiðir til betri námsárangurs (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir 2009:34). 

 Tvö kennslulíkön komu illa út úr rannsókninni, það voru opna kennslulíkanið (e. Open 

Education) og sveigjanlegt kennslulíkan (e. Responsive Education). Það sem einkenndi opna 

kennslulíkanið var að nemendurnir fengu allskyns námsefni sem þau máttu nýta sér í opnu og 

styðjandi umhverfi. Engin ein rétt aðferð er til að læra og þurftu nemendurnir að finna út þá 

leið sem hentaði þeim best. Það sem einkenndi sveigjanlega líkanið var samstarfið á milli 

heimila og skóla og átti það að kenna nemendunum eðli þrautalausna og leiða til þess að þeir 

tæku ábyrgð á eigin námi með því að leyfa þeim að stjórna eigin námi og styrkja þau í 

sjálfstrausti og áhugahvöt (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir 2009:35). 

 Það má sjá greinilega út frá beina kennslulíkaninu að nemendur þurfa ákveðin ramma 

til þess að ná betri námsárangri í skóla. Ef unnið er markvisst með nemendum með lesblindu 

eykur það sjálfstraust þeirra sem leiðir til betri námsárangurs. Þessi líkön eru ekki notuð hér á 

landi en hafa skilað góðum árangri í Evrópu og Ameríku og má því þá draga þær ályktanir að 

þessi líkön geta verið eitt af mörgum úrræðum fyrir nemendur með lesblindu.  

6.4 Einstaklingsmiðað nám 

Aukin áhersla hefur verið lögð undanfarin ár á einstaklingsmiðað nám og einstaklingsmiðaðri 

kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 2005:9). Hér á landi er litið mikið til prófessorsins Carol Ann 

Tomlinson þegar einstaklingsmiðað nám er skoðað.  

 Ingvar Sigurgeirsson fjallar um Carol Ann í grein sinni Um einstaklingsmiðað nám, 

opinn skóla og fleiri hugtök. Þar nefnir hann skilgreiningu Carol Ann á einstaklingsmiðuðu 

námi sem er að sinna þurfi námsþörfum hvers og eins fremur en að kenna öllum bekknum þar 
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sem oftast er litið á alla nemendur eins. Lykilinn að einstaklingsmiðun er sveigjanleiki 

kennsluaðferða, námsefnis, námstíma, hópastarfs og hópaskiptingar. Með einstaklingsmiðun 

er lögð áhersla á virkri þátttöku nemandans og að hann beri ábyrgð á námi sínu með stöðugu, 

fjölþættu og greinandi námsmati sem er innan kennslunnar. Nemendur fá viðfangsefni sem 

vekur áhuga þeirra til þess að efla skilning og færni hjá þeim. Hlutverk kennarans er að vera í 

verkstjórnar– og leiðsagnarhlutverki sem byggist á að hann greini hæfileika, áhuga og 

námsaðferð hvers nemanda. Einstaklingsmiðunin greinist í fjórum eiginleikum nemandans. 

Námshæfni, það er að segja skilningur, færni eða þekking nemandans. Áhuga, námssniði eða 

hvernig henti best fyrir nemandann að læra og viðhorfum (Ingvar Sigurgeirsson 2005:21).  

6.5 LOGOS 

Í auknum mæli eru grunnskólar farnir að nota greiningartækið LOGOS til þess að greina 

lesblindu og aðra lestrarerfiðleika. LOGOS er tölvuforrit sem er hágæða greiningartæki til 

þess að greina lestrarerfiðleika hjá börnum og unglingum og nýtist á fleiri skólastigum eins og 

til dæmis framhaldsskólum. Þeir sem mega nota forritið eru þeir sem hafa faglega 

sérþekkingu á kennslu– og uppeldismálum. Til þess að fá leyfi til að nota forritið þarf að 

sækja námskeið þar sem þátttakendur læra að prófa nemendur, túlka niðurstöður og skila 

skýrslu með kennslufræðilegum úrræðum.  

 LOGOS er skipt í tvo hluta. Fyrsti hluti er ætlaður og staðlaður fyrir 3. – 5. bekk og 

seinni hluti fyrir 6. – 10. bekk. Þegar lokið hefur verið við próf á nemanda er strax hægt að 

prenta út skýrslu með úrræðum til þjálfunar, eflingar og þess að draga úr erfiðleikum 

(LOGOS – Um LOGOS [án árs]). Forritið leggur til með tilliti til lestrarerfiðleika nemandans 

hvaða kennslufræðilega íhlutun gæfi bestan árangur sem byggðar eru á nýjustu rannsóknum. 

Þegar niðurstöður liggja fyrir getur prófandinn útbúið einstaklingsáætlun fyrir hvern einstaka 

nemanda. Þetta forrit hentar vel fyrir sérkennara og aðra starfsmenn skóla vegna þess að 

forritið léttir kennslufræðilegan undirbúning þeirra og sparar því tíma (LOGOS - Úrræði 

LOGOS [án árs]). 

6.6 Samantekt 

Mikilvægt er að greina barn með lesblindu sem fyrst svo hægt sé að byrja strax að vinna með 

því. Með því að greina barn snemma kemur það í veg fyrir að erfiðleikar þess vindi upp á sig. 

Aukning hefur orðið á skilningi og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í lestri og getur 

snemmtæk íhlutun komið í veg fyrir lestrarerfiðleika. Ýmis úrræði eru fyrir nemendur með 
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lesblindu og í Evrópu og Ameríku eru notuð líkön til þess að efla lestrarhæfni hjá börnum. 

Ekki er enn farið að notast við þessi kennslulíkön hér á landi svo vitað sé. Beina 

kennslulíkanið er ein leið sem hægt er að fara í kennslu nemenda með lesblindu. Aðalháhersla 

þess er að kenna námsfærni frekar en utanbókalærdóm. Með því eykst sjálfstraust nemandans 

sem leiðir til betri námsárangurs. Hér á landi eru margir skólar að styðjast við einstaklings-

miðað nám þar sem námsþörfum hvers og eins nemanda er sinnt. Mikill sveigjanleiki er í 

kennsluaðferðum og námsefni og lögð er áhersla á virka þátttöku nemandans og að hann beri 

ábyrgð á námi sínu með stöðugu námsmati.  

Það eru sérfræðingar innan skólans svo sem námsráðgjafar og sérkennarar sem sjá um 

greiningarferlið. Í dag er verið í auknum mæli að greina nemendur með tölvuforritinu LOGOS 

sem er hágæða greiningartæki til þess að greina lesblindu og aðra lestrarerfiðleika hjá börnum 

og unglingum. Þegar niðurstöður liggja fyrir getur prófandinn útbúið einstaklingsáætlun fyrir 

hvern og einstaka nemanda.  
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7 Niðurstöður 

 Í skólunum þremur eru nemendur með lesblindu og þurfa þeir ekki að hafa staðfesta 

greiningu til þess að fá stuðning við nám í skólanum en í einum skólanum tryggir það 

nemendur betur að hafa greiningu til að hafa forgang í stuðning. Nemendur fara annaðhvort í 

greiningu hjá sálfræðingi eða sérkennara og notast þeir við forritið LOGOS sem er hágæða 

greiningartæki til að greina lestrarerfiðleika hjá börnum, unglingum og fullorðnum.  

Deildastjórarnir voru spurðir um það hvernig það ferli er sem fer í gang innan skólans 

þegar vinna þarf úr máli nemenda með lesblindu og hverjir komi þar að málum. Tveir svöruðu 

að samvinna við foreldra sé nauðsynlegt því það getur vegið þungt á heimilin að aðstoða börn 

með lesblindu. Í öðrum skólanum af þessum tveimur er útbúið ákveðið kerfi þannig að 

foreldrar geti aðstoðað börn sín heima og allir eigi að vera meðvitaðir um vandann hjá 

barninu.  

...síðan náttúrulega vinnum við hérna með foreldrum, reynum að koma upp kerfi 
þannig að foreldrar vinni með okkur og vinni heimavinnuna eins og við segjum. Þetta 
er náttúrulega mikið álag á heimilin.... láta þau helst lesa á hverjum degi... þau fá 
léttlestrarbækur með vinnubók sem gerðar eru fyrir nemendur í Öskjuhlíðaskóla. 

 

(Viðmælandi 3 2009). 

Þannig að kerfið sem foreldrarnir fá gengur út á það að láta börnin þeirra lesa á 

hverjum degi til að halda við þjálfuninni. 

Í öllum skólunum er það sérkennari sem kemur að málum nemendanna en í einum 

skólanum er einn sérkennari sem sér eingöngu um yngsta stigið. Hann hefur ekki undan við 

að sinna nemendunum og telur hann þörf á að hafa fleiri sérkennara en ekki er til fjármagn til 

þess að ráða fleiri sérkennara við skólann. Sérkennsla er það sem stendur til boða fyrir 

nemendur með lesblindu í öllum skólunum. Hún fer þannig fram að nemendurnir eru teknir úr 

bekkjartíma, þá aðallega í íslensku og lestri eftir þörfum. Einnig fá nemendur aðstoð í prófum, 

þeir fá lengri próftíma, letrið er stækkað og pappírinn er hafður í öðrum lit en hvítum þegar 

þau taka próf.  

Í öllum skólunum er gerð einstaklingsnámskrá fyrir nemendur með lesblindu. Í 

tveimur skólunum er námsefnið lagað að nemandanum og er það þá kennari nemandans sem 

gerir það. Allir nemendurnir hafa aðgang að hljóðbókum á bókasafni skólanna en þeim fer 

samt fækkandi þar sem nemendur geta halað niður hljóðbókum inn á geisladisk eða ipodinn 

sinn frá heimasíðunni www.nams.is sem er vefur sem haldið er úti af Námsgagnastofnun. 

Allir skólarnir hafa litaglærur aðgengilegar fyrir nemendur. Í aðeins tveimur skólum fá 

nemendur að nota tölvur í verkefnavinnu og telur einn sérkennarinn að það þurfi að auka 
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notkun tölva fyrir nemendur með lesblindu vegna þess að það skilar árangri og nær 

nemandinn að fylgja samnemendum sínum eftir.  

Bekkjarkennari sem er með lesblindan nemanda í bekk fær stuðning og ráðgjöf frá 

sérkennara í öllum skólunum. Einn sérkennarinn hefur skrifað niður upplýsingar í tölvu sem 

eru aðgengilegar fyrir alla kennara, ef þá vantar upplýsingar um hvert þeir eigi að snúa sér 

varðandi lesblinda nemendur og  þá geta þeir leitað til sérkennara. Einn sérkennarinn sagði að 

sumir leiti til Rannveigar Lund, sem er sérkennari, og er sérsvið hennar kennsla og þróun 

prófa til þess að greina lesblindu og aðra lestrarerfiðleika. 

Margar hindranir geta verið í starfi kennara sem eru með lesblinda nemendur í bekk og 

sögðu allir þrír sérkennararnir að það færi mikill tími í að aðstoða þessa nemendur, sem leiðir 

til þess að aðrir nemendur í bekknum fá minni tíma hjá kennaranum sínum. Í einum skólanum 

sagði sérkennarinn að mesta hindrunin í hans skóla væri þekkingarleysi og að það gæti oft 

hindrað kennarann í starfi sínu með lesblinda nemandanum en reynt væri að vinna saman til 

þess að nemandinn fengi þá þjónustu sem hann þyrfti. 

Tveir sérkennararnir sögðu að það skipti sköpum að hefja strax vinnu með nemanda 

sem væri með lesblindu og væri því nauðsynlegt að hafa snemmtæka íhlutun. Þó segja þeir 

báðir að ekki sé hægt að greina nemendurna fyrr en í 2. bekk. Einn sérkennarinn vill ekki 

greina nemendur sína fyrr en þeir eru komnir í 3. bekk vegna þess að það getur verið ýmislegt 

sem hefur áhrif á lestrargetu barnsins, til dæmis áhugaleysi og eða of mikil þrýstingur frá 

foreldrum.  

 

Mér finnst mjög erfitt að átta mig á hvort það sé áhugaleysi eða vandamál ef barnið er 
ekki farið að lesa í fyrsta bekk. Ég vil hafa fyrsta bekk þannig að hann á að aðlaga barnið við 
breyttar aðstæður og á að aðlaga barnið þannig að kenna því að vera í skóla. Núna eru aðrar 
áherslur en í leikskólanum, nú er ekki bara leikur. Nú eru reglur og það þarf að læra hvernig á 
að koma fram við krakka sem eru mikið eldri. Þetta er eins og nýr heimur eins og ég segi. Hins 
vegar finnst mér oft foreldrar vera allt of bráðlátir varðandi lesturinn, það er ekki óeðlilegt að 
barnið þurfi einhvern tíma í því að læra að lesa. Sum börn eru bara hreinlega ekki tilbúin til 
þess strax, það er bara þannig. Ég vil aldrei greina börn fyrr en þau eru komin í þriðja bekk, 
maður sér auðvitað ákveðin mynstur þegar verið er að taka læsið en mér finnst svona greining 
sem slík, ekki nema það sé málþroskavandamál eða einhver vandamál á ferðinni sem við 
vitum af, skilurðu.... Börnin eru á misjöfnu þroskastigi. 
 

(Viðmælandi 1 2009). 

Ef nemandi greinist svo með lesblindu, er strax farið í það að vinna með barnið til þess 

að það nái lestrinum. Allir sérkennararnir líta á lesblindu sem fötlun vegna þess að það er 

fötlun að geta til dæmis ekki lesið leiðbeiningar, textann á sjónvarpinu eða skilti út á götu. 

Einn sérkennarinn upplifir það að nemendur sínir séu vel gefnir en nái ekki að gera eins vel og 
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þeir vildu vegna lesblindu og líti þau oft á sjálfa sig sem heimska en lesblinda er ekki tengd 

greind. 

Tveir af þremur sérkennurunum sögðu að skólarnir standi vel að vígi í sambandi við 

þjónustu við nemendur með lesblindu, nemendurnir standa sig vel og fá stuðningsnet utan um 

sig, upplýsta kennara og sérkennara. Einn sérkennarinn sagði að skólinn standi sig ekki vel 

vegna þess að það vanti fleiri starfsmenn og ekki sé hægt að ráða fleiri vegna fjárskorts. 

 

Við stóðum rosalega vel að vígi þegar við vorum fjórar í fullu starfi en eins og staðan 
er í dag erum við orðnar tvær og ég er náttúrulega í hálfu starfi að sinna nemendum frá 
fyrsta til sjöunda bekkjar. Það segir sig sjálft að það gengur ekki. Við getum ekki gert 
þetta eins vel og við vildum. Þjónustan var rosalega góð og við gerum eins vel og við 
getum en miðað við fjölda þeirra nemenda sem eru hér sem þurfa á aðstoð að halda þá 
þyrftum við minnsta kosti að vera tvær í fullu starfi.... Ég fæ 15 tíma í að þjónusta 
nemendur í fyrsta til sjöunda bekk á viku.... Ég get ekki sinnt öllum nemendum í 
skólanum því að þeim fer ört fjölgandi.... Þegar einn sérkennari hætti hjá okkur í fyrra 
þá var staðan auglýst þá þegar einhverjir peningar voru til en engin sótti um og eins og 
staðan er í dag þá má ekki ráða fleiri sérkennara inn í skólann. 
 

(Viðmælandi 2 2009). 

7.1 Um niðurstöður 

Starfsfólk skólans er að fara eftir lögum og reglugerðum eins og þeir geta um réttindi 

lesblindra hvað varðar það að þjónusta lesblinda nemendur í námi. Það er jákvætt að sjá að 

nemendur þurfi ekki að hafa staðfesta greiningu til þess fá stuðning við námið. Svo virðist 

sem skólarnir reyni allt sem þeir geta til að aðstoða nemendur sína til fullnustu. Lesblindu 

nemendurnir fá stuðning í náminu, annað hvort inni í bekkjartíma eða utan hans. Í skólunum 

er lögð áhersla á að sérkennarar eða upplýstir kennarar sjái um lesblindu nemendurna. Stenst 

það við lögin sem áður hafa komið fram þar sem segir í grunnskólalögunum frá árinu 1995, í 

sjöunda kafla 37. grein, að börn og unglingar sem eigi í erfiðleikum með nám vegna sértækra 

námsörðugleika, fötlunar og/eða tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika eiga rétt á 

stuðningi í námi. Sá stuðningur getur verið einstaklingsbundinn eða farið fram í hópum innan 

eða utan almennra bekkjadeilda, í sérskólum eða sérdeildum (Lög um grunnskóla, 1995).  

Í Reglugerð um sérkennslu segir einnig að nemendur skuli fá aðstoð annaðhvort utan eða 

innan hefðbundnar bekkjakennslu (Reglugerð um sérkennslu, 1996). 

Athyglisvert er að sjá að það er lögð áhersla á samvinnu heimila og skóla og að 

foreldrarnir taka þátt í námi barnsins. Í grunnskólalögunum segir að hlutverk grunnskólans í 

samvinnu við heimilin sé að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og stuðla að 

alhliða þroska, heilbrigði og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla, 1995).  
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Það virðist margt vera í boði og ýmislegt reynt til að aðstoða lesblinda nemendur. Til 

dæmis eru bækurnar sem nemendurnir eigi að lesa lesnar á hljóðsnældu eða settar inn á  

www.nams.is og þar geta nemendurnir hlaðið bókunum inn á ipodinn sinn og þeir hlustað á 

þær um leið og þeir lesa textann. Þetta á við það sem áður hefur komið fram þar sem segir í 

Aðalnámskrá grunnskóla að koma eigi til móts við nemendur með sértæka námsörðugleika 

vegna þess að þeir geti átt erfitt með að ná tökum á lestri. Lögð er áhersla á í Aðalnámskránni 

að sömu markmið eigi að vera fyrir alla en aðlaga skuli námið sem best að hverjum 

einstaklingi og að nemendurnir eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2006). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er einnig sagt að allir 

eigi kost á æðri menntun eftir hæfileikum hvers og eins (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

1992). 

Það kom fram í viðtölunum að tveir af þremur skólunum löguðu námsefnið að 

nemendunum og eru þeir því að fara eftir Aðalnámsskránni og Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Skólarnir voru með einstaklingsáætlanir fyrir nemendur með lesblindu sem þeir 

unnu eftir. Í Salamanca-yfirlýsingunni er sagt að taka þurfi tillit til einstaklinganna og þörfum 

þeirra á skipulagðan hátt, (Salamanca-yfirlýsingin 1994:7-8) og það gert með því að gera 

einstaklingsáætlanirnar.  

Mér fannst áhugavert að sjá að sérkennararnir eru sammála Rannveigu G. Lund og 

Ástu Lárusdóttur sem telja að yfirleitt komi það ekki fram að barn sé með lesblindu fyrr en í 

2. bekk þar sem sérkennararnir byrji ekki að greina nemendur fyrr en í 2. bekk (Rannveig G. 

Lund og Ásta Lárusdóttir 2004). 

 Þrátt fyrir að það sé verið að gera góða hluti hér á landi má alltaf gera betur. Í bæði 

Evrópu og Ameríku eru notuð líkön til að auka lestrarhæfni hjá börnum. Sérstaklega má skoða 

beina kennslulíkanið sem leggur áherslu á að nemendur læri ekki utanbókalærdóm heldur læri 

námsfærni þar sem leiðbeiningar eru skýrar fyrir hverja kennslustund og reglulegt símat fer 

fram á færniþáttum áður en nýju námsefni er bætt við (Sigrún Vilborg Heimisdóttir og Vin 

Þorsteinsdóttir 2009:34). Ef til vill væri þetta líkan góð viðbót við þau úrræði sem eru til 

staðar hér á landi til þess að auka námsgetu nemenda með lesblindu. 

Eitt af stærri vandamálum hjá einum skólanum er fjármagn. Skólinn hefur ekki efni á 

að ráða fleiri sérkennara til þess að sjá um nemendur með lesblindu og hefur því eini 

sérkennarinn sem er að vinna þar ekki tök á því að gera eins vel og hann mundi annars vilja.  

 Það er mjög mikilvægt að staðið sé vel að málefnum nemenda með lesblindu vegna 

þess að þeir geta auðveldlega farið á ranga braut vegna þess að margir með lesblindu líta á sig 

sem heimska og getur það haft mikil áhrif á námið.  
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 Út frá þessari litlu rannsókn er hægt að draga þær ályktanir að skólar séu að gera allt 

sem þeir geta, með það fjármagn sem þeir hafa, til þess að þjónusta nemendur sína með það 

að markmiði að þeir fari út í samfélagið sem sterkir einstaklingar sem geti allt sem þeir vilja.  
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8 Lokaorð 

Eftir vinnu á þessari ritgerð lít ég svo á að lesblinda sé skerðing sem leiðir til fötlunar 

þegar einstaklingurinn er það illa læs að hann á í erfiðleikum með að lesa einfaldan texta, lesa 

leiðbeiningar og bjarga sér í umhverfinu. Foreldrar barna sem greinast með lesblindu verða 

oft óöruggir vegna þess að sérfræðingar skilgreina hana ekki á sama hátt. Sumir sérfræðingar 

líta á hana sem taugafræðilegan þátt, aðrir líta á hana sem málfræðilega röskun og enn aðrir 

horfa á lesblinduna sem röskun í lestri og ritun.  

Svo virðist vera að grunnskólar séu að fara eftir lögum og reglugerðum varðandi réttindi 

nemenda með lesblindu. En til þess að geta gert enn betur vantar meira fjármagn inn í 

skólakerfið. Komið er á móts við nemendurna með ýmsum hjálpartækjum eins og með 

hljóðbókum, litaglærum og heimasíðunni www.nams.is. Bekkjarkennarar virðast þó vera 

óöruggir í starfi sínu gagnvart lesblindum nemendum en sérkennarar veita þeim þó þá aðstoð 

sem þeir geta hverju sinni. Má þar nefna að sérkennari tekur nemandann út úr bekkjartíma til 

þess að aðstoða hann enn frekar og er ráðgjafandi varðandi námsefni.  

 Eftir vinnu á þessari rannsókn sé ég að margt hefur breyst á þeim 11 árum frá því að 

ég lauk grunnskólanámi. Ég get vel skilið þá nemendur sem upplifa sig sem heimska eins og 

einn sérkennarinn nefnir, vegna þess að ég hélt að ég væri heimsk og gæti ekki lært þar sem 

ég skildi ekki námsefnið þegar flestir aðrir voru búnir að ná því. Það var ekki fyrr en í 

framhaldsskóla þegar mér var sagt að skerðingin væri ekki heimska heldur truflun á 

heilaboðum að ég gerði mér grein fyrir að ég gæti staðið jafnfætis öðrum, en þyrfti að hafa 

meira fyrir hlutunum. Ég er ánægð með niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem nemendur í 

dag eru greindir snemma á skólagöngu sinni og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Í 

dag er yfirleitt góð samvinna á milli heimila og skóla og fá foreldrar að taka þátt í námi barna 

sinna í samvinnu við bekkjarkennara og aðra sérfræðinga sem koma að barninu innan 

skólakerfisins. Þó að margt gott sé gert í dag og margt hafi áunnist frá því að ég var í 

grunnskóla má alltaf gera betur. Börnin eru það dýrmætasta sem við eigum og það þarf að 

hlúa eins vel að þeim eins og mögulegt er, því að það eru þau sem erfa skulu landið. Þess 

vegna er mikilvægt að þau komi úr skólakerfinu með sterka sjálfsmynd og trú á sjálfan sig. 
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10 Viðauki 

1. Hvað eru margir nemendur í skólanum? 

2. Eru nemendur í skólanum með lesblindu? 

3. Þurfa nemendur að vera með staðfesta greiningu til að fá stuðning við nám í 

skólanum? 

4. Hvernig er það ferli sem fer í gang innan skólans þegar vinna þarf úr máli nemenda 

með lesblindu og hverjir koma þar að málum? 

5. Hvað stendur til boða í námi fyrir nemendur með lesblindu í skólanum? 

6. Hvaða hjálpartæki t.d. tækjabúnað fá nemendur með lesblindu? 

7. Hvernig fær kennari með lesblindan nemenda í bekk stuðning og ráðgjöf frá skólanum 

til að mæta þörfum nemandans? 

8. Hvaða hindrunum mæta kennarar sem eru með lesblinda nemendur í bekk? 

9. Hvernig telur þú að snemmtæk íhlutun geti hjálpað nemenda með lesblindu? 

10. Hvort telur þú að lesblinda sé fötlun eða sértæk lesröskun? 

11. Hvernig telur þú að þinn skóli standi að vígi í sambandi við þjónustu við nemendur 

með lesblindu? 
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