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1 Útdráttur 

Meginefni þessarar heimildaritgerðar er lesblinda og þeir þættir sem að henni 

snúa. Aðallega er leitast við að svara fjórum spurningum um efnið. Í fyrsta lagi 

hver helstu einkenni lesblindu eru og hvaða kenningar liggja fyrir um orsök 

hennar. Í öðru lagi hvers vegna mikilvægt er að skima fyrir og greina lesblindu 

snemma. Í þriðja lagi er fjallað um hlutverk foreldra og kennara og leitast er við 

að varpa ljósi á hvaða úrræði eru í boði fyrir lesblinda innan skólakerfisins. Í 

fjórða lagi er leitað svara um hvert hlutverk skólafélagsráðgjafa er og hvaða starfi 

hann gegnir gagnvart lesblindum nemendum. Til að svara þessum spurningum 

viðaði ég að mér skriflegum heimildum sem fræðimenn á sviði lesblindu hafa 

skrifað ásamt ýmsum öðrum heimildum sem tengjast lesblindu með einum eða 

öðrum hætti. Þrátt fyrir miklar rannsóknir er enn ekki fyllilega vitað hvað orsakar 

lesblindu en vitað er að hún er taugafræðilegur veikleiki af málrænum toga. 

Einkenni lesblindu eru mismunandi eftir aldursskeiðum en algengustu einkenni á 

skólaaldri eru erfiðleikar með lestur og skrift og ýmis sálræn vandamál. Það er 

mikilvægt að foreldrar, kennarar, skólafélagsráðgjafar og aðrir þeir sem koma að 

stuðningi við barnið séu vel upplýstir um einkenni lesblindu og þau úrræði sem í 

boði eru. Hlutverk skólafélagsráðgjafa er að vinna með tengsl á milli skóla, 

fjölskyldu og samfélags. Niðurstaðan er að starfandi skólafélagsráðgjafi gæti stutt 

vel við nemendur með þá algengu röskun sem lesblindan er og því full ástæða til 

að hafa þessa stöðu innan skóla landsins. 
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1. Inngangur 

Aðdragandi þessarar ritgerðar varð til þegar ég var í áfanganum eigindlegar 

rannsóknaraðferðir og gerði litla rannsókn á líðan og sjálfsmynd lesblindra 

nemenda á háskólastigi. Það kom í ljós að viðmælendur mínir áttu það 

sameiginlegt að hafa fengið greiningu seint og höfðu því ekki fengið viðeigandi 

stuðning á fyrri skólastigum. Því vaknaði sú spurning hver raunveruleg þekking 

væri á lesblindu og hvaða framfarir hafa orðið í greiningu og úrræðum síðustu ár. 

Þær spurningar sem leitast verður við að svara í ritgerðinni eru:  

• Hver eru helstu einkenni lesblindu og hvaða kenningar eru mest ráðandi 

um orsök hennar?  

• Hvers vegna er mikilvægt að skima fyrir lesblindu og greina hana?  

• Hvert er hlutverk kennara og foreldra til að auka vellíðan lesblindra 

nemenda og hvaða úrræði eru í boði innan skólakerfisins fyrir þá? 

• Hvert er hlutverk skólafélagsráðgjafa innan skólans og hvaða stuðning 

getur hann veitt nemendum sem greinst hafa með lesblindu? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunum var ákveðið að gera heimildaritgerð. Ég 

aflaði ritaðra heimilda víða, úr bókum, tímaritum og af margmiðluninni. Flestar 

heimildirnar eru eftir fræðimenn sem eru virtir á sviði lesblindu og hafa gert 

margar rannsóknir á henni. Heimildavinnan gekk almennt vel en fáar sem engar 

heimildir fundust um starf félagsráðgjafa með lesblindum nemendum.  

Ég ákvað að nota í ritgerðinni íslenska orðið yfir dyslexiu, lesblinda, því 

það er orðið rótfast í íslensku máli. Fjallað verður um fyrstu uppgötvanir á 

skýringum lesblindu, skilgreiningar og einkenni. Einkenni þriggja aldursskeiða 

verða tekin fyrir: Leikskóla-, grunnskóla- og menntaskólaáranna. Því næst er 

greint frá rannsóknum á lesblindu og kenningar um orsakir hennar. Fjallað er um 

skimanir, greiningar og mat og mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Í framhaldi af 

því er hlutverk skólalöggjafarinnar skoðað, sérstaklega hvað varðar úrræði til 

handa lesblindum. Því næst verður fjallað um þá aðila og þætti sem geta stuðlað 

að meiri vellíðan og markvissari kennslu. Fjallað verður almennt um félagsráðgjöf 
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og hlutverk skólafélagsráðgjafa skoðað. Að lokum verður fjallað um mikilvægi 

samvinnu fagstétta. 

 Hér á landi hefur ekki mikið verið fjallað um hlutverk 

skólafélagsráðgjafa og eru félagsráðgjafar sjaldnast ráðnir inn í skólana sem slíkir 

heldur sem náms- og starfsráðgjafar. Mikilvægt er að kanna hvert hlutverk þeirra 

er og þá sérstaklega hvað varðar lesblinda nemendur. 

 Í skýrslu sem Menntamálaráðuneytið gerði árið 2007 um lestrarerfiðleika 

og leshömlun kom fram að samkvæmt niðurstöðum PISA rannsóknar frá árinu 

2000 er talið að um 14% íslenskra nemenda standi illa að vígi varðandi lestur og 

þar af eigi 4% við alvarlegan lestrarvanda að etja. Einnig kemur fram að líklega 

séu um 7000 einstaklingar á aldursbilinu 6 – 20 ára með lesblindu. Þar sem þetta 

er stærsti hópur nemenda með námserfiðleika er mikilvægt að huga vel að 

úrræðum og stuðningi þeim til handa. Þar er hlutverk skólafélagsráðgjafa 

mikilvægt því þeir geta annars vegar hjálpað til við námserfiðleikana, þar sem 

þeir vinna oft svipaða vinnu og námsráðgjafar innan skólakerfisins, og hins vegar 

aðstoðað við þá andlegu erfiðleika sem geta fylgt því að vera með lesblindu. Það 

reynir mikið á foreldra lesblindra barna og skólafélagsráðgjafinn getur einnig 

aðstoðað þá með ráðleggingum og  auðveldað samvinnu á milli skóla og foreldra.  
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2.  Fyrstu skýringar á lesblindu 

Pringle Morgan er talinn vera frumkvöðull í að greina lesblindu og gaf hann út 

skýrslu um rannsókn sína árið 1896. Rannsóknin fólst í því að fylgjast með strák, 

að nafni Percy, sem á fjórtánda ári gat með erfiðleikum stafað eins atkvæða orð 

(Miles og Miles, 1990). Morgan lýsti stráknum þannig að hann sé skarpur og 

greindur og alls ekki á eftir jafnöldrum sínum í leik en helsti vandi hans sé að læra 

að lesa og skrifa. Hann kallaði erfiðleika Percy stafablindu eða meðfædda 

orðablindu. Morgan fannst erfiðleikar hans svo sérstakir að hann taldi að þeir 

hlytu að stafa af einhvers konar meðfæddum galla (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). Skólastjórinn sem kenndi Percy taldi að ef hann ætti ekki 

við þessa erfiðleika að stríða þá væri hann klárasti nemandinn í skólanum (Miles 

og Miles, 1990). 

 Skoski augnlæknirinn Hinshelwood skoðaði einnig orðablindu og gaf út 

bók um hana árið 1917. Hann tók eftir því að orðablindan var oft ættgeng og 

algengari hjá drengjum en stúlkum. Hann taldi að börn með ættgenga orðablindu 

hefðu eðlilegan og óskaddaðan heila en þau væru sködduð á sjónræna 

orðasvæðinu í heilanum sem ylli erfiðleikum með að læra að lesa (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Fram eftir 20. öldinni var litið á lestrarerfiðleika sem læknisfræðilegt 

fyrirbrigði og báru skilgreiningar það með sér. Ný sýn varð ekki fyrr en undir 1940 

að farið var að tala um mikilvægi tungumálsins í tengslum við lestrarerfiðleika. 

Bandaríski taugalæknirinn Samuel Orton skrifaði grein um leshömlun út frá 

þessari nýju sýn og taldi hana vera ættgenga og stafa af mállegri röskun. Hann 

taldi að röskunin ætti sér stað í samskiptum vinstra og hægra heilahvels. Því til 

stuðnings nefndi hann að lesröskuðum hætti til að snúa við orðum og bókstöfum. 

Hann sagði jafnframt að þeir sem ættu við leshömlun að stríða þyrftu á sérstakri 

kennslu að halda. Í dag er vitað að viðsnúningur er algengur hjá þeim sem stutt 

eru komnir á veg í lestri og er því frekar til marks um takmarkaða lestrargetu 

heldur en einkenni afbrigðilegrar lestrargetu. Viðsnúningurinn er því afleiðing 

lesröskunar en ekki orsök hennar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006; Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 
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Árið 1979 settu Dr. Anthony Galaburda og Dr. Thomas Kemper fram 

kenningu um að það væru greinileg frávik í gerð heilafrumna hjá lesblindum 

(Ryden, 1997). Á áttunda áratug síðustu aldar kom sálfræðingurinn Liberman 

með kenningu um hljóðkerfislega röskun og taldi hún að sú röskun ylli lesblindu. 

Hún komst að því að umsnúningur og endurröðun stafa væri ekki eins algeng villa 

og þá var haldið heldur áttu lesblindir einstaklingar erfitt með að sundurgreina 

orð og tengja saman orðhluta. Fyrst var talið að þetta tengdist heyrninni en 

Liberman sýndi fram á að lesblindir ættu erfitt með að staðsetja hljóð sem skilur 

eitt orð frá öðru. Liberman benti á að lesblindir ættu einnig í erfiðleikum með 

lögmál stafrófsins vegna þess að þeir væru ekki meðvitaðir um hljóðgreininguna 

og ættu því erfitt með að raða stökum hljóðum saman til að mynda orð (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Nemendur með lesblindu eiga því 

oftast í erfiðleikum með hefðbundið nám sem byggt er upp á bóknámi (Félag 

lesblindra á Íslandi, e.d.).  

 Það alþjóðlega orð sem er notað núna yfir lesblindu er dyslexia. Orðið 

dyslexia kemur úr grísku og þýðir erfiðleikar með orð. Dyslexia var fyrsta almenna 

hugtakið sem lýsti mörgum ólíkum námserfiðleikum. Nú á dögum eru notuð yfir 

70 heiti til að lýsa lesblindu (Davis og  Braun, 2003; Félag lesblindra á Íslandi, 

e.d.).  
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3.Skilgreiningar  

Eftirfarandi skilgreining var samþykkt af nefnd á vegum Alþjóðlegu 

lesblindusamtakanna (International Dyslexia Association):  

 
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 (Freyja Birgisdóttir, Helga 
Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007). 

 
 

Lesblinda er röskun á þeirri hæfni að nota bókstafi til þess að lesa úr 

tungumálinu. Röskunin kemur fyrst fram sem erfiðleiki við að ná sjálfvirkni í 

skilningi við lestur. Hún kemur líka fram í slakri ritunargetu. Lesblinduröskunin er 

ættgeng og gera má ráð fyrir að rót röskunarinnar megi rekja til ákveðinnar 

genasamsetningar. Röskunin hverfur ekki með aldrinum jafnvel þó að hæfileiki til 

lesturs geti með tímanum orðið ásættanlegur. Rannsóknir á hljóðfræðilegum 

skilningi lesblindra sýnir að veikleiki í ritun heldur yfirleitt áfram fram á 

fullorðinsár og er viðvarandi ástand (Høien og Lundberg, 2000). 

 Það er hægt að minnka áhrif lesblindunnar með viðurkenndum og 

markvissum kennsluaðferðum í lestri og stafsetningu. Það er oft erfiðara fyrir 

lesblinda að ná tökum á stafsetningunni en lestrinum (Helga Sigurmundsdóttir og 

Steinunn Torfadóttir, 2007).  

Það er líklegt að barn sem er lesblint fari að nota sérstaka hæfileika sína 

um þriggja mánaða aldur og talið er að lesblinda barnið byrji að þróa sína 

sérstöku færni, galla og hæfileika á aldrinum þriggja til sex mánaða. Lesblindan 

byrjar því ekki að þróast á grunn-  eða leikskóla aldri, heldur mun fyrr (Davis og  

Braun, 2003).  
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 Flestir nemendur sem eru greindir með lesblindu eru yfirleitt 

meðalgreindir eða þar yfir. Aftur á móti eiga þeir í erfiðleikum með 

grunngreinarnar, svo sem lestur, skrift, stafsetningu og/eða  stærðfræði. Það eru 

allir fæddir með einhverja veikleika en þeir eru mismunandi slæmir miðað við 

þær kröfur sem þjóðfélagið gerir til einstaklingsins á hverjum tíma fyrir sig (Jónas 

G. Halldórsson, e.d.). 

 Börn teljast vera læs þegar þau hafa náð tökum á tveimur þáttum í lestri, 

umskráningu og lesskilningi. Lesblindir eiga erfitt með hljóðkerfisþætti 

tungumálsins og það veldur erfiðleikum við umskráningu en umskráning felst í 

því að umbreyta bókstöfum í töluð orð og setningar (Steinunn Torfadóttir, 2007). 

Lesskilningur er hins vegar færni sem byggir á orðaforða, málskilningi og hæfni til 

að skilja ólíka texta í mismunandi samhengi (Freyja Birgisdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007).  
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4.  Einkenni lesblindu 

Það hefur sýnt sig í rannsóknum að lesblinda birtist óháð greind, kynþætti og 

þjóðfélagsstöðu og hún eldist ekki af fólki (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 

Torfadóttir, 2007).  

Lesblindir geta upplifað annmarka sína á mismunandi hátt. Til dæmis 

getur skilningur á orðum verið í algjörri andstæðu við merkinguna. Önnur 

einkenni lesblindu geta einkennst af því að stundum vantar stafi í orð eða að 

heilu orðunum sé sleppt sem jafnvel eru lykilorð í textanum. Stafir eða heilu 

orðin geta virst vera á línunni fyrir ofan eða neðan og orð eða orðhlutar virðast 

vera á röngum stað á línunni. Stafir og tölur geta virst vera á hreyfingu, stækka 

eða minnka. Stundum er fyrsti stafurinn í orðinu greinilegur en næstu stafir 

virðast deyja út og verða ill greinanlegir og jafnvel hverfa alveg. Einnig getur texti 

sýnst vera algjörlega umsnúinn eins og það væri verið að horfa í spegil og hann 

getur virst vera á hvolfi. Viðkomandi sleppir oft úr eða hunsar greinamerki og 

hástafi (Jónas G. Halldórsson, e.d.; Lesblind. is, e.d.; Ryden, 1997).     

 Algengustu einkenni lesblindu eru seinkun á færni í lestri, skrift og 

stafsetningu ásamt mikilli víxlun tákna. Einkennin hverfa ekki með aldrinum og 

það getur verið breytilegt hversu mikið þau há viðkomandi frá degi til dags. Suma 

daga gengur vel að lesa en aðra mjög illa og það er engin skýring á 

dagamismuninum (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Önnur einkenni lesblindu eru erfiðleikar með áttir og hugtök sem vísa til 

stefnu og má þá nefna hægri og vinstri, inn og út og upp og niður. Erfiðleikar með 

raðskipan eða raðvinnslu, til dæmis að læra margföldunartöfluna eða muna 

mánuði ársins. Einnig er það einkenni, sem getur bent til lesblindu, að aðrir í 

fjölskyldunni eru með lesblindu og eiga í lestrarerfiðleikum. Það er enginn 

einstaklingur með öll þessi einkenni en ef um nokkur af áður töldum einkennum 

er um að ræða þá er það vísbending um að lesblinda sé til staðar. Því fleiri 

einkenni sem einstaklingurinn hefur því alvarlegri er lesblindan (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007).  

 Lesblind börn eru oft vel gefin og athugul og koma oft fullorðnu fólki á 

óvart með útsjónarsemi sinni og góðri athyglisgáfu. Það sem hins vegar einkennir 
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oft börn með lesblindu er að þau eru með lítið sjálfstraust, slaka sjálfsmynd og 

þau hafa oft litla trú á eigin getu (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

4.1 Leikskólaárin 

Vísbendingar um lesblindu á leikskólaaldri eru að barnið ruglar saman stöfum í 

orðum eða skiptir um stafi. Dæmi um þetta er þegar barn segir keila í staðinn 

fyrir leika, ef það skiptir um orð eins og ljós í staðinn fyrir lampi og á erfitt með að 

nefna algenga hluti eins og bíll og borð. Þau eiga einnig erfitt með að læra rímorð 

og eiga því oftast erfitt með að læra vísur. Þau eru líka oft á eftir jafnöldrum 

sínum í málþroska. Við lok leikskóla eiga þau erfitt með að skrifa stafrófið í réttri 

röð, leysa verkefni sem reyna á meðvitund á fónem, en það er hljóð 

tungumálsins, og einnig eiga þau erfitt með að læra heiti á bókstöfum eða hljóð 

þeirra (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Aðrar vísbendingar um lesblindu geta verið að barninu finnist gaman að 

láta lesa fyrir sig en sýnir hins vegar stöfum og texta engan áhuga. Einnig gæti 

barnið virst ekki hlusta, fylgjast með né sýna nokkra athygli á því sem er verið að 

lesa fyrir það. Barn sem er líklega lesblint getur átt erfitt með að grípa, sparka 

eða kasta bolta og hoppa til skiptis á öðrum fæti. Oft rekst það á hluti og dettur 

og samvinna eins og að klappa í takt við rím eða lag er einnig erfitt fyrir barnið. 

Annað einkenni er að barnið virðist ekki taka aðra höndina fram yfir hina og getur 

því notað bæði vinstri og hægri höndina til að leysa verkefni. Fleiri einkenni, sem 

tengjast lesblindu á þessum aldri og tengjast ekki tungumálinu, eru ef barnið 

byrjaði aldrei að skríða heldur byrjaði að ganga snemma og ef það á erfitt með að 

klæða sig og fara í skó (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

4.2 Grunnskólaárin 

Þegar barnið er komið á yngsta- og miðstig grunnskóla, á aldrinum 6 – 12 ára, eru 

önnur einkenni sem benda til lesblindu. Einkennin geta verið að barnið eigi í 

erfiðleikum með lestur og stafsetningu og rugli saman stöfum og tölum. Það á 

ennþá erfitt með að muna stafrófið og á í erfiðleikum með að læra 

margföldunartöfluna og annað sem krefst upptalningar. Einnig sleppir það úr 

orðum í setningum eða setur þau á rangan stað. Það er einnig algengt að það 
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rugli saman stöfum eins og b og d og v og f og orðum eins og rúm og múr, hús og 

mús (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

 Þegar lesblinda barnið hefur skólagöngu og byrjar að læra að lesa og 

skrifa koma vandamálin í ljós. Skynvilla er algeng hjá lesblindum og gefur þeim 

meiri næmni og öflugra ímyndunarafl og veldur því að þeir sjá í margvídd. Barnið 

þekkir ekki stafina þó að það reyni að nota skynvillu til að taka orðið í sundur. 

Sem dæmi reynir barnið að skynja orðið hús framan frá, aftan frá, á hvolfi og 

fljótandi. Það skoðar orðið frá minnst fjörtíu mismunandi hliðum en eins og 

barnið sér það fyrir sér líkist orðið aldrei myndinni af húsi (Davis og Braun, 2003).  

 Þegar lesblindir nemendur eru að lesa nota þeir oftast fingurinn til að 

hjálpa sér við lesturinn, gera strik á blaðið þegar þeir eru að reikna einföld 

reikningsdæmi og oft eiga þeir líka erfitt með lesskilning. Nemendurnir eiga 

einnig oft erfitt með einbeitingu og þeir eru oft lengur en samnemendur þeirra 

að gera verkefni (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

  Þegar barnið þekkir orðið, sem það er að lesa, er það búið að framkvæma 

að minnsta kosti 4000 sinnum fleiri hugsanir en hin börnin í bekknum. Lesblind 

börn hugsa hraðar en önnur, eða á bilinu 400 – 2000 sinnum hraðar, en þar sem 

þau þurfa að framkvæma miklu fleiri hugsanir til að þekkja orðið virðast þau 

seinfærari en önnur börn (Davis og Braun, 2003). 

4.3 Menntaskólaárin 

Eins og á hinum aldursskeiðunum þá eru viss einkenni sem einkenna lesblindu hjá 

barni eldra en 12 ára þó að mörg einkenni séu þau sömu hjá barni og unglingi. 

Ennþá les unglingurinn hægt og ónákvæmt og hann á erfitt með stafsetningu. 

Algengt er að hann eigi í erfiðleikum með að skilja flókið talað mál og löng orð, 

þurfi að endurtaka flóknar leiðbeiningar og það sem þarf að leggja á minnið, eins 

og símanúmer. Hann ruglar saman tímasetningum, stöðum og dagsetningum og 

þess vegna mætir hann oft á röngum tíma, á rangan stað eða á röngum degi og 

er þá jafnvel líka með röng verkefni. Þessi einkenni eru algengari ef unglingurinn 

er undir tímapressu. Einnig er einkennandi að unglingurinn á erfitt með að 

skipuleggja sig og skrifa ritgerðir því þar gildir ferilhugsun þar sem eitt tekur við af 

öðru í ákveðinni röð. Jafnframt á hann oft í erfiðleikum með að lesa og skilja 
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flókinn texta. Annað sem getur verið einkennandi fyrir lesblindan ungling og 

tengist ekki skólanum er lítið sjálfstraust og lítil trú á eigin getu. Hann á sér samt 

sínar sterku hliðar jafnt sem veikar og getur hann til dæmis verið úrræðagóður, 

góður að teikna, uppfinningasamur, útsjónarsamur og fleira (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007).  

4.4 Önnur einkenni lesblindu 

Það er mikilvægt fyrir þá sem eru í samvinnu við lesblinda nemendur, hvort sem 

það eru kennarar, skólafélagsráðgjafar, námsráðgjafar eða foreldrar, að vita að 

lesblinda er ekki heimska, leti, þrjóska, áhugaleysi né heyrnar- eða sjónskerðing. 

Lesblinda er ekki bara stafa-, orða-  eða töluvíxl og lesblinda er ekkert sem 

einstaklingurinn þarf að skammast sín fyrir. Lesblinda er ekki sjúkdómur né eilíf 

hömlun því með réttri tækni er hægt að hjálpa lesblindum mikið (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Fæstir sjá þó eitthvað jákvætt við lesblindu vegna þess hversu 

einstaklingarnir eiga í miklum erfiðleikum með hefðbundið nám. Þó varpar Ron 

Davis aðferðin jákvæðri sýn á lesblindu og með henni læra einstaklingar að 

stjórna athygli sinni og einbeitingu. Þá verður auðveldara að lesa og skrifa og 

úthaldið í textavinnslu verður meira (Hólmfríður E. Guðmundsdóttir, 2007). 

 Þar sem afleiðing lesblindu getur verið á marga vegu er mikilvægt að 

þörfum nemenda með lesblindu sé mætt og þeim veitt þjónusta við hæfi. Það er 

líklega hægt að koma í veg fyrir kostnaðarsöm meðferðarúrræði og/eða lyf ef 

unnið er markvisst frá byrjun með þessum nemendum á öllum skólastigum. Það 

hefur sýnt sig í erlendum rannsóknum að líðan nemenda með lesblindu getur 

verið margvísleg og það geta komið upp hegðunar- og félagsleg vandamál. 

Nemendur sem eru með lesblindu sýna oft einkenni kvíða, þunglyndis og 

sálrænna vandamála. Rannsóknir sýna að það er tenging á milli lesblindu og 

lélegs sjálfstrausts og þess að hafa neikvæða mynd af sjálfum sér sem 

námsmanni. Nemendurnir eru líka oft viðkvæmir fyrir gagnrýni. Einnig er algengt 

að lesblindir nemendur upplifi að fólk trúi ekki að lesblinda sé skýringin fyrir 

lélegum námsárangri heldur frekar að þessir nemendur séu latir, 
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ósamvinnuþýðir, áhugalausir eða ekki nægilega greindir (Guðný Björk Eydal o.fl., 

2007).  

4.5 Athyglisbrestur  

Börn sem eru ofvirk með athyglisbrest (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), 

líka kallað  ADHD, hafa verið mikið í umræðunni og svo virðist að alltaf séu að 

greinast fleiri og fleiri með þessa röskun. ADHD er taugaþroskaröskun sem kemur 

oftast fram snemma á ævinni eða fyrir sjö ára aldurinn. Röskunin hefur áhrif á 

daglegt líf viðkomandi, nám og félagslega aðlögun. Það er talið að um tvö til þrjú 

börn í hverjum bekk séu með ADHD og nýjar rannsóknir sýna að drengir eru 

líklegri til að vera með ADHD, eða þrír á móti hverri einni stúlku. Reyndar hafa 

rannsóknir sýnt fram á að stúlkur komi síður til greiningar og gæti það útskýrt 

þennan mismun. Talið er að stúlkur komi sjaldnar til greiningar því þær trufla 

síður kennslustund og það fer minna fyrir þeim en drengjum. ADHD er ekki um að 

kenna umhverfisþáttum einum og sér, slöku uppeldi eða óheppilegum 

kennsluaðferðum heldur vegna líffræðilegra orsaka sem stafa af truflun í 

boðefnakerfi heilans á stöðum sem gegna mikilvægu hlutverki í stjórn hegðunar. 

Það er einnig talið að um 75 – 95% erfða útskýri einkennin svo að erfðir eru 

mikilvægar í þessu sambandi (ADHD samtökin, e.d.,a; Helga Sigmundardóttir, 

2007, a). 

 Einkenni athyglisbrests eru að börnin eiga erfitt með að einbeita sér að 

viðfangsefninu, heimanám er þeim því oftast mjög erfitt, þau eiga oft erfitt með 

að byrja á verkefni og missa auðveldlega einbeitninguna við minnstu truflun. 

Lélegt tímaskyn og gleymska er algeng hjá þeim sem eru með athyglisbrest og 

athyglisbresturinn getur haft áhrif á námshæfni einstaklingsins (ADHD samtökin, 

e.d.,a). 

 ADD (Attention Deficit Disorder) er þegar einstaklingar eru með 

athyglisbrest án ofvirkni. Þessir einstaklingar eru oft mjög hægir og er jafnvel 

talað um að þeir séu vanvirkir. Það er líklegt að þessi börn og unglingar komi 

síður í greiningu en hin sem eru með ofvirkni. Börn með ADD eiga, eins og 

lesblindir, einnig í námserfiðleikum, svo sem lestrar- og málerfiðleikum (ADHD 

samtökin, e.d.,a). 
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  Rekja má ýmiss konar námsörðugleika barna og unglinga með ADHD og 

ADD beint til röskunar þeirra. Þó að ekki sé um að ræða beina lestrarörðugleika 

þá er lesskilningur þeirra oft slakur, þau fylgjast illa með og eiga erfitt með að 

einbeita sér að lestrinum. Þau eiga erfitt með að skipuleggja sig, bæði í máli og 

riti, og minnistækni er slök (ADHD samtökin, e.d.,a). 

Lestrarnám reynir bæði á athygli og einbeitingu og því eru nemendur með 

ADHD í sérstökum áhættuhópi með að eiga í erfiðleikum með lestur og seinna 

meir að falla frá námi. Þess vegna er mikilvægt að skólinn vinni með sálfræðingi, 

skólafélagsráðgjafa og heilsugæslu þegar kennslutilhögun og sérstök námsúrræði 

eru ákveðin. Þegar nemandi með ADHD er í tíma er mikið álag á kennaranum og 

því mikilvægt að félagsráðgjafinn fylgist með barninu í kennslustund og hjálpi 

kennaranum með einstök úrræði. Gagnlegt getur verið að kennari og foreldrar 

fari á fund félagsráðgjafans til að geta verið samstíga í úrræðum og stuðningi við 

barnið (Høien, 2008; Underwood og Kopels, 2004).  

ADHD er ekki sjúkdómur og er því ekki læknanlegt en hægt er að draga úr 

einkennunum og halda þeim í skefjum með lyfjum svo þau valdi ekki barninu 

alvarlegum félagslegum og hugrænum vandkvæðum. Mikilvægt er að meðferð 

byggist á læknisfræðilegri, sálfræðilegri og uppeldis- og kennslufræðilegri íhlutun 

ásamt hegðunarmótandi aðferðum. Þeir sem vinna með börnum með ADHD 

þurfa að hafa grunnþekkingu á einkennum og afleiðingum ADHD. Foreldrar og 

kennarar þurfa að vera vel upplýstir og fá fræðslu um heppilegar 

uppeldisaðferðir svo að barnið fái skilning í nánasta umhverfi. Þverfagleg 

teymisvinna sérfræðinga og annarra fagaðila sem koma að málum barna með 

ADHD er mikilvæg. Bestur árangur næst ef meðferðin er samþætt og hefst sem 

fyrst (ADHD samtökin, e.d.,a). 

 Athyglisbrestur er ekki það sama og lesblinda en þrátt fyrir það sýna 

rannsóknir að um 40% lesblindra eru einnig með athyglisbrest (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 
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5.  Rannsóknir og kenningar um lesblindu 

Það eru margar rannsóknir og kenningar til varðandi lesblindu. Þrátt fyrir allar 

rannsóknirnar er ekki enn fyllilega búið að finna nákvæmlega út hvað veldur 

lesblindu (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). Samt sem áður er almennt viðurkennt 

að orsakir lesblindu megi rekja til starfsemi heilans (Elín Vilhelmsdóttir og 

Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

 Þær kenningar sem helst er litið til í dag eru: Kenning um röskun í 

hljóðkerfisvitund, kenning um tvenns konar röskun, magnófrumkenningin, litla 

heila kenningin og sú kenning að lesblinda liggi í ættum (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

5.1 Hljóðkerfisvitund 

Ingvar Lundberg var með þeim fyrstu sem rannsökuðu hljóðkerfisvitund. Í 

hljóðkerfisvitund felst meðal annars það að geta rímað, deilt orðum niður í 

atkvæði og einstök málhljóð og tengja vísvitandi saman hljóð og orðhluta 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2004). Þegar fræðimenn fóru að rannsaka hvað gæti valdið 

lesblindu komust þeir að því að erfiðleikar með ritmál tengist oft erfiðleikum með 

talað mál (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Fjöldi rannsókna, 

erlendra sem og innlendra, sýna fram á að hljóðvitund getur sagt til um 

lestrargetu (Guðrún Bjarnadóttir, 2004).  

 Núna er þessi kenning talin vera líkleg skýring á lesblindu og ríkir almenn 

sátt á meðal fræðimanna. Fræðimenn eru samt sem áður ekki á eitt sáttir um 

orsakir vandans, hver einkennin eru og hver röskunin er innan 

hljóðkerfisvinnslunnar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Hljóðkerfisfærni er hins vegar talin vera mikilvægur liður í lestrarnámi. 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um hvort að öll börn fari í gegnum öll 

hljóðkerfisstigin, eins og að greina atkvæði í forhljóð og rímhluta og skipta orðum 

í atkvæði. Hjá fræðimönnum eru tvær hugmyndir algengar. Önnur þeirra er að 

þeir telja röskun í hljóðkerfisvitund sjálfstæðan vanda en hin er að röskunin sé 

hluti af víðtækari málvanda sem er dulinn og kemur því ekki í ljós fyrr en 

lestrarnám hefst (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  
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Langtímarannsóknir hafa sýnt fram á að mögulegt sé að draga úr 

afleiðingum lesblindu með fyrirbyggjandi starfi, til dæmis með þjálfun 

hljóðkerfisvitundar og málörvun. Slök hljóðkerfisvitund er einn af málþáttum sem 

hefur forspárgildi um lestrartækni og síðar stafsetningu (Guðný Björk Eydal o.fl., 

2007; Guðrún Bjarnadóttir, 2004). 

 Síðustu tvo áratugi er búið að gera margar rannsóknir sem sýna sterkt 

orsakasamband á milli hljóðkerfisúrvinnslu og lestrarerfiðleika. Þannig má ætla 

að veikleiki í hljóðkerfisþáttum sé ein aðalorsök lesblindu og einnig ástæðan af 

hverju hann erfist á milli kynslóða, en það er líklega hljóðkerfisveikleikinn sem 

erfist. Veikleikinn kemur fram á leikskólaaldri en námserfiðleikarnir ekki fyrr en á 

skólaaldri. Veikleikar í hljóðkerfisúrvinnslu eru til staðar alla ævi. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að mikilvægt er að byrja snemma að kenna lestur með markvissum 

hætti og getur það komið í veg fyrir náms- og tilfinningaleg vandamál sem fylgja 

lesblindu. Hljóðræn úrvinnsla er starfsemi innan heilans þar sem hljóðkerfi 

tungumálanna byggir á. Þar er starfsemi sem tengist endurþekkingu hluta, 

lesskilnings, geymd, endurheimt úr minni og því að skrá mál- og hljóðrænar 

upplýsingar í minni (Helga Sigurmundsdóttir, 2007,b). 

   Við lestur þarf að breyta hverjum og einum bókstaf í hljóð, tengja hljóðin 

saman í orð og bera orðin fram til að skilja merkingu þess. Þess vegna skiptir 

hljóðræn úrvinnsla miklu máli í lestrarnámi og því er veikleiki í úrvinnsluferlinu 

hamlandi í lestarnámi (Helga Sigurmundsdóttir, 2007,c).   

 Talið er að röskun í hljóðkerfisvitund geti haft áhrif á málþroska og geti 

haft mikil áhrif í að læra ritað mál. Einnig er talið að hljóðkerfisröskun tengist 

starfsemi heilans sem stendur fyrir hið talaða form orða. Líklegt er að 

hljóðkerfisvandi sé vel greinanlegur áður en lestrarvandi verður ljós. Kenningin 

um röskun í hljóðkerfisvitund hefur fengið aukið vægi eftir að rannsóknir hófust á 

ungum börnum. Hjá börnum á leikskólaaldri er hljóðkerfisvandinn greindur með 

því að meta rímfærni, næmni fyrir atkvæðum og forhljóðum auk rímhluta. Hjá 

grunnskólabörnum er besta forspárgildið talið vera lestur orðleysa. Líklegt er að 

börn sem eiga foreldra með lesblindu séu í meiri áhættuhóp að vera í 

vandræðum með lestur. Börnin sýna fleiri málvillur, eru oft með minni orðaforða 

og einnig sýna þau slakari setningamyndun miðað við jafnaldra. Þau eiga auk 
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þess í meiri erfiðleikum með hljóðkerfisvitundina og hraða nefningu. Mikilvægt er 

að hafa í huga að hljóðvitund er ekki hægt að meta fyrr en lestranám er hafið 

vegna þess að hún þroskast í sambandi við lesturinn (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). 

5.2 Tvenns konar röskun 

Wolf og Obregón kynntu niðurstöður fimm ára rannsóknar sinnar á lestrarfærni 

barna með lesblindu skömmu eftir árið 1990. Settu þeir þá fram kenninguna um 

tvenns konar röskun, það er að segja að lesblindan geti stafað af röskun í 

hljóðkerfisvitund eða röskun í hraðri nefningu eða í bæði hljóðkerfisvitundinni og 

hraðri nefningu. Þeir einstaklingar sem hafa tvöfalda röskun eru með meiri vanda 

en þeir sem hafa einfalda röskun. Hröð nefning er þegar einstaklingur er látinn 

horfa á mynd og segja heiti á lit, bókstaf, tölustaf eða hlut á meðan á áreitinu 

stendur. Þegar vinnsluhraði nefningar er góður er talið að lestrafærnin sé líka góð 

og því sterk fylgni þarna á milli, enda er talið að nefningin hafi með lestrarhraða 

og lestraröryggi að gera (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

Þegar nefnuhraði er mældur er það oftast með verkfærum sem reyna á 

nefnuhraðann. Nefnuhraðinn er líklega mælikvarði á hæfni heilans til að velja úr, 

virkja og tengja saman ólíka starfsemi, svo sem sjón- og heyrnræna skynjun, 

endurheimt, merkingu og fleira, innan ákveðinna tímamarka. Athugun á 

nemendum í öðrum bekk, sem voru slakari í lestri en samnemendur sínir, leiddi í 

ljós að 29% þeirra voru með tvöfalda röskun, 25% eingöngu með 

hljóðkerfisveikleika og 15% eingöngu með veikleika í nefnuhraðaferlinu (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2007,d). 

Það eru ekki allir á eitt sáttir hvort að hljóðkerfisvitund og nefnuhraði séu 

sami hluturinn innan hljóðkerfisins né því hvernig tengslum þeirra er háttað. 

Núna er talið að nefnuhraðinn tengist meira lesfimi á meðan umskráningin 

tengist meira hljóðkerfisvitundinni (Helga Sigurmundsdóttir, 2007,d). 
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5.3 Magnófrumukenningin 

Stein er einn aðalforsvarsmaður þessarar kenningar og er kenningin tilraun til að 

útskýra fjölbreytta sjónræna þætti, hreyfiþætti og hljóðkerfislega þætti sem 

einkenna lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Magnófrumukenningin er tiltölulega nýleg og tengist hún því að lesblindan 

tengist sjónrænum veikleikum og stafi af röskun í magnófrumum/stórfrumukerfi 

heilans. Samkvæmt kenningunni getur slakur þroski í kerfum stórra taugafrumna 

í heilanum valdið lestrarerfiðleikum. Taugafrumurnar bera ábyrgð á tímaskynjun 

og hreyfingum, bæði sjónrænt og heyrnrænt. Veikleiki í sjónrænu 

stórtaugafrumunum getur leitt til sjónræns ruglings á stafaröð og slaks 

sjónminnis í ritmáli. Heyrnræni veikleikinn getur leitt til slakari 

hljóðkerfisvitundar og þess að það verður ruglingur í stafahljóðum. Þar sem 

augndvöl við lestur er ekki nema 300 millisekúndur er sjónræn hreyfing mikilvæg 

því það er stuttur tími sem augað fær til að nema útlit textans (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Líffræðilegi þátturinn í kenningunni er sá að þeir sem eru með lesblindu 

hafi minni en fleiri taugafrumur á tilteknum svæðum í stúkunni en aðrir. Stúkan 

hefur það hlutverk að vera eins og skiptistöð sem beinir upplýsingum frá 

skynfærum í rétta átt til úrvinnslunnar og frávikin hafa fundist í stúkunni sem 

sjónin og heyrnin tilheyra. Þessi frávik eru talin valda erfiðleikum við að greina 

hreyfingu og breytingu á hreyfingu. Livingstone og fleiri gerðu rannsókn sem 

sýndi fram á að stórtaugafrumurnar væru um 30% minni hjá lesblindum en 

öðrum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Ein afleiðing röskunar 

á magnófrumukerfinu er óstöðug stjórnun á samsjón sem getur leitt til þess að 

stafir virðast hreyfast og birtast jafnvel hver yfir öðrum. Einnig styðja 

magnófrumur við ritháttarlestur vegna þess að þær áætla nákvæmnina og 

athyglina sem þarf til að nota stafi til að gera sér grein fyrir réttri röð þeirra. 

Síðast en ekki síst er hlutverk þeirra að gera lestur stöðugan (Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Heilinn skiptist í hægra og vinstra heilahvel. Það er ekki fyllilega búið að 

finna út hver skipting heilahvelanna er en stundum er talað um að vandamál 
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lesblindra séu vegna vandamála í samvinnu heilasvæðanna og að boð berist ekki 

nægilega hratt eftir magnótaugaboðleiðum til sjónstöðvar heilans (Elín 

Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2005).                                                                                   

5.4 Litli heilinn 

Á síðustu tveimur áratugum hafa rannsóknir á starfsemi litla heilans aukist og 

virðist vera að litli heilinn sé tengdur flestum athöfnum, raunverulegum eða 

hugrænum, en hann starfar samt sem áður aldrei einn og sér. Þeir þættir sem litli 

heili hefur áhrif á eru til dæmis hreyfistjórnun, jafnvægi, tímaskyn, skipulagning 

og málvinnsla. Samkvæmt þessu getur röskun í litla heila skýrt marga erfiðleika 

hjá lesblindum og getur valdið mismunandi erfiðleikum, eins og röskun í 

hljóðkerfisvitund og framsögn auk slakrar rithandar, þar sem hreyfingin þarfnast 

nákvæmrar tímasetningar. Líklegt er að litli heili fái upplýsingar frá 

stórfrumukerfinu og því er líklegt að hann verði fyrir áhrifum frá því (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Þar sem litli heilinn hjá lesblindum er hugsanlega ekki nægjanlega 

þroskaður getur það leitt til erfiðleika við lestur og því þarf að örva hann (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). Stórar taugabrautir tengja litla heilann við heilabörkinn og 

það er mikilvægt að vita að hægri hluti litla heilans er tengdur við vinstra 

ennisblaðið með stórum taugaþráðum en það gegnir mikilvægu hlutverki í 

hljóðkerfisvitund og framburðartengdri vinnslu (Høien og Lundberg, 2000). 

 Fawcett og Nicolson röktu lesblindu til starfsemisröskunar í litla heila um 

og eftir 1990. Þeir sýndu fram á að þeir sem væru með lesblindu ættu erfiðara 

með fjölþátta starfsemi sem tengdist virkni í litla heila. Þeir komust einnig að því 

að lesblindir væru ekki með sjálfvirkni en með sjálfvirkninni geta einstaklingar 

gert tvo aðskilda hluti án þess að athafnirnar trufli hvor aðra. Í rannsókn létu þeir 

einstaklingana halda jafnvægi og samtímis gera eitthvað annað,  eins og að hlusta 

á hljóð eða ýta á takka, og við það varð jafnvægið verra hjá lesblindum. Af þessu 

drógu þeir þá ályktun að lesblindir verða að einbeita sér meira en aðrir. Höfundar 

kenningarinnar telja að ef teknir eru með bæði erfiðleikar við sjálfvirkni og 

samhæfingu, sem tengjast röskun í litla heila, getur ekki aðeins verið um að ræða 
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skýringin á erfiðleikunum tengdum lesblindunni heldur einnig hvernig 

erfiðleikarnir þróast (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006).  

Niðurstöður nokkurra rannsókna hafa sýnt fram á að jafnvægisþjálfun 

hefur jákvæð áhrif á þróun lestrar- og skriftarhæfni og mælt var með að 

jafnvægisþjálfun yrði bætt við hljóðkerfisæfingar í meðferð nemenda sem eru í 

áhættuhópi eða með lesblindu (Høien og Lundberg, 2000).    

5.5 Ættgengi lesblindunnar 

Það hefur lengi verið talið að lesblinda sé ættgeng og er elsta rannsóknin á 

lesblindu og erfðum frá árinu 1950, gerð af Svíanum Hallgren. Það þarf samt ekki 

að vera að lesblindan liggi í erfðum því lesblindan getur einnig legið í ættum 

vegna umhverfisástæðna. Til að komast að því hvort lesblindan liggi í erfðum eða 

umhverfinu þarf helst að gera tvíburarannsóknir og notast þá bæði við eineggja 

og tvíeggja tvíbura (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að lesblindan tengist litningum 1, 6 og 15 (Høien og 

Lundberg, 2000). Það virðist sem erfðafræðilegur þáttur lesblindu eigi við í um 

70% tilvika (Jónas G. Halldórsson, e.d.). Það eru um 50% líkur að sonur lesblinds 

föður sé með lesblindu, en 40% ef móðirin er lesblind (Snowling, 2006). Aftur á 

móti er um 20% líkur hjá dóttur hvort sem það er móðirin eða faðirinn sem er 

lesblindur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Eldri rannsóknir hafa sýnt fram á kynjamun hjá þeim sem eru lesblindir. 

Þær sýndu fram á að drengir væru líklegri en stúlkur til að vera lesblindir og sýndi 

rannsókn Naidoo að hlutföllin væru fimm á móti einni. Núna sýna hins vegar 

niðurstöður langtímarannsókna ekki eins mikinn kynjamun og bendir allt til þess 

að það séu jafnmargar stúlkur og drengir sem glíma við lestrarerfiðleika. 

Ofangreind niðurstaða er rakin til mismunandi skilgreiningar við greiningu og 

flokkun á nemendum með lestrarerfiðleika. Það hefur verið bent á að strákar eru 

með minna úthald í lærdóm og eru virkari en stelpur. Þar að auki virðast þeir 

oftar trufla kennslustundir sem leiðir til þess að þeir eru frekar sendir í greiningu 

en stúlkur (Helga Sigurmundsdóttir, 2007,a). 

 Þriðjungur foreldra lesblindra barna er einnig með lesblindu. Aftur á móti 

getur það haft mótandi áhrif ef foreldrar, sem eru lesblindir, lesa ekki fyrir börnin 
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sín sem aftur getur ýtt undir lesblindu og aðra þætti sem hafa áhrif á lestur (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Erfðafræðirannsóknir hafa það markmið að afla betri skilnings á lesblindu 

og þeim erfiðleikum sem henni fylgir. Það getur verið að með áframhaldandi 

rannsóknum verði hægt að finna þessa þætti þegar barnið er ungt. Þá er hægt að 

hefja sértæka meðferð strax á meðan heilinn og málsstöðvarnar eru enn 

mótækilegar fyrir örvun (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Sálfræðingurinn Stein er á móti því að rannsóknirnar séu gerðar með það 

að markmiði að þurrka út lesblindugenið því þá gæti samfélagið misst af 

snilldargáfum lesblindra eins og Einstein, Edison, Disney og fleiri höfðu. Aftur á 

móti er mikilvægt að skilja hvaða áhrif genin hafa á lestrargetuna og að það 

skiptir máli fyrir lesblindan einstakling að lesblindan eigi sér erfðafræðilegar 

rætur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006; Ryden, 1997; Davis og 

Braun, 2003). 

 Nelson gagnrýndi það að rannsóknir legðu mesta áherslu á líffræðilegar 

orsakir lesblindu og kepptust við að sjúkdómsvæða hana. Hann vildi frekar að 

lesblindan væri skoðuð út frá námsvanda og félagslegum, menningarlegum og 

sögulegum aðstæðum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 
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6.  Skimun, greining og mat  

Það er mikilvægt að skólanámsskrár skólastiganna geri grein fyrir því hvernig 

skimun, greining, eftirfylgni og þjónusta við nemendur með lesblindu á að fara 

fram, ásamt því að upplýsa hver réttindi þeirra séu (Guðný Björk Eydal o.fl., 

2007). 

 Þegar skimun er gerð þá er markvisst verið að leita að nemendum sem 

eiga í erfiðleikum með nám og þurfa á aðstoð að halda. Þegar skimunin bendir til 

að réttast væri að grípa til úrræða eru tvær leiðir færar. Önnur leiðin er að 

framkvæma ítarlega greiningu þar sem lesblindan er staðfest, námsþarfir eru 

kortlagðar og staða einstaklingsins skilgreind. Hin leiðin er að grípa strax inn í 

með íhlutun sem styður við þroska barnsins. Það er mælt með að námslegar 

forsendur nemenda séu metnar í upphafi skólagöngu og þeim mætt í námi með 

viðeigandi kennslu og úrræðum. Sú skimun mundi taka til allra þátta sem gætu 

gefið vísbendingu um ef nemandi þarf á sérstökum stuðningi að halda í gegnum 

námið (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). 

 Hljóm-2 er íslenskt próf í leikjaformi til að kanna hljóðkerfis- og 

málmeðvitund elstu barna leikskólans og sýndi sex ára rannsókn, sem hófst árið 

1996, fram á að hægt væri að finna þau börn sem gætu átt í erfiðleikum með 

nám við fimm ára aldur (Ingibjörg Símonardóttir, Amelía Björnsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004). Ef skimun eða greining gefur til kynna að nemandi þurfi á 

sérstökum stuðningi að halda þarf strax að virkja stuðningskerfi skólans (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2007).   

 Mikilvægt er að greina vandann snemma því að það minnkar líkurnar á 

tilfinningalegum vandamálum eins og atferlis- og aðlögunarvanda sem tengist því 

að taka á einhverju sem ekki er vitað hvað er. Bandarískar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að lesblindir nemendur sem hætta í skóla eru í meiri hættu að sýna 

áhættuhegðun. Því er mikilvægt að nemendur með lesblindu fái stuðning til að 

halda áfram í námi eftir grunnskóla. Sumir nemendur eru hins vegar ekki að fá 

greiningu fyrr en í framhaldsskóla, sem er of seint (Jónas G. Halldórsson, 2000). 

Þegar á það skólastig er komið þurfa nemendur sjálfir að greiða fyrir greininguna 
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því þeir sem framkvæma hana eru taugasálfræðingar og lestrarfræðingar með 

einkastofur (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). 

 Mat á lesblindu skiptist í tvo megin flokka. Í þeim fyrri eru rannsóknir í 

þágu vísindanna en undir þann seinni falla greiningar á hvaða einstaklingar eru 

með lesblindu. Það er talið að um 10% einstaklinga séu með lesblindu og þar af 

4% með alvarlega lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Til að greining verði sem réttust má ekki greina börnin fyrr en á aldrinum átta til 

níu ára. Það er hins vegar gott að skima fyrir einkennunum fyrr svo hægt sé að 

grípa sem fyrst inn í með aðstoð og þjálfun (Jónas G. Halldórsson, 2000). Þar sem 

lesblinda og aðrir námserfiðleikar eru algengir innan grunnskólanna þurfa 

skólarnir að skipuleggja starf sitt vel og grípa fljótt til faglegra aðgerða í samstarfi 

við heimili og skóla (Jónas G. Halldórsson, e.d.). 

  Við greiningu leggur sérfræðingur stöðluð próf fyrir viðkomandi 

einstakling. Til að bæta lífsgæði viðkomandi eru veikleikar og styrkleikar skoðaðir. 

Farið er yfir námslega stöðu og mögulegum ástæðum hægra framfara. Villur í 

lestri og ritun eru greindar og námsstíll nemandans fundinn ásamt áhugasviði 

hans. Niðurstöðurnar geta hjálpað foreldrum og kennurum að finna út hvaða 

vinnulag og kennsluaðferð hentar nemandanum best. Einnig skýrir greiningin af 

hverju lítill námsárangur verður og getur það verið léttir fyrir foreldra, kennara 

og ekki síst nemandann. Eftir greiningu finnst foreldrum þeir skilja barnið betur 

og barnið fær stundum aukið sjálfstraust. Greiningarpróf eru samin út frá 

niðurstöðum rannsókna sem ganga út frá kenningum um lesblindu. Því geta 

prófin verið að meta ólíka hluti eftir því hvaða kenning er valin. Aftur á móti er 

talið að hægt sé að meta lesblindu með 95% vissu með fjórum eftirtöldum 

prófþáttum: Lestri orðleysa, talnaröðun, ritunarhraða og stafsetningu. Greiningin 

þarf að miðast við aldur og þroska nemandans. Algengt er að fræðimenn vilji 

frekar kanna fleiri þætti en færri. Má þar nefna bakgrunnsupplýsingar, 

hljóðkerfisvitund, hljóðvitund, umskráningu, lestur stakra orða, stafsetningu, 

lesskilning, greind, skrift, hraða nefningu og vinnsluminni. Mat á lesblindu fer 

fram eftir mismunandi leiðum og má segja að fjölbreytnin ýti undir gæðin (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 
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 Það hafa orðið miklar framfarir á síðustu árum en þó eru vísbendingar um 

að lesblinda sé ekki nægilega oft greind, að hún sé ekki greind nógu snemma og 

að það vanti enn skilning á vanda lesblindra nemenda (Jónas G. Halldórsson, 

2000).  
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7.  Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er fræðisvið sem hefur orðið algengara frá miðri síðustu öld. 

Það voru þroskasálfræðingar, læknar, uppeldis-  og kennslufræðingar sem gerðu 

sér grein fyrir því að með markvissum aðgerðum væri hægt að hafa áhrif á 

þroskaframvindu barna. Rannsóknir á árangri snemmtækrar íhlutunar hafa sýnt 

fram á að aðgerðin er mikilvæg og að árangurinn verður varanlegur hjá öllum 

hópum, bæði þeim sem eru með fötlun og þeim börnum sem eru með frávik af 

einhverju tagi (Tryggvi Sigurðsson, 2006). 

 Það er mikilvægt að hefja snemmtæka íhlutun fljótt. Snemmtæk íhlutun 

er oftast skilgreind frá fæðingu barns til sex ára aldurs, fyrstu þrjú árin eru þó 

mikilvægust. Starfsemi miðtaugakerfisins er mótanlegust á þessum tíma og því 

auðveldast að hafa áhrif á þroskaframvindu. Það hefur sýnt sig að því fyrr sem 

gripið er inn í þess meiri líkur eru á árangri. Því er mikilvægt að varast 

hugsunarhátt, sem er oft ríkjandi, eins og að vilja bíða og sjá hvort vandinn eldist 

ekki af barninu. Enn er ekki vitað hvernig íhlutunin hefur áhrif á starfsemi 

miðtaugakerfisins en þrátt fyrir það sýna rannsóknir í taugalíffræði að íhlutun 

hefur áhrif á vöxt heilafrumna og tengingu þeirra á milli. Einnig er mikilvægt, svo 

að sem bestur árangur náist, að barnið sé í góðu sambandi við foreldrana og að 

gott samstarf myndist á milli fagaðila og foreldra (Tryggvi Sigurðsson, 2006). Þar 

sem hver einstaklingur er sérstakur, þegar litið er á styrk- og veikleika hans í 

námserfiðleikum, er mikilvægt að átta sig á því að þörfin fyrir íhlutun er breytileg 

og áhersluatriði eiga því misvel við hjá hverjum og einum (Jónas G. Halldórsson, 

e.d.). 

 Það er talið best að það sé byrjað strax að hjálpa lesblindum börnum og 

sýna rannsóknir Ísraela fram á að ef aðstoð dregst fram yfir 3. bekk fara líkurnar á 

árangri úr 80% niður í 35%. Ef aðstoðin bíður fram að tíu ára aldri eru enn minni 

líkur á árangri því þá eru börn farin að skammast sín fyrir vandamálið og eru oft 

ófús til samstarfs (ADHD samtökin, e.d.,b). 

 Snemmtæk íhlutun í kjölfar skimunar getur hjá sumum nemendum komið 

í veg fyrir að erfiðleikarnir verði meiri og hjálpað öðrum til að ná meiri færni 

(Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). Enda hafa rannsóknir sýnt fram á að börn, sem 
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greinast með hljóðkerfisröskun á leikskólaaldri, geta unnið úr vandanum áður en 

þau hefja grunnskólanám (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

 Í sumum teymum er félagsráðgjafi og er hlutverk hans að hafa gott 

samstarf við fjölskyldu barnsins, hlúa að henni með stuðningi og huga að líðan 

allra innan fjölskyldunnar. Hann sér einnig um að veita upplýsingar og liðsinna 

foreldrum í leit eftir úrræðum og þjónustu. Félagsráðgjafar eru því mikilvægir í 

snemmtækri íhlutun (Guðrún Þorseinsdóttir, Hrönn Björnsdóttir og Sigríður 

María Játvarðsdóttir, 2006).  
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8.  Löggjöf  

Árið 1979 samþykkti Ísland samninga um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi. Í 13. gr. þessa samnings segir að aðildarríkin eigi að viðurkenna rétt 

sérhvers manns til menntunar og að menntun eigi að gera öllum kleift að taka 

þátt í frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt (Guðný Eydal o.fl., 2007). 

 Áður en grunnskólalögunum var breytt árið 1989 var gert ráð fyrir 

félagsráðgjöfum í skólum. En vegna þess hversu fáir félagsráðgjafar voru á 

þessum tíma var erfitt að manna stöðurnar og því var lögunum breytt. Enn þann 

dag í dag er ekki gert ráð fyrir félagsráðgjafa innan skólanna (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2007).  

8.1 Úrræði innan skólans  

Samkvæmt breytingum árið 2003 á sérfræðiþjónustu skóla nr. 386/1996 eiga 

skólar, á fyrstu árum skólagöngu barnanna, að kanna hvaða nemendur eiga í 

erfiðleikum með lestur og á þá að bregðast við með kerfisbundnum hætti. Með 

því fá allir nemendur nauðsynlega aðstoð til að ná viðunandi lestrarfærni (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2007). 

Þegar nemandi fær sérkennslu verður breyting á námsmarkmiðum, 

námsefni, námsaðstæðum og/eða kennsluaðferðum frá því sem samnemendum 

er boðið upp á. Sérkennslan er skipulögð til lengri eða skemmri tíma, allt eftir 

þörfum hvers og eins nemanda. Nemandi getur fengið sérkennslu alla skólagöngu 

sína (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996). 

Skólastjóri skal hafa samráð við forráðamenn og leita samþykkis þeirra 

áður en sérkennsluúrræðum er beitt. Einnig skulu allar athuganir og rannsóknir, 

sem nemandinn fer í gegnum, vera gerðar í samráði við og með samþykki 

forráðamanna (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996). 

 Umsjónarkennari á að fylgjast með námi og þroska nemenda sinna, 

leiðbeina þeim og hafa reglulegt samband við forráðamenn þeirra. Einnig á 

umsjónarkennari að fylgjast með námi nemenda sinna hjá öðrum kennurum, til 

dæmis sérkennurum. Ef það er talið betra að nemandi fái sérkennslu hjá 
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umsjónarkennara eða öðrum kennurum skal kennsla fara fram undir umsjón 

sérkennara (Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996). 

 Til að menntakerfið geti staðið undir því markmiði að stuðla að alhliða 

þroska hvers og eins og að allir nemendur eigi að fá jöfn tækifæri til náms þarf að 

skilgreina betur rétt lesblindra nemenda og kveða skýrar á um hvaða úrræði eru í 

boði fyrir þá (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007).  

8.2 Leikskólinn 

Markmið leikskólanna eru að starfshættirnir séu byggðir á góðum mannlegum 

samskiptum eins og umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti og ábyrgð. Börnin eiga að 

vera í hvetjandi uppeldisumhverfi og búa við örugg náms- og leikskilyrði. Námið á 

að fara fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Mikilvægasta starfið sem leikskólinn vinnur er að efla alhliða 

þroska barnsins í náinni samvinnu við foreldra, að veita skipulagða málörvun í 

íslensku, hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við 

þarfir hvers og eins, efla siðferðisvitund barnanna og leggja grunninn að því að 

börnin verði sjálfstæðir og virkir einstaklingar í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig á 

leikskólinn að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar svo að sjálfsmynd 

þeirra styrkist og hæfni til mannlegra samskipta aukist (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). 

8.3 Grunnskólinn 

Á Íslandi er skólaskylda á aldrinum 6 − 16 ára. Hlutverk grunnskólanna er að vera 

í samvinnu við foreldra og stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. Starfsumhverfið á að vera mótað af umburðarlyndi, kærleika, 

jafnrétti og virðingu fyrir manngildum. Grunnskólinn á að efla víðsýni og færni 

nemenda í íslensku, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu og menningu. 

Kynna á nemendum skyldur þeirra við samfélagið, umhverfið og umheiminn. 

Einnig er mikilvægt að grunnskólinn þjálfi nemendur í samskiptum við aðra og að 

þeir sýni frumkvæði og sjálfstæða hugsun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

 Þar sem grunnskólinn er vinnustaður nemenda eiga þeir rétt á kennslu við 

sitt hæfi í hvetjandi starfsumhverfi. Vinnuálag skal vera hæfilegt þannig að 
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nemendur fái að njóta bernsku sinnar og fái nægjanlega hvíld frá skipulögðu 

starfi hvers skóladags. Nemendur eiga rétt á að koma skoðunum sínum á 

framfæri hvað varðar námsumhverfi, námstilhögun og aðra þætti sem snerta 

skólastarfið. Nemendur bera ábyrgð á eigin námi og hegðun með hliðsjón til 

aldurs og þroska en þó skal hver nemandi hafa umsjónarkennara sem fylgist náið 

með honum. Sé nemandi með hegðunar- eða námsvandamál skal kennarinn 

reyna að finna út hvað veldur og reyna að ráða bót á vandanum. Kennarinn getur 

rætt við nemandann og foreldra hans en ef það sýnir ekki árangur er talað við 

skólastjóra og ráðgjafa skólans um mál einstaklingsins innan skólans (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).   

 Samkvæmt lögunum eiga nemendur rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í grunnskólum. Nemendur sem eiga erfitt með nám, sökum 

sértækra námsörðuguleika eða annarra örðugleika, eiga rétt á sérstökum 

stuðningi og sérþörfum sem eru metnar hverju sinni. Í skólastarfinu er mikilvægt 

að tekið sé tillit til persónugerðar, þroska, hæfileika og getu nemandans. Það er 

hlutverk skólans að meta árangur og framfarir og er það gert til að sjá hvernig 

nemendum gengur að mæta markmiðum aðalnámsskrár, til að örva nemendur til 

framfara og einnig að meta hverjir þurfa á sérstakri aðstoð að halda. Frá upphafi 

skólagöngu nemenda í grunnskóla skal unnið að forvarnarstarfi með skimunum 

og athugunum á nemendum til að tryggja þeim kennslu og námsaðstoð við hæfi. 

Foreldrar og nemendur eiga rétt á að fá að vita niðurstöður úr mati, 

matsaðferðum og matstæki. Einnig eiga þau rétt á munnlegum skýringum á 

námsmati (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Þegar nemandi fær sérfræðiþjónustu skal leggja áherslu á góð tengsl við 

leik-, grunn- og framhaldsskóla með samfellu í skólastarfi að leiðarljósi (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Samkvæmt lögum hefur starfsfólk ríkisins þagnarskyldu 

um það sem það fær vitneskju um í starfi sínu. (Lög um réttindi og skyldur 

starfsmanna ríkisins nr. 70/1996). Þagnarskyldan helst þótt viðkomandi láti af 

störfum. Þó er mikilvægt að þagnarskyldan nái ekki til atvika sem starfsfólki ber 

að tilkynna yfirvöldum samkvæmt barnaverndarlögunum (Lög um leikskóla nr. 

90/2008; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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8.4 Framhaldsskólinn 

Hlutverk framhaldsskóla er að bjóða hverjum nemanda nám við sitt hæfi og búa 

hann undir áframhaldandi nám eða atvinnulífið. Lesblindir nemendur eiga rétt á 

aðgangi að sérsniðnum námsgögnum eftir því sem því verður við komið. 

Framhaldsskólar eiga að hafa markmið og stefnu varðandi ráðgjöf og gera grein 

fyrir í skólanámsskrá hvernig staðið er að skimun og greiningu lesblindu, hver 

eftirfylgnin er og hvernig stuðningi við lesblinda nemendur er háttað. Samkvæmt 

lögum eiga framhaldsskólar að veita lesblindum nemendum sérstakan stuðning 

(Lög um framhaldsskóla nr. 95/2008).  

Það er mikilvægt að gott samstarf sé á milli leikskóla og grunnskóla annars 

vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins vegar svo að upplýsingar gangi 

greiðlega á milli og aðlögun á milli skólastiga verði auðveld.  

8.5 Réttindi nemenda Háskóla Íslands 

Samkvæmt lögum eiga nemendur við Háskóla Íslands sem búa við fötlun, hömlun 

eða sérþarfir, sem á einhvern hátt geta verið hindrun í háskólanámi, rétt á 

sértækum úrræðum. Tilgangurinn er að jafna tækifæri þessara nemenda miðað 

við aðra nemendur svo þeir geti nýtt sér hæfileika sína til náms. Námsaðstoðin 

dregur samt sem áður engan veginn úr námskröfum (Reglur um sértæk úrræði í 

námi við Háskóla Íslands nr. 497/2002). 

Hjá Háskóla Íslands er skilgreiningin á lesblindu sú að einstaklingur eigi við 

sértæka námsörðugleika að stríða. Ýmis sértæk úrræði eru í boði sem eiga að 

aðstoða nemendur til náms og tryggja að fyrirlögð próf taki sanngjarnt og eðlilegt 

tillit til sérþarfa nemenda. Nemendur sem telja sig þurfa á sérstökum úrræðum 

að halda verða að leita til námsráðgjafar Háskólans, en hún hefur umsjón með 

nemendum sem þurfa á sérstökum úrræðum að halda. Úrræðin eru eingöngu 

veitt ef faglegt mat eða sérfræðiálit liggur fyrir um að nemandinn sé með 

lesblindu. Námsráðgjöfin gerir síðan skriflegt samkomulag við nemandann um 

hvaða úrræði hann hyggst nýta sér og hvaða úrræði skólinn ábyrgist að veita 

nemandanum. Þetta samkomulag verður að liggja fyrir áður en nám er hafið 

nema að úrræðin eigi aðeins við um fyrirkomulag prófa en þá þarf samkomulagið 
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aðeins að liggja fyrir mánuði fyrir auglýstan fyrsta prófdag (Reglur um sértæk 

úrræði í námi við Háskóla Íslands nr. 497/2002).  
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9.  Aðstoð við nám  

Í því þekkingar-, upplýsinga- og menntasamfélagi sem við búum í er gerð aukin 

krafa til menntunar. Því er mikilvægara en nokkru sinni fyrr að fá tækifæri til að 

þróa hæfileika sína til að lesa ritað mál. Það er ekki langt síðan að lesblinda var 

viðurkennd sem vandamál og viðfangsefni í skólakerfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2000). 

Ísland hefur fullgildi til ýmissa samninga sem fjalla um rétt til menntunar. 

Jafnrétti til náms felur í sér að einstaklingar eiga rétt á sambærilegum og 

jafngildum tækifærum og úrræðum til að öðlast menntun og færni til alhliða 

þátttöku í þjóðfélaginu (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). Jafnrétti til náms felst í því 

að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og í því felst að allir þurfi ekki 

sömu úrræðin heldur eigi úrræðin að vera einstaklingsmiðuð og nemendurnir að 

hafa jöfn tækifæri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2000). 

 Það er mikilvægt að barnið sé meðvitað um að það sé lesblint, hvað 

lesblinda er og hvernig hún muni hafa áhrif á nám, viðfangsefni og atvinnuval. 

Lesblindan ætti helst ekki að setja barninu neinar skorður en til þess þarf skólinn 

að vera mótækilegur fyrir sérþörfum barnsins (Reid, 2003). 

9.1 Hlutverk kennara 

Aðstoð vegna námserfiðleika beinist fyrst og fremst að nemendum með lestrar- 

og skriftarerfiðleika. Lestrarmiðstöð Kennaraháskóla Íslands hóf starfsemi sína 

1992 og byrjaði þá fyrst markviss vinna með lesblindum nemendum og er sú 

vinna enn í mikilli mótun. Frá upphafi þarf ráðgjöf við þennan hóp nemenda að 

vera markviss og það þarf sífellt að berjast fyrir réttindum þeirra, jafnt innan 

skóla sem utan. Ráðgjöfin er veitt bæði sem námsráðgjöf og persónuleg ráðgjöf, 

sem er ekki minna mikilvæg vegna þess hversu algeng léleg sjálfsmynd lesblindra 

er (Guðrún Helga Sederholm, 1999). 

 Það er krefjandi að sinna mörgum ólíkum nemendum og þegar kennari 

tekur við nýjum bekk þarf hann að endurmeta kennsluhætti sína og hvað hann 

getur gert til að bæta líðan nemenda innan skólans. Það getur verið erfitt að taka 

tillit til nemenda með lesblindu eða aðra sértæka námserfiðleika og kennarar 
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þurfa að hafa mikla þekkingu á vandamálinu og þekkja nemendur sína vel svo 

þeir geti sinnt þessum nemendahópi sem best (Lovísa Kristjánsdóttir, 2007). 

Kennari þarf að gera jákvæðar athugasemdir við verkefni nemandans og 

lesblindum er mikil hjálp í því að kennarinn skrifi greinilega og skipulega upp á 

töflu og hafi námsefnið í sem lengstan tíma á töflunni (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

Það er mikilvægt að kennarar hafi þekkingu á lestrarerfiðleikum og séu færir til 

að grípa til heildtækra lausna í kennslu þannig að nemendur geti lært eftir 

margvíslegum leiðum (Guðný Björk Eydal o.fl., 2007). Til dæmis er hægt að auka 

sjálfsstuðning (self-advocacy) nemenda í náminu og að leita eftir áliti þeirra. 

Aukið svigrúm nemenda til að stjórna sínu námi ætti ekki að líta á sem ógn við 

aga í bekknum heldur sem jákvæða og velkomna hlið sem eykur tilfinningalega- 

og félagslega vellíðan barnsins (Reid, 2003). 

 Þegar lesblindir nemendur skipta um skóla eða fara á annað skólastig 

verða kennarar að taka tillit til þeirra og leggja sig fram við að þekkja veik- og 

styrkleika þeirra (Lovísa Kristjánsdóttir, 2007). Það er ekki óalgengt að kennarar 

telji að illa unnið verkefni og verkefni sem er skilað of seint sé vegna leti og 

óvandvirkni nemandans. Ástæðan er hins vegar til komin vegna erfiðleika 

nemandans með minnisatriði og skipulagshæfni. Það er mikilvægt að kennarar 

setji fyrirmælin skýrt fram og betra er að láta nemendur fá fjölrit heldur en að 

láta lesblindu nemendurna eyða orku og tíma í að skrifa upp af töflunni. Það er 

gott fyrir alla ef kennarinn setur upplýsingarnar fram á skilmerkilegan hátt og það 

er ekki verið að einfalda eða gera minni kröfur til nemenda ef kennari setur 

upplýsingar inn á vefsvæði (Lovísa Kristjánsdóttir, 2007).  

Kennarar þurfa að skoða það vel að nemendur geta hægt og rólega náð 

tökum á íslenskri stafsetningu en lenda svo aftur í vanda þegar þeir fara að læra 

erlend tungumál. Einnig er gott að hafa í huga að skrif kosta mikla orku hjá 

lesblindum nemendum og því kemur skrift niður á hraða og úthaldi í skriflegri 

tjáningu og því getur verið erfitt fyrir lesblinda að gera löng skrifleg verkefni og 

taka próf (Jónas G. Halldórsson, e.d.). 
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9.2 Hlutverk foreldra  

Þar sem foreldrar þekkja barnið sitt best af öllum þá eru ráðleggingar frá þeim 

mikilvægar. Þeir geta til dæmis veitt athygli mismunandi lærdómsmynstri og getu 

milli mismunandi barna innan sömu fjölskyldu. Ef foreldrar hafa áhyggjur af því 

að barnið sé lesblint er venjulega ástæða fyrir því og ættu sérfræðingar sem og 

einstaklingar að taka þær áhyggjur alvarlega. Góð samskipti á milli heimilis og 

skóla eru mikilvæg, bæði hvað varðar staðfestingu á vandanum sem og stuðningi 

við lesblinda barnið (Reid, 2003). Óvissa um námsframvindu, skortur á faglegri 

ráðgjöf og skortur á samvinnu og stuðningi sérfræðinga veldur streitu hjá 

foreldrum. Í stað þess að heimilið sé staður þar sem barninu líður vel færist 

spennan og erfiðleikarnir sem fylgja náminu inn á heimilið og óöryggi foreldra 

magnar jafnvel upp kvíðann hjá barninu gagnvart náminu (Guðný Björk Eydal 

o.fl., 2007). 

 Foreldrar eiga rétt á upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna en 

einnig eiga þeir að láta af hendi persónuupplýsingar sem skipta máli fyrir 

skólastarfið og eru nauðsynlegar fyrir velferð barnsins (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008; Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 Foreldrar bera nokkra ábyrgð á lestrarfærni barna sinna og þau börn sem 

alast upp á heimili þar sem lestur og samræður eru litlar og hafa lítið vægi standa 

verr að vígi gagnvart lestrarnáminu en börn foreldra sem telja þetta vera 

mikilvægt. Það er tenging á milli slæmrar málfærni og lestrarnáms og það hefur 

sýnt sig með rannsóknum hversu mikilvægt það er að foreldrar lesi fyrir börnin 

sín og fari í máltengda leiki, eins og að fara með vísur. Með því fær barnið betri 

færni í hljóðkerfinu, eykur orðaforðann og fær betri merkingu orðanna sem 

notuð eru í lestrarnáminu. Það hjálpar einnig til ef foreldrar sýna áhuga á 

framlagi þeirra, sýna stuðning, veita aðstoð og uppörvun. Því er mikilvægt að 

samstarf á milli foreldra og kennara sé gott (Høien, 2008). Einnig eiga kennarar 

að hafa tíma til að gefa foreldrum góð ráð til að hjálpa barninu (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). Höfundar skýrslu sem unnin var fyrir 

Menntamálaráðuneytið um lestrarörðugleika og leshömlun, komu með tillögu að 

úrræðum og þar á meðal úrræði fyrir foreldra. Tillagan fjallar um að 
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Menntamálaráðuneytið láti útbúa fræðsluefni fyrir foreldra um réttindi lesblindra 

nemenda og skyldur skóla. Á nýlegum vef Kennaraháskólans, lesvefurinn.khi.is, 

má finna góðar og hagnýtar upplýsingar um læsi og lestrarerfiðleika (Hrund 

Logadóttir, Hildur Björk Svavarsdóttir, Sigþór Magnússon, Skúli Sigurðsson og 

Þorgerður Diðriksdóttir, 2008). 

 Það er margt sem foreldrar geta gert til að styrkja tilfinningu barnsins fyrir 

tungumálinu. Þættir eins og að tala eðlilega við barnið áður en það getur talað 

sjálft og sýna ánægju þegar barnið byrjar að gefa frá sér hljóð og mynda orð eru 

þættir sem styðja við málþroskann. Einnig er gott að útskýra fyrir barninu hvað 

verið er að gera núna, til dæmis á meðan verið er að klæða það, baða eða gefa 

að borða. Gott er að nefna dótið um leið og barninu er afhent það og biðja það 

um að endurtaka orðið. Þegar barnið eldist er þroskandi að biðja barnið um að 

segja frá því efni í sjónvarpinu sem það var að horfa á. Það er gagnlegt að spyrja 

barnið hvað það haldi að gerist í sögunni út frá myndum á blaðsíðunni og biðja 

það svo um að hlusta og athuga hvort að það hafi rétt fyrir sér (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Foreldrar þurfa að hafa í huga að þeir kenna ekki barninu sínu lestur með 

því að nöldra og þvinga, árangursríkara er að hrósa og veita verðlaun. Einnig 

þurfa foreldrar að vera meðvitaðir um hvaða fög það eru sem barnið þarf mesta 

hjálp við og þar er samvinna við kennara mikilvæg. Fimmtán mínútur á dag er 

alveg nóg æfing í lestri og stafsetningu. Lesblindir eiga erfiðara með að lesa 

upphátt  en í hljóði og því er mikilvægt að foreldrar þjálfi það og spyrji barnið út 

úr svo þeir séu vissir um að barnið hafi skilið það sem það var að lesa. Þar sem 

lesblindir eru oft ekki með góða námstækni þurfa foreldrar að hjálpa þeim, til 

dæmis með því að lesa skólabækurnar upphátt og draga saman aðalatriðin (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2007).     

9.3 Líðan lesblindra nemenda  

Margir tilfinningalegir erfiðleikar geta tengst lesblindu. Þeir eru helstir að hafa 

efasemdir um sjálfan sig, vera viðkvæmir fyrir gagnrýni, stunda skróp, lenda í 

félagslegri einangrun og fá sállíkamlega sjúkdóma. Lítil trú á sjálfum sér dregur úr 
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áhuga og hefur áhrif á hvernig og hvort tekist er á við vandamálin sem lesblindan 

veldur (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

Lesblindum líður oft eins og þeir séu ólíkir hinum nemendunum, finnast 

þeir vera heimskir og þeir hafa oft lítið sjálfstraust sem getur valdið vanlíðan. 

Hegðunarvandamál, eins og til dæmis að vera bekkjartrúðurinn, getur stafað af 

vanlíðan og öll slík einkenni þarf að skoða vel (Alexander-Passe, 2006). Margir 

nemendur upplifa pirring og niðurlægingu í sinn garð frá kennurunum þegar þeir 

standa sig ekki í náminu. Foreldrar missa þolinmæðina yfir týndum hlutum og 

óstundvísi, en þessi hegðun er á meðal einkenna lesblindunnar. Nemendur geta 

líka haft áhyggjur af raunverulegri eða ímyndaðri skömm við því að vera greindur 

með lesblindu (Reid, 2003). 

 Tilfinningar sem einkenna lesblinda nemendur eru að þeir vilja gefast upp, 

þeir verða reiðir vegna þess að samhangandi hugsanir brotna upp á óreglulegan 

hátt sem veldur til dæmis erfiðleikum við ritun ritgerða, þeim finnst þeir alltaf 

þurfa að berjast fyrir sínu, þeir hafa tilhneigingu til að verða árásargjarnir í garð 

kennara og annarra. Þeim finnst allt ósanngjarnt, að þeir séu lagðir í einelti og 

þeir eru oft í vörn. Þeir spyrja sig hvort þetta allt sé þess virði. Þeir flýja þær 

aðstæður sem þeim gengur illa í. Einnig getur gripið þá mikil örvænting sem getur 

leitt til þunglyndis (Ryden, 1997). 

 Lesblindir nemendur vilja meina að með því að ná betri árangri í lestri og 

stafsetningu myndu einkunnirnar lagast, sjálfsmyndin styrkjast og kvíðinn minnka 

og námið gengi því betur. Það virðist vera misjafnt eftir kynjum hvaða skilaboð 

lesblindir fá. Strákar fá frekar þau skilaboð að þeir séu latir og leggi sig ekki nógu 

mikið fram en stelpur fá þau skilaboð að þær hafi ekki nægilegar miklar gáfur 

(Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2005).  

 Skólar bjóða lesblindum nemendum upp á úrræði eins og lengri próftíma 

og stærra letur. Mikilvægt er að hjálpa lesblindum að sætta sig við lesblinduna 

strax á unga aldri og hjálpa þeim að líða ekki eins og þeir séu öðruvísi, því engin 

börn vilja skera sig úr. Stelpur eru í sérstökum áhættuhópi því þær eru oftast 

með meiri kröfur til námsárangurs. Það hefur sannast að þeim krökkum sem líður 

illa í skóla og hafa ekki fengið viðeigandi stuðning eru líklegri til að hverfa frá 
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námi þó svo að þau séu vel greind en það versta er að mörg þeirra lenda í 

óförum, eins og áfengis- og vímuefnaneyslu (Alexander-Passe, 2006). 

 Til að bæta sjálfsmynd lesblindra nemenda þarf að hjálpa þeim að sætta 

sig við lesblinduna og finna sterkar hliðar nemendanna svo þeir fái trú á getu 

sinni til að læra. Til að auðvelda nemendunum að sætta sig við lesblinduna og 

bæta sjálfsmynd þeirra þarf öll gagnrýni að vera uppbyggjandi. Það er mikilvægt 

fyrir lesblint barn að aðrir hvetji það til dáða, sýni skilning, jákvæðni og stuðning 

(Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

9.4 Prófúrræði fyrir lesblinda 

Þau úrræði sem boðið er upp á eru: Stuðningsviðtöl, sálfræðileg aðstoð, 

námstækninámskeið, sérstaklega hönnuð fyrir lesblinda, skönnun námsefnis á 

tölvutækt form, aðstoðarmenn við nám, hljóðritun fyrirlestra og prófspurninga, 

ljósrit af glærum kennara, aðgengissetur, vinnuaðstaða með tölvum og 

sérhæfður búnaður. Einnig er boðið upp á lengri próftíma, ritara í prófum, 

prófkvíðanámskeið, próf með stækkuðu letri, lituð prófblöð, sérstakt 

prófherbergi með tölvum, einrými í prófum, munnleg próf, próf á blindraletri og 

hvíld í prófum (Reglur um sértæk úrræði í námi við Háskóla Íslands nr. 497/2002; 

Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

 Próf reynast lesblindum erfið þar sem algengasta prófformið er að 

nemandinn þarf að lesa spurningar og svara þeim síðan skriflega. Það getur 

hjálpað þeim að æfa sig að svara spurningum á gömlu prófi því oft liggur 

vandamálið í því að mikill tími og orka fer í að svara spurningum skriflega (Elín 

Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

Prófkvíði getur komið í upphafi annar eða um leið og nemendur vita 

hversu stór hluti af lokaeinkunninni byggist á lokaprófinu. Próf eru 

streituvaldandi fyrir lesblinda og lesblindir kvíða oft fyrir því að misskilja 

spurningarnar, að koma ekki hugsun sinni í ritað mál og að lenda í tímaskorti. Það 

skiptir miklu máli fyrir þann sem fer yfir prófið að hann hafi upplýsingar um 

vandamál þeirra (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). 

 Sífellt lágar einkunnir á prófum, þrátt fyrir góða kunnáttu á námsefninu, 

er besta leiðin til að draga úr áhuga nemandans og auka vanlíðan hjá honum. 
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Þess vegna er mikilvægt að draga úr prófkvíða eða aðlaga próf og aðstæður að 

þörfum nemandans því prófaðstæður þurfa að vera þannig að nemandinn komi 

þekkingu sinni á framfæri (Jónas G. Halldórsson, e.d.). 

9.5 Brottfall 

Brottfall úr framhaldsskólum landsins hefur lengi verið vandamál og er Ísland á 

meðal þeirra OECD ríkja sem er með lægst hlutfall íbúa með stúdentspróf. Þar 

sem stúdentspróf er talið grunnmenntun er nauðsynlegt að bæta stöðuna. Hins 

vegar er það styrkleikamerki hversu margir, sem ljúka stúdentsprófi, halda áfram 

háskólanámi en síðan árið 1997 hefur fjöldi nemenda í háskólanámi á Íslandi 

tvöfaldast. Eina leiðin til að koma í veg fyrir brottfall úr framhaldsskóla er að 

styðja vel við bakið á nemendum þannig að fleiri ljúki stúdentsprófi. Ef ekki er 

komið í veg fyrir óþarfa brottfall myndast ójöfnuður í þjóðfélaginu þegar 

ómenntuð undirstétt vex. Samkvæmt PISA könnun eyddi Ísland, árið 2007, mest 

OECD-ríkja í menntamál en samt sem áður er landið ekki á meðal þeirra bestu. 

Stærsti hluti fjárins fer til grunnskólanna (Gunnar Haraldsson og Magnús Árni 

Magnússon, 2009). 

Nýlegar kannanir hér á landi sýna að um 40% unglinga ljúka ekki 

framhaldsskóla. Þessar tölur sýna okkur að skólinn er ekki það jöfnunartæki sem 

segir til um í lögunum um grunn- og framhaldsskóla (Bjartey Sigurðardóttir og 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2006). Brottfall úr framhaldsskólum er mjög dýrkeypt 

fyrir einstaklinginn, sem og þjóðfélagið. Samfélagið borgar um hálfa milljón króna 

fyrir hvern nemanda sem er í fullu námi í einn vetur. Því er brottfall úr skóla og 

fall í áföngum kostnaðarsamt fyrir skattborgarana. En það þarf líka að líta á 

kostnaðinn sem fylgir brotinni sjálfsmynd og ónýttum mannauð sem býr í 

mörgum þeirra sem hverfa frá námi (Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg 

Sveinbjörnsdóttir, 2005). 

 Mikilvægt er að finna þá nemendur sem eru í mestri brottfallshættu og 

finna hver vilji og áhugi hvers og eins þeirra er. Það er nauðsynlegt að hjálpa 

þeim að skipuleggja námið og hafa áhrif á þann stuðning sem nánasta umhverfi 

getur veitt (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2003).  
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Flestir sem falla úr skóla eiga það sameiginlegt að vera reiðir út í 

skólakerfið og yfirvöld menntamála (Elín Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg 

Sveinbjörnsdóttir, 2005). Einnig hefur það sýnt sig að nemendur sem eiga 

foreldra með stutta skólagöngu að baki eru í meiri hættu að falla úr skóla og því 

er mikilvægt að skoða félagslegan bakgrunn þeirra sem hætta í námi. Stuðningur 

foreldra er mikilvægur og það hefur sýnt sig að nemendur sem fá nægan 

stuðning eru síður í hættu að hætta námi (Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2003). 

 Þeir veikleikar sem lesblindan veldur verða minni með auknum þroska og 

aldri. Það er vitað að nemendur með lesblindu þurfa að leggja margfalt meira á 

sig en jafnaldrar þeirra sem eru með svipaða greind og að auki leggur öll 

fjölskyldan meira á sig en gengur og gerist. Því er mikilvægt að viðhorf til 

lesblindra sé jákvætt og að þeir fái faglegan skilning á vanda sínum (Jónas G. 

Halldórsson, e.d.).  
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10.  Félagsráðgjöf 

Árið 1999 samþykkti Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið að gera ráð fyrir 

fjórum aðalsviðum til sérfræðiréttinda félagsráðgjafa. Þau eru: 

Heilbrigðisþjónusta, félagsþjónusta, réttarfélagsráðgjöf og skólafélagsráðgjöf 

(Sigrún Júlísdóttir, 2006). 

 Félagsráðgjafar veita meðferð og þjónustu við skjólstæðinga sína og þá 

helst á sviðum félags- og heilbrigðisþjónustu, í þágu skólakerfisins og í tengslum 

við réttarkerfið. Félagsráðgjafar starfa einnig í einkafyrirtækjum, meðal annars 

við ráðgjöf, starfsmannastjórnun og reka eigin meðferðarstofur (Háskóli Íslands, 

e.d.). 

Þeir einstaklingar sem fá aðstoð frá félagsráðgjafa eru oft einstaklingar 

sem eiga erfitt með að fóta sig í samfélaginu og auka félagslega virkni sína. Þeir 

eiga í erfiðleikum með félagslegar skyldur sínar og skuldbindingar og vandamálin 

trufla til dæmis samskipti innan fjölskyldunnar, í skólanum, í vinnunni eða í 

öðrum félagslegum hópum. Íhlutun félagsráðgjafa er til þess fallin að 

endurheimta, efla og bæta félagslega færni og hjálpa til sjálfshjálpar (Farley, 

Smith og Boyle,2006). 

10.1 Kenningagrunnur félagsráðgjafar 

Frumkvöðlar greinarinnar hafa lagt áherslu á að vinna ávallt út frá heildarsýn og 

kerfishugsun með skjólstæðingnum. Núna beinist umræðan að fjölkerfanálgun 

sem þýðir að hver fagmaðurinn er sérfræðingur á sínu sviði með umboð fyrir 

ákveðin kerfi og sértæka þekkingu (Sigrún Júlísdóttir, 2006).  

Frá upphafi hafa félagsráðgjafar gengið út frá því að nálgast viðfangsefnin 

út frá heildarsýninni (Lára Björnsdóttir, 2006). Mary Richmond, einn af 

frumkvöðlum um félagsráðgjöf, skrifaði fyrst allra um heildarsýnina árið 1918 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). Hugmyndafræðin gengur út á að hver og einn 

einstaklingur sé margbreytilegur og sérstakur og að það þurfi að líta á aðstæður 

hans frá öllum hliðum, í samhengi við umhverfi hans, fjölskyldu, vini, vinnufélaga 

og samfélagið í heild sinni. Þess vegna þurfa félagsráðgjafar að vera jafnvígir á 

mörgum sviðum og  þekkja samfélagið vel, vita hvaða bjargir eru þar að finna, 
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þekkja kenningar um mannlega hegðun og geta skilið og greint hvernig fólk og 

umhverfi hefur áhrif á hvert annað. Það er mismunandi eftir löndum hvaða 

málefnum félagsráðgjafar sinna. Það getur farið eftir menningarlegum, 

sögulegum og samfélagslegum aðstæðum í hverju landi fyrir sig en aftur á móti 

er það sameiginlegt alls staðar í heiminum hvernig félagsráðgjafinn setur 

heildarsýnina í forgrunn (Lára Björnsdóttir, 2006). 

 Sérfræðiþekking byggist á rannsóknum, kenningum og einnig reynslu. 

Rannsóknir, fagumræða og þróunarstarf í félagsráðgjöf átti sinn þátt í að 

endurskilgreina faglega valdastöðu og þróa hugtakið valdefling. Vald 

þekkingarinnar felst ekki lengur í yfirburðum og valdaaðstöðu til að ráðskast með 

aðra heldur er vald núna fagstyrkur. Með því verður sérfræðiþekkingin 

eftirsóknaverð, bæði fyrir fagmann og skjólstæðing (Sigrún Júlísdóttir, 2006).  

 Með valdeflingu erum við að hafa áhrif á eigið líf og aðstæður. Fólk er 

meðvitað um eigin styrkleika og er þátttakendur í samfélaginu (Warren, 2007). 

10.2 Skólafélagsráðgjöf 

Aðalmarkmið skólafélagsráðgjafa innan veggja skólans er að vinna á hindrunum 

sem koma í veg fyrir að nemendur nái árangri í námi og að örva félagslegan og 

tilfinningalegan þroska nemandans (Farley o.fl., 2006; Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009). Ásamt því að sinna rannsóknum og aðstoða við 

verkefnaþróun í skólanum er hlutverk skólafélagsráðgjafa að vinna að hagnýtum 

lausnum og forvörnum. Þeir eiga ávallt að hafa það hugfast að góð samvinna og 

virðing eykur líkur á árangri. Skólafélagsráðgjafinn vinnur náið með nemendum 

og fjölskyldum þeirra og verður að hafa það í huga að foreldrar eru sérfræðingar í 

flestu því sem börnin þeirra varðar (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). 

Nemendur koma til skólafélagsráðgjafa vegna ýmissa ástæðna og út frá 

mismunandi leiðum og því skiptir sköpum að greining á vandamálum nemandans 

sé unnin af fagmennsku og innsæi og að heildarsýn sé beitt á aðstæður. Það má 

skipta ráðgjöf skólafélagsráðgjafa í tvennt, annars vegar aðstoð við námið og hins 

vegar persónulega ráðgjöf, eins og félagsráðgjafar fást við í starfi sínu á hinum 

ýmsu sviðum. Það er mikilvægt að reyna að komast að kjarna málsins og styðja 

við nemandann. Það þarf að gera fólki ljóst að leti og einbeitingarskortur er ekki 
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rót vandans heldur þarf að finna út hvað það er sem hindrar viðkomandi 

nemenda í að ná markmiðum sínum í náminu (Guðrún Helga Sederholm, 2001). 

 Starf skólafélagsráðgjafans er að hjálpa nemendum sem hafa til dæmis 

orðið fyrir andlegu og líkamlegu ofbeldi, sem eiga í samskiptaerfiðleikum, eru 

einmana, þunglyndir, búa við fátækt og eru með prófkvíða. Aðstoð hans gæti líka 

falið í sér stuðning við nemendur sem standa frammi fyrir ákvörðun um 

fóstureyðingu, spurning varðandi kynhneigð hefur vaknað og fjölskylduvandamál 

eru til staðar, til dæmis veikinda þeirra sjálfra eða aðstandenda (Jonson-Reid 

o.fl., 2007; Guðrún Helga Sederholm, 1999). 

 Félagsráðgjafar eru nauðsynlegur hluti skólastarfsins til að aðstoða börn 

ef einhver vandamál koma upp. Félagsráðgjafar leggja áherslu á félagslega færni 

og þörf barnsins fyrir því að fá sem mest út úr skólastarfinu. Félagsráðgjafar eru 

meðvitaðir um þá staðreynd að öfl, utan og innan barnsins og oft fyrir utan 

skólann sjálfan, geta truflað reynslu nemandans í skólanum. Félagsráðgjafar 

hjálpa nemendum að losa um þær hömlur sem hugsanlega hindra nám. Þeir 

vinna með foreldrum þegar þarf að gera þeim grein fyrir tilgangi skólans og 

þörfum nemandans. Foreldrar skilja stundum ekki hvað barnið þeirra er að ganga 

í gegnum og skólafélagsráðgjafar hjálpa til við að leysa vandamál sem snúa að 

nemandanum með beinum eða óbeinum hætti. Starf skólafélagsráðgjafa er mjög 

fjölbreytilegt og getur tekið á öllum sviðum samfélagsins (Farley o.fl., 2006). 

 Það má segja að á Íslandi hafi saga skólafélagsráðgjafar hafist þegar 

félagsráðgjafi að nafni Guðrún Helga Sederholm vann markvisst að því að kynna 

lesblindu fyrir kennurum. Hún upplýsti menntaskólakennara um að lesblindir 

nemendur yrðu að fá sértæka þjónustu til að ná framförum í námi. Hún tók dæmi 

um að hún gæti ekki keyrt bíl án gleraugna en hún væri alveg jafnverðugur 

bílstjóri fyrir því. Rökin hennar voru tekin gild af skólastjórnendum og fengu 

lesblindir nemendur lengri tíma í prófum ásamt því að fá sér skólastofu (Guðrún 

Elva Arinbjarnardóttir, 2007).  

Lesblindir nemendur leita oft til skólafélagsráðgjafa vegna námserfiðleika 

og persónulegra vandamála. Vegna lesblindunnar eiga nemendur oft við andleg 

vandamál að stríða eins og lágt sjálfsálit og prófkvíða og er því mikilvægt að veita 

þeim markvissa og góða einstaklingsmiðaða persónuráðgjöf. Það gæti þurft að 
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bæta samskiptin á milli fjölskyldumeðlima og uppfræða foreldrana um hvernig 

eigi að taka á námsvandanum. Einnig gæti þurft að gefa þeim góð ráð varðandi 

uppeldisaðferðir og ráð til að bæta samskiptin á heimilinu. Skólafélagsráðgjafinn 

veitir skólastjórnendum ráðgjöf vegna einstakara nemenda og aðstoðar kennara 

með að finna úrræði fyrir nemendur sem eiga í erfiðleikum (Guðrún Helga 

Sederholm, 1999 og 2001). 

Þar sem ekki er algengt að ráða skólafélagsráðgjafa, og nánast aldrei eru 

fleiri en einn ráðinn í hvern skóla, er algengt að það lendi of mörg mál inn á borði 

félagsráðgjafans. Skólafélagsráðgjafinn á því erfitt með að skoða öll málin og 

sinna þeim eins og hann vildi gera. Því gæti hann staðið frammi fyrir því að þurfa 

að ákveða hvaða málum hann ætti að einbeita sér að og hvaða mál eigi að hafa 

forgang. Gæði meðferðar hvers og eins hlýtur að minnka þegar of mörg mál eru á 

höndum skólafélagsráðgjafans. Hér verður að vera ljóst að skólafélagsráðgjafar 

geta ekki gert kraftaverk án þess að hafa góðan tíma til að sinna vel hverjum og 

einum skjólstæðingi sínum (Garrett, 2006).  

Viðhorf skóla og kennara er stundum að líta á vandamál nemenda sem 

einstaklingsbundin fremur en að horfast í augu við að orsök vandans gæti verið 

innan skólans eða í samfélaginu. Skólafélagsráðgjafinn er talsmaður og málsvari 

nemendanna og beitir sér og semur fyrir hönd þeirra (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009).  

Í dag hafa nokkrir skólar félagsráðgjafa til staðar fyrir nemendur sína. Það 

er talið að um 20 félagsráðgjafar starfi innan skólanna á Íslandi. Þeir eru hins 

vegar ekki alltaf ráðnir í stöðu skólafélagsráðgjafa heldur í stöðu náms- og 

starfsráðgjafa. Aftur á móti er mikilvægt að þessi tvö starfssvið séu aðgreind og 

að skólafélagsráðgjafar séu ráðnir inn á eigin forsendum eins og aðrir 

sérfræðingar, til dæmis náms-  og starfsráðgjafar, sérkennarar og 

skólahjúkrunarfræðingar (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2007).  

Gott væri að allir skólar hefðu skólafélagsráðgjafa til að sinna erfiðum 

málum sem geta komið upp innan veggja hans. Í gegnum árin hefur hlutverk 

félagsráðgjafans oftar en ekki verið að verja hag og rétt nemandans. 

Skólafélagsráðgjafar vinna oftast með skjólstæðingi sínum í einhvern tíma og 

hjálpar honum bæði með atvinnu- og skólatengd vandamál. Ásamt 
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skólastjórnendum greina þeir vandamál og koma auga á þá sem gætu þurft á 

aðstoð að halda ásamt því að hjálpa til við gerð skólastefnu. Með foreldrum 

reyna félagsráðgjafar að bæta samskiptin, sem hjálpar bæði foreldrum og 

börnum, og gerir þeim kleift að skilja og sætta sig við hvort annað. Einnig eru þeir 

með hópvinnu þar sem nemendur og foreldrar koma saman. Þar sem umhverfi 

skólanna er sífellt að breytast þurfa skólafélagsráðgjafar að vera vakandi og 

breyta nálgun sinni við vandamálið eins og við á í hvert sinn (Farley o.fl., 2006).  
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11.  Samvinna fagstétta 

Með vaxandi sérhæfingu hefur þverfaglegt samstarf fengið meira fylgi, vegna 

þess að þegar fagmennirnir hafa örugga starfsímynd geta fagstéttirnar jafnframt 

notið sín betur í þverfaglegu samstarfi í teymisvinnu (Sigrún Júlísdóttir, 

2006).Teymisvinna er samvinna sérfræðinga úr mismunandi fagstéttum sem fæst 

við viðfangsefni sem hefur sameiginlegan tilgang og markmið (Guðrún 

Þorsteinsdóttir o.fl., 2006). Þegar viðurkennt var að faggreinarnar gætu gripið inn 

í á svið hverrar annarrar varð það hvatning til að efla vitund um eigin sérstöðu og 

einnig áskorun til að virkja hana í samspili við aðrar greinar á samstilltan hátt. 

Faggreinarnar skipta með sér verkum eftir færni frekar en fagsviði og getur því 

verkaskipting auðveldlega skarast hver hjá annarri. Faggreinarnar hafa sína 

grundvallarhugmyndafræði, vinnulag og siðfræði í heiðri en engin fagstétt getur 

eignað sér eitthvert þekkingarsvið eða viðfangsefni. Félagsráðgjafi leikur miðlægt 

hlutverk í teymisvinnunni og hlutverk hans skilar sér í öflugu þverfaglegu 

samstarfi innan kerfisins og betri heildarnálgun. Í þverfaglegri teymisvinnu, sem 

og alltaf, er mikilvægt að fagaðilinn geri sér grein fyrir því hvað hann getur tekið 

að sér og ef hann treystir sér ekki þá að vísa því áfram á réttan aðila (Sigrún 

Júlísdóttir, 2006). 

  Skýr mörk hverrar starfsgreinar ásamt virkri fjölfaglegri teymisvinnu 

myndi minnka álag á skjólstæðinga vegna misræmis á milli faggreina (Brynja 

Óskarsdóttir, 2006). Skólafélagsráðgjafar eiga að vera í góðri samvinnu við 

sálfræðinga, lækna, geðlækna, presta, námsráðgjafa, félagsráðgjafa, 

lestrarráðgjafa og blindraráðgjafa (Guðrún Helga Sederholm, 1999). Einnig þurfa 

leikskólakennarar og aðrir kennarar að hafa, nemendum til hagsbóta, góða 

samvinnu við aðrar fagstéttir, eins og sérkennara, námsráðgjafa, félagsráðgjafa, 

sálfræðinga, iðjuþjálfa og talmeinafræðinga (Guðný Björk Eydal, o.fl., 2007). 

 Við greiningu á lesblindu er mikilvægt að nota þverfaglega nálgun þar sem 

mismunandi sérfræðiþekking, reynsla og ólík greiningartæki, sem tilheyra 

mismunandi fagstéttum, eru notuð. Það á engin ein fagstétt allt sem til þarf og 

einnig er vert að ítreka að engin fagstétt á einkarétt á málefnum lesblindra 
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nemanda, þess vegna er þverfaglegt samstarf mikilvægt fyrir nemendur og 

fjölskyldur þeirra (Jónas G. Halldórsson, 2000). 
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12. Niðurstöður 

Þrátt fyrir margar rannsóknir er ekki enn fyllilega búið að finna nákvæmlega út 

hvað veldur lesblindu. Samt sem áður er almennt viðurkennt að orsakir lesblindu 

megi rekja til starfsemi heilans og stafi af taugasálfræðilegum veikleika í 

þroskamynstrinu. Þær kenningar sem helst er litið til í dag eru: Kenning um 

röskun í hljóðkerfisvitund, kenning um tvenns konar röskun, 

magnófrumukenningin, litla heila kenningin og að lesblinda liggi í ættum. 

Lesblinda er ekki heimska, leti, þrjóska, áhugaleysi, heyrnar- eða sjónskerðing né 

sjúkdómur. Lesblinda byrjar á unga aldri og eru einkennin mismunandi eftir því á 

hvaða skólaaldri nemandinn er. Einkennin eru mörg og mikilvægt er fyrir þá sem 

eru í samvinnu við lesblinda nemendur, hvort sem það eru kennarar, 

skólafélagsráðgjafar, námsráðgjafar eða foreldrar, að vita að lesblinda er ekki 

bara seinkun á færni í lestri, skrift og stafsetningu heldur fylgja henni einnig 

margvíslegir aðrir erfiðleikar, til dæmis með hugtök sem vísa til stefnu, 

skipulagsleysi og skorti á sjálfstrausti svo fátt eitt sé nefnt. 

 Það þarf að skima fyrir lesblindu snemma á skólastigunum og með henni 

er verið að leita markvisst að nemendum sem eiga í erfiðleikum með námið. Það 

þarf þó að gæta þess að greina lesblindu ekki of snemma og er talið að fyrst sé 

hægt að greina hana í kringum átta til níu ára aldurinn. Aftur á móti er of seint að 

greina lesblindu í framhaldsskólum ef á að reyna að minnka skaðann. Með 

greiningu er verið að staðfesta að um lesblindu er að ræða og það er mikilvægt 

að skólanámsskrár skólastiganna geri grein fyrir hvernig skimun og greining eigi 

að fara fram, hver eftirfylgnin er og hvaða þjónusta er í boði. Ef skimun gefur til 

kynna að líklega sé um lesblindu að ræða er mikilvægt að grípa strax inn í með 

viðeigandi úrræðum. Því fyrr sem greining og íhlutun á sér stað því minni verður 

skaðinn. Eftir að nemandi er greindur með lesblindu kemur skýring á litlum 

námsárangri hans og það er oft mikill léttir fyrir nemandann, foreldrana og 

kennarana. 

 Þegar ég skoðaði skimanir og greiningar sá ég hversu mikilvæg snemmtæk 

íhlutun er, helst strax á leikskólaaldri. Snemmtæk íhlutun er markviss aðgerð til 
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að hafa áhrif á þroskaframvindu barnsins og minnka áhrif lesblindunnar, til 

dæmis að gera hljóðkerfisæfingar með barninu. 

 Lesblindir nemendur upplifa sig oft öðruvísi og því eru þeir í meiri hættu 

að líða illa í skólanum. Til að lesblindum nemendum líði sem best í skólanum og 

nái góðum námsárangri þarf að taka tillit til einkenna lesblindu og hafa 

margvísleg úrræði í boði fyrir þá. Þau úrræði sem eru helst í boði fyrir lesblinda 

eru að skanna námsefnið á tölvutækt form, veita aðstoðarmann við námið og 

hljóðritun fyrirlestra, svo eitthvað sé nefnt. Prófúrræði sem boðið er upp á eru 

lengri próftími, ritari í prófum, prófkvíðanámskeið, próf með stækkuðu letri, lituð 

prófblöð, munnleg próf og fleira. Það er þó  misjafnt eftir skólastigum og skólum 

hvaða úrræði eru í boði fyrir lesblinda. 

 Kennarar þurfa að hafa mikla þekkingu á lesblindu til að geta sinnt 

þessum nemendahópi sem best. Kennarinn þarf að leggja sig fram um að styrkja 

sjálfsmynd nemandans með því að gera jákvæðar athugasemdir við verkefni og 

vinnu hans. 

Algengt er að lesblindum finnist að kennarar þeirra telji að þeir taki ekki 

nógu vel eftir í tímum og að foreldrum finnist þeir ekki leggja nógu mikið á sig við 

námið. Þessi viðbrögð brjóta niður sjálfsmynd viðkomandi og valda kvíða og 

streitu. Oft eru skilaboðin til drengja að þeir séu latir og leggi sig ekki nógu mikið 

fram en aftur á móti eru skilaboðin til stúlkna að þær séu ekki nægjanlega vel 

gefnar. Til að lesblindir geti sætt sig við lesblinduna þarf öll gagnrýni að vera 

uppbyggjandi og til þess fallin að auka sjálfstraustið. 

Fjölskylda lesblinds nemanda er oft undir miklu álagi því mikill tími getur 

farið í að hjálpa barninu að læra. Foreldrar verða þrátt fyrir það að sýna áhuga á 

framlagi barnsins, veita því stuðning og aðstoð því það eykur sjálfstraust þess og 

vellíðan. 

Lesblindir nemendur verða fyrir ýmsum hindrunum í einkalífi, fjölskyldulífi 

og innan skólakerfisins. Það er því mikilvægt að félagsráðgjafar verði ráðnir inn í 

skólana sem skólafélagsráðgjafar því hlutverk þeirra er að ná yfir alla þá þætti 

sem geta haft truflandi áhrif á menntun barna og lífsgæði. Skólafélagsráðgjafi sér 

um að útvega nemandanum þá námslegu aðstoð sem hann á rétt á og að auki 

persónulega aðstoð, eins og að styrkja fjölskyldutengslin og bæta sjálfstraustið. 
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Lesblindir nemendur þurfa oftast á hjálp að halda við hvoru tveggja því 

sjálfsmynd þeirra er brotin. Það má því segja að skólafélagsráðgjafar séu 

málsvarar lesblindra nemanda innan skólans sem utan. Þeir berjast fyrir 

réttindum þeirra og aðstoða skólastjórnendur að taka ákvarðanir varðandi 

einstaka nemendur. 

Það hafa orðið miklar framfarir á síðustu árum í greiningu á lesblindu en 

þó eru vísbendingar um að lesblinda sé ekki nægilega oft greind, að hún sé ekki 

greind nógu snemma og að það vanti enn skilning á vanda lesblindra nemenda. 

 Við vinnslu ritgerðarinnar uppgötvaði ég hversu mikilvæg samvinna 

fagstétta er og hvað það getur skipt miklu að fagstéttirnar viðurkenni hverja aðra 

og geti gripið inn í svið hverrar annarrar. Fagstéttirnar skipta með sé verkum 

frekar eftir færni en fagsviði. Félagsráðgjafi leikur miðlægt hlutverk í 

teymisvinnunni og hlutverk hans skilar sér í öflugu þverfaglegu samstarfi innan 

kerfisins og betri heildarnálgun. Í þverfaglegri teymisvinnu, sem og alltaf, er 

mikilvægt að fagaðilinn geri sér grein fyrir því hvað hann getur tekið að sér og ef 

ekki þá að vísa málinu áfram til rétts aðila. 

 Menntun er lykillinn að forvörnum og lausn á mörgum félagslegum vanda. 

Þess vegna þarf að gæta að þeim nemendum sem eru í brottfallshættu, eins og 

lesblindum nemendum. Brottfall úr skóla getur haft mikil áhrif á líf einstaklingsins 

og eykur hættuna á að hann afvegaleiðist og verði jafnvel aldrei fullvirkur 

samfélagsþegn. Það getur valdið óbætanlegum skaða hjá einstaklingnum 

varðandi vanda hans ef gripið er of seint til aðgerða, til dæmis á efri stigum 

grunnskólans eða jafnvel enn seinna. Það liggur því í augum uppi að það er 

hagkvæmara fyrir þjóðfélagið að taka strax á vanda hans og koma þannig í veg 

fyrir að nemandinn hætti námi. 



52 

13. Umræður 

Það er mikilvægt fyrir framtíð þjóðfélagsins að sú kynslóð sem er að vaxa úr grasi 

fái sem besta menntun. Liður í því er að skólakerfið búi sem best að öllum 

nemendum og geti veitt þeim, sem á þurfa að halda, nauðsynlega aðstoð og 

stuðning. 

Skólinn er vinnustaður nemenda á öllum aldri og þeim verður að líða vel. 

Því er mikilvægt að allir, sem koma að skólagöngu barna, hjálpist að við að gera 

skólagönguna árangursríka og ánægjulega. Þar er starf skólafélagsráðgjafa 

mikilvægt því skólafélagsráðgjafi getur veitt nemendunum hjálp til að vinna úr 

þeim sálrænu vandamálum sem fylgja lesblindunni.  

Skólafélagsráðgjafar vinna fjölbreytt starf og sinna margbreytilegum 

verkefnum og ég tel að kostnaðurinn við að ráða skólafélagsráðgjafa muni skila 

sér margfalt til baka með bættri líðan og námsgetu barna. Persónulega finnst 

mér að það eigi að vera minnst tveir félagsráðgjafar í stórum skólum og ég vona 

að í framtíðinni verði fleiri skólafélagsráðgjafar starfandi á Íslandi. Með aukinni 

aðstoð og stuðningi við nemendur í brottfallshættu er líklegt að mörgum 

vandamálum samfélagsins fækki, til dæmis afbrotaunglingum, áfengis- og 

fíkniefnaneytendum, þunglyndissjúklingum og fólki á bótum. Það skiptir miklu 

máli fyrir samfélagið að út úr skólakerfinu komi ánægðir einstaklingar, fullir 

sjálfstrausts. 

Þar sem þessi grein félagsráðgjafarinnar er nánast óplægður akur og mjög 

vítt svið er hægt að gera margar rannsóknir á henni. Það má skoða hvert hlutverk 

skólafélagsráðgjafa er með lesblindum, en í heimildaleit minni fann ég litlar sem 

engar heimildir um það. Einnig tel ég áhugavert að skoða hvernig 

skólafélagsráðgjafinn getur stutt við bakið á foreldrum lesblindra barna. Sá 

stuðningur gæti falið í sér að aðstoða þá við að fá svör við spurningum varðandi 

námsvanda barnsins og upplýst þá um þau úrræði sem skólinn býður upp á. 

Einnig gæti hann komið á einka- eða hópfundum þar sem foreldrar, sem eiga 

börn með sama eða svipaðan vanda, geta miðlað sameiginlegri reynslu. 
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Ég tel að það skorti meiri upplýsingar um lesblindu í grunnnámi 

félagsráðgjafa, þannig að þeir geti betur sinnt þessum hópi skjólstæðinga þegar 

þeir hefja starf að námi loknu. 

Það væri gagnlegt að skoða hversu mikil áhrif lesblinda hefur á 

einstaklinginn á fullorðinsárum og hvort það skipti máli að einstaklingurinn hafi 

fengið aðstoð frá skólafélagsráðgjafa á meðan á skólagöngu stóð. Það má líka 

skoða hvort að þær upplýsingar sem félagsráðgjafinn afhendir lesblindum 

skjólstæðingi sínum séu á þannig formi að hann geti nýtt sér þær á greinilegan og 

auðveldan hátt. Hafa ber í huga að auk þess að eiga í erfiðleikum með að lesa er 

lesskilningi einnig oft ábótavant. 

Það er mikilvægt að skólakerfið styðji vel við bakið á nemendum sem eiga 

við einhvers konar erfiðleika að stríða og að allir hlutaðeigandi kappkosti við að 

byggja upp sterkan einstakling en ekki brotinn. Það er fátt mikilvægara fyrir 

lífshlaup manna en að vera með gott sjálfstraust og það verður að byggja upp frá 

barnæsku. Hrós er mikilvægur þáttur í uppeldinu og bæði kennarar og foreldrar 

þurfa að hrósa börnunum fyrir  að gera vel. Þá er ég ekki að meina að það eigi 

eingöngu að hrósa ef barnið fær 10 í einkunn heldur einnig fyrir að gera sitt 

besta, hvetja það með jákvæðum hætti til árangurs. Einnig er mikilvægt að þeir 

sem vinna með lesblindum gerir sér grein fyrir því að það skiptir máli hvernig 

talað er til fólks. Eilíft tuð, nöldur, niðurlægjandi athugasemdir og skilaboð um að 

vera aldrei nógu góður skaðar sjálfsmyndina og veldur vantrausti og jafnvel innri 

reiði. Einstaklingurinn fer í vörn og sjálfsálit hans minnkar jafnt og þétt. Þessar 

neikvæðu tilfinningar geta síðan leitt til óæskilegrar hegðunar, til dæmis 

reiðikasta og mótþróa. Það er vont fyrir barn að búa við það að gera aldrei nógu 

vel, því til hvers þá að leggja sig fram? 

 Í lögum og reglugerðum um grunn- og framhaldsskóla er enn skortur á að 

greina skilmerkilega frá hvaða þjónustu lesblindir eiga rétt á. Samt sem áður eru 

skyldur skóla og réttur nemenda betur skilgreindur en í gömlu lögunum og 

vonandi verður löggjöfin skýrari með aukinni þekkingu á lesblindu og þau úrræði 

sem nemendurnir eiga rétt á betur skilgreind. Til að bæta þjónustuna við 

skjólstæðingana er mikilvægt að auka samfellda þjónustu og teymisvinnu fagaðila 

og foreldra. 
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