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Ágrip 
Menntun er þáttur í að skapa þjóðarverðmæti og hún viðheldur menningu okkar og réttlæti. 
Menntun er þáttur í verðmætasköpun og stefna okkar á að vera sú að nemendur nái sem bestum 
árangri. Við segjum að allir eigi að fá tækifæri til að leika sér með málið okkar með fjölbreyttum 
hætti og fá verkefni sem samræmist þroska og hæfileika hvers og eins, en stóra spurningin er, 
„Er það svo?“.  
 Í þessari lokaritgerð til B.Ed. prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri vorið 2010 er 
fjallað um dyslexíu, rannsóknir á henni, úrræði fyrir nemendur, hvort ein lestraraðferð henti betur 
en önnur og að lokum hvort skólinn sé fyrir alla nemendur og að allir nemendur geti á sínum 
forsendum náð árangri í námi. 

Í yfirlýsingu frá IDA (2002) segir dyslexía er sértækur námsörðugleiki af taugalíffræðilegum 
uppruna. Einkennin birtast í erfiðleikum með sjálfvirkan lestur, slaka færni í ritun 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 kemur niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (The International 
Dyslexia Association). 
 Rannsóknum á lestrarerfiðleikum hefur fleygt fram á undanförnum árum og áratugum. 
Lagðar hafa verið fram nýjar skilgreiningar á dyslexíu og tengdum hugtökum. Rík áhersla hefur 
verið á að rannsaka innri orsakir dyslexíu eins og hljóðkerfisvanda og veikleika í taugafrumum  í 
heila (magno- og pavro). En þrátt fyrir miklar rannsóknir hefur ekki fundist einhver ein 
niðurstöða eða próf sem greina dyslexíu strax á fyrstu skólaárum nemenda. 
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Abstract 
Education is a part of making national treasures and it maintains our culture and fairness. 
Education is a part of creating value and goods and our policy should be that students achieve the 
best results. We say that everyone should have an opportunity to play with our language with as 
many approaches as possible and receive projects that correspond to each one’s maturity and 
ability, but the big question is, “Is it so?”. 
 In this thesis, written as a part of a B.Ed degree at the Faculty of Education at the 
University of Akureyri, in spring 2010, the subject is dyslexia; studies that have been made, 
resources for students, whether one reading method is better than another and finally whether 
school is for all students and that all students can achieve their learning goals on their own terms. 
 Adopted by IDA (2002) dyslexia is a specific learning disability with neurological 
origins. The symptoms manifest themselves in difficulty in automatic reading, poor writing skills 
and decoding. The difficulties can usually be traced back to problems with processing speech 
sounds which is not in accordance with other intellectual abilities of the individual and appear 
despite careful and thorough teaching of reading. Dyslexia can lead to difficulties in reading 
comprehension and insufficient reading experience, which in return is damaging for development 
of vocabulary and gaining knowledge through reading (The International Dyslexia Association) 
 Research in reading difficulties has improved greatly over the last few years and decades. 
New definitions of dyslexia and related terms have been presented. The emphasis has mostly 
been on studying the inner causes of dyslexia, such as difficulties with the phonological system 
and the weakness in nerve cells in the brain (magno- and pavro). Despite much research it 
appears that there is no one conclusion or test to diagnose dyslexia right at the first years in a 
students’ life. 
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Inngangur 
Sjálfsagt þykir að flestir fullorðnir einstaklingar geti lesið, það er þó ekki meðfætt heldur er 

það athöfn sem þeir yngri læra hjá þeim eldri. Því miður er það þó svo, að allt of margir eru 

ólæsir í dag flestir í vanþróuðu ríkjunum sérstaklega konur, og börn. Í yfirlýsingu frá 

UNESCO (2001) á áratugurinn 2003-2012 að vera áratugur læsis. Talið er að um 774 

milljónir fullorðinna og 72 milljónir barna í heiminum séu án menntunar. Hingað til hefur 

ekki tekist að skapa þær aðstæður að fátækasta fólk jarðarinnar fái tilhlýðilega menntun. Með 

þessari yfirlýsingu skuldbinda alþjóða stofnanir og þarlend stjórnvöld sig til að koma því á að 

allir hljóti menntun og þá sérstaklega konur, ungmenni og börn og á þetta að vera einn liður í 

að útrýma fátækt í heiminum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 1-2).  

 Í þessari lokaritgerð minni um dyslexíu verður ekki tekin afstaða með eða á móti því 

sem höfundar skrifa um, heldur verður túlkun hvers og eins sett fram eins og viðkomandi 

skrifar, túlkar og skilgreinir efnið. Síðustu ár og áratugi hafa verið gerðar margar rannsóknir á 

dyslexíu af jafnmörgum vísindamönnum og sérfræðingum. Í upphafi þessa verkefnis setti ég 

mér ramma til afmarka það efni sem ég ætlaði að fjalla um. Með bók Rósu Eggertsdóttur og 

Þóru Bjarkar Jónsdóttur Lexía (2006) að vopni og leiðarljósi, lagði ég af stað í þessa vinnu. 

Það sem kom mér á óvart var hvað dyslexía hefur verið mikið rannsökuð, en aftur á móti hafa 

úrræðin ekki aukist í samræmi við það. 
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1. kafli Fræðileg umfjöllun um lestur 
Börn hugsa ekki eins og fullorðið fólk, hugsanaform þeirra er öðru vísi. Börn eru 
ekki smækkuð mynd af fullorðnu fólki, heldur líta þau sínum eigin augum á 
tilveruna og gera sér sínar eigin hugmyndir um heiminn í kringum sig (Charles, 
1989, bls. 1). 

 Í þessum kafla verður fjallað um lestur, þróun og lestrarferli, mörg orð eru höfð um 

þann þátt að geta ekki lært að lesa og ekkert eitt orð er betra en annað, sem dæmi má nefna, 

lesblinda, lestrarerfiðleikar, eða leshömlun. Alþjóðlega orðið sem nær yfir þessi orð er 

dyslexía og verður það notað í þessari ritgerð, þó getur orðið lesblinda komið fyrir á stöku 

stað. Í bókinni Náðargáfan lesblinda, er eingöngu notað orðið lesblinda og þar sem vitnað er í 

hana verður orðið lesblinda notað. Það þykir sjálfsögð athöfn að geta lesið, það er þó ekki 

sjálfgefið eða meðfætt, heldur lærð og þjálfuð athöfn og til að allt gangi eftir og allir sitji við 

sama borð er Aðalnámskrá leik og grunnskóla verkfæri skólastjórnenda. Í nútíma samfélagi er 

gengið út frá því að skólinn sé fyrir alla og að hver nemandi eigi rétt á að stunda nám í 

almennum bekk með jafnöldrum og námsumhverfið sé sniðið að þörfum hvers og eins. Þá 

skal leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til heilbrigðs 

samstarfs og samkeppni við aðra (Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti, 2007, bls. 14-17). 

 Það er athyglisvert að skoða hvað það er flókið ferli sem stuðlar að góðri lestragetu, 

Vacca, Vacca og Gove (2000) fara í gegnum þetta ferli og segja hvað það er mikilvægt að 

halda bókum að börnum, lesa fyrir þau og byrja á því sem fyrst. Ungir lesendur eyða 

verulegum tíma í að lesa og skrifa og umskrá orð í myndir en þetta er vanmetið því þetta er 

mikilvægur þáttur í lestrarnáminu. Annar mikilvægur þáttur er hvatning foreldra til að fá 

barnið til að lesa og skrifa. Þegar lesið er fyrir börn er verið að auka orðaforða þeirra, þau læra 

öðruvísi málfar en það sem þau nota dags daglega og það er líka gott að lesa sömu bækurnar 

aftur og aftur til að viðhalda og rifja upp fyrri reynslu. Börnin finna hvernig sagan er 

uppbyggð þau skynja og skilja hvernig sagan er sögð og þau læra smátt og smátt að sagan 

hefur upphaf, miðbik og endi  

  Mikilvægt er að byrja um leið og þau geta fylgst með stórum og einföldum myndum. 

Með því að lesa fyrir börn á hverjum degi leggja foreldrar grunninn að lestrarlöngun barna 

sinna Þegar börnin koma í leikskólana bætast leikskólakennarnir við og svo þegar börnin 

koma upp í grunnskólana eru það kennararnir þar sem taka við ásamt foreldrum. Mikilvægt er 

að gott samband sé milli foreldra og kennara um hvering lestrarnáminu er háttað því þannig 

fyrirkomulag er nauðsynlegt fyrir barnið til þess að lestrarnámið verði sem farsælast (Vacca, 

Vacca, og Gove, 2003, bls 84-102). 
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 Móðurmálið er það dýrmætasta sem við eigum, það er okkar verkfæri til túlkunar og 

tjáningar, við leggjum grunninn farsæld barnsins með því að lesa fyrir það. Það eflir 

málþroskann, bætir orðaforðann, venur barnið á að hlusta, örvar ímyndunaraflið, auðveldar 

nám og eykur orðaforðann. Nauðsynlegt er að barnið sjái fullorðinn lesa bók svo það átti sig 

að þarna sé eitthvað áhugavert og skemmtilegt á ferðinni. (Erna Árnadóttir og Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir. 1993).  

1.1 Þróun lestrar  

 Lestrarferlið byggist á ólíkum kenningum, hér áður fyrr ríkti almennt sú hugsun að 

börn þyrftu að ná lesþroska áður en þau gætu lært að lesa, þetta viðhorf ríkir þó ekki í dag, því 

nú er talið að lestrarþroskinn hefjist strax á fyrsta ári barnsins þar sem ritmál er allt í kringum 

það. Vacca og félagar skipta lestrarferli barna í fimm stig, stigin eru þó ekki eins hjá öllum 

börnum, því hjá þeim sem eiga við dyslexíu að etja, gengur þetta ekki svona fyrir sig heldur 

oftast hægar og þá er mikilvægt að kennarinn sé með opin augun þeim til aðstoðar. Hér eru 

stigin fimm: 

1. Fyrstu fimm árin eru börn að rannsaka allt og ritmálið er alls staðar í kringum þau, 

það er lesið fyrir þau, þau þekkja vörumerki og þau fara að lita, teikna, og þykjast 

lesa. 

2. Á næsta stigi þykjast þau áfram að lesa og þykjast geta skrifað. Þau fara að átta sig á 

lestrarreglunum, þau byrja efst á blaðsíðunni og lesa frá vinstri til hægri. Börnin fara 

að átta sig á stöfunum, þau læra stafina í nafninu sínu síðan foreldranna, systkyna, 

afa og ömmu og þar fram eftir götunum. Þau læra að ríma og þar að auki fara þau að 

myndast við að skrifa stafi. 

3. Þriðja stigið er fyrstu skrefin í grunnskólanum, og nú er kennslan orðin formlegri. 

Börnin fara að lesa, skrifa og segja einfaldar sögur. Þau ná betra valdi á hljóðum 

stafanna og smátt og smátt fara þau að þekkja fleiri orð þannig að þau þurfa ekki að 

stafa sig eða hljóða í gegnum orðin. Færnin við að skrifa eykst og þau ná nokkuð 

góðri tækni með ritháttinn. 

4. Fjórða stigið er yfirfærsla, flest eru börnin komin í 2. bekk, lesturinn fer að verða 

öruggari, þau ná meiri hraða og skilningurinn eykst á því efni sem þau lesa. Á þessu 

stigi verða framfarirnar mestar, bæði í lestri og skrift hjá flestum börnum. 

5. Á fimmta stigi eru börnin orðin sjálfstæð í lestrinum og þau þróa með sér þá færni 

sem þeim hentar og helst sú færni út allt lífið ( Vacca og fl. 2003, bls. 71-72).   
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Hljóðkerfi 

 

Setningafræði 

 

Merkingafræði 

Umskráning Lesskilningur 

1.2 Lestrarferlið 

Til að útskýra dyslexíu verður hér á eftir sagt frá hugmyndum sérfræðinga um hvernig lestur 

eigi sér stað. Það er enn óljóst um upphaf lestursins en vitað er að hann hefur engan endi. Þá 

er álitið að mál barnsins og orðaforði sé það sem lestrarferlið byggist á. Það er vitað að lestur 

fyrir börn felur í sér mikla málörvun. Ef lestrarferlið er skoðað, þá eru það margir þættir sem 

spila saman þegar einstaklingur les. Umskráning er eitt þeirra, það að umskrá stafi eða orð í 

hljóð er huglægt meðan umskráning hljóða er sýnilegt þannig að lesandinn og aðrir geta 

skilið, þetta er kallað tvíhliða líkan. Sum orð sem eru lesin oft, festast í 

langtímaminninu og þessi orð eru lesin svipað og 

myndir. Það er nauðsynlegt að hafa góða 

umskráningarfærni, þó misjafnt sé 

hvaða leiðir lesandinn fer. 

Umskráningarleiðin gefur bestan 

árangur þegar lesa þarf ókunnuleg orð sem 

finnast ekki í minninu, þá eru stafirnir 

umskráðir í hljóð (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir ,2006.bls. 5).  
                                                                   (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls.10). 

 Sérfræðingar á borð við Morais (1992:6) Snowling (2000:78) segja að góð 

hljóðkerfisvitund sé að hafa góða næmni fyrir uppbyggingu málsins. Hljóðkerfisvitund 

þroskast með einstaklingi frá byrjun leikskóla og fram til loka grunnskóla. Hljóðkerfisvitund 

var upphaflega skipt í tvö stig, þ.e. atkvæði og hljóð stafa, og lestrarfærni barna var metin út 

frá skilningi þeirra á fjölda atkvæða í orðum og hljóð þeirra. Hljóðkerfisvitund felur í sér þætti 

eins og: 

 næmni fyrir hljóðarunum og hljóðakeðjum 

 næmni fyrir atkvæðum í orði 

 næmni fyrir einstökum hljóðum 

 næmni fyrir einkennum hljóða (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, 

bls 24 - 25 

 Í kringum 1990 var sett fram kenning um að hljóðkerfisvitundin byggðist á þremur 

stigum en ekki á tveimur. Þriðja stigið var millistig hinna tveggja en það er greining á 

hljóðum innan atkvæða, þ.e. forhljóð og rímhljóð. Forhljóðin eru samhljóðarnir sem standa 

fyrir framan sérhljóðana, en rímhlutinn er í sérhljóðunum og þeirra stafa sem á eftir koma. 

Mynd 1 – Umskráningarferlið 
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Margar rannsóknir sýna og sanna að börn á leikskólaaldri eða um þriggja ára aldurinn hafa 

þróað með sér næmni fyrir atkvæðum, en næmni fyrir að geta greint í sundur forhljóð og rím 

kemur ekki fyrr en á síðasta ári í leikskóla og jafnvel ekki fyrr en í byrjun grunnskóla. (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 23-27).  

 Á heimasíðu BarnUng skrifar Hildur Heimisdóttir grunnskólakennari grein um 

dyslexíu og hún segir m.a.að það sé engin föst regla á því hvenær börn byrja lestrarnámið og 

það á alltaf að hvetja þau til lestrar. Það er og verður sennilega aldrei hægt að koma í veg fyrir 

dyslexíu. Mörg börn læra að lesa hjálparlaust strax í leikskóla og enginn veit hvernig, en þau 

eru miklu fleiri sem þurfa aðstoð við lestrarnámið í upphafi og sum meiri en önnur. Þá þarf að 

grípa til úrræða og stuðningur foreldra er alltaf nauðsynlegur við lestrarnámið, því með góðri 

samvinna foreldra og skóla er hægt að byggja upp það stuðningsnet sem barn með dyslexíu 

þarfnast til að öðlast góða lestrarfærni (Hildur Heimisdóttir, 2003).  

 Hljóðvitund er færni við að geta greint einstaka hljóð í orðum, þó eru margir sem gera 

ekki greinarmun á hljóðkerfisvitund og hljóðvitund. Dæmi um hljóðvitund er þegar barnið 

skilur að orð eins og t.d. kýr (k-ý-r) er samsett úr þremur hljóðum. Þá er talið að þessir þættir 

séu orðnir fullþroska um leið og barnið hefur lestrarnám. En þrátt fyrir miklar rannsóknir 

hefur ekki verið mikið um að þessir þættir hafi verið settir upp í líkön um uppbyggingu 

hljóðkerfisins, en oft er betra að átta sig á innbyrðis hugtökum og þáttum með því móti (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 26-27).   

 Hljóðkerfisvitundin er nauðsynleg fyrir lesturinn en hún byggist á orðaforða barnsins. 

Eftir því sem orðaforðinn eykst, er mikilvægara að koma einhverri reglu á safnið, líkt og 

skipulag í tölvum eða á bókasöfnum, þar sem tiltekið efni er undir þessum og hinum 

yfirflokknum, annars færi allt of mikill tími að leita að orðum, stöfum og hljóðum í gríðarlega 

stóru orðasafni. Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir vitna í kenningu sem kennd er 

við Metsala og Walley (1998) en hún er um endurskipulagningu orðaforðans, og gengur út á 

að vöxtur orðaforðans hefur megin áhrif á hljóðkerfisvitundina og að samkenni orðhluta geti 

skýrt þann mun á hljóðkefisvitund barnsins (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006 bls. 26-27). Nánar verður fjallað um þessa tvo þætti í kafla 2. 

Ritháttarleiðin er einnig þáttur í lestrarferlinu, hún byggist á því að barnið les orð eða 

orðhluta sem það þekkir og sækir í minni sitt. Eingöngu er hægt að nota þessa leið þegar orð 

hefur áður verið formað í orðasafninu. Við þessa leið þarf hver stafur að vera skoðaður 

sjórnrænt og tengdur við fyrri þekkingu barns á hljóðum stafanna og þetta tvennt er svo tengt 

saman, þá fyrst er hægt að bera orðið fram. Það er talið að flestir fullorðnir lesi eftir þessari 
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leið, en um leið og óþekkt orð koma fyrir skipta þeir yfir í umskráningarleiðina. Þá er talið 

hugsanlegt að börn með dyslexíu fari alltaf beint i orðasafn sitt þegar þau lesa venjuleg orð og 

það skýri hvers vegna þau geti ekki lesið orðaleysur (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006, bls.5-7).  

Minnið er flókið fyrirbæri og án minnis væri lífið ekkert annað en vani, en það hefur 

enn ekki verið skilgreint að fullu þrátt fyrir margar og miklar rannsóknir. Það er þó ýmislegt 

sem hefur komið fram um starfsemi þess og þá sérstaklega þá sem snýr að tungumálinu. Það 

snýst í raun ekki um minni í þeim skilningi sem orðið gefur til kynna, heldur er það eins og 

risastór móðurtölva sem heldur utanum orðaforða, athygli og hefur reglu og stjórn á því sem 

einstaklingurinn gerir. Það heldur utan um allar upplýsingar sem berast að utan frá með 

skynfærum einstaklings (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006 bls. 118).  

Vinnsluminnið hefur ekki mikið geymslupláss, heldur flokkar það upplýsingarnar 

niður í minni möppur og þá aðallega tvær, en þær eru hljóðkerfislykkjan og sjónrýmistaflan. 

Hljóðkerfislykkjan er hluti af vinnsluminninu, hún heldur utanum málæfingarkerfi og skráir 

niður sjónrænar upplýsingar  eins og t.d. fæðingardaga, húsnúmer o.sv.fr. og hún stjórnar í 

raun framburði og hljóðum. Sjónrýmistaflan er aftur á móti skjalamappa fyrir áreiti frá sjón. 

Talið er að vinnsluminnið skipti gríðarlega miklu máli varðandi tileinkun tungumálsins, 

skilning og lestrarfærni og það er talið að það séu náin tengsl milli dyslexíu og minnisins 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 118). 

Breskur sálfræðingur, Baddeley að nafni, segir að hugtakið vinnsluminni vísi til staðar 

í heilanum sem býður upp á tímabundna geymslu og meðhöndlun á upplýsingum sem 

nauðsynlegar eru til að leysa flókið ferli eins og tungumál, skilning, lærdóm og rökstuðning. 

Þessi skilgreining hefur þróast út frá hugmyndinni um að vinnsluminnið saman standi af 

nokkrum undirmöppum. Vinnsluminnið vinnur samtímis að geymslu og úrvinnslu upplýsinga 

(Baddeley. A. 1992). 
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 Ef einstaklingur er látinn rifja upp t.d. tölur, þá er auðvelt að trufla þessa upprifjun 

með merkingarlausum orðum og hljóðum og kallast sú athöfn framburðarbæling. Þá kemur í 

ljós að ef einstaklingur truflast ekki með þessum hljóðum, virðist eins og hljóðin séu síuð frá í 

vinnsluminninu og þau valda ekki truflun. En þetta er mikilvægur þáttur þar sem beita þarf 

mikilli einbeitingu eins og t.d. í skák. Sterk tengsl eru milli þess að geta munað löng orð og 

miklu minnistapi t.d. einstaklingar sem eru með Alzheimer. Einstaklingum virðist ganga betur 

með að muna stutt orð og er það talið vera vegna þess að einstaklingurinn endurtekur orðin 

innra með sér og eftir því sem orðin eru lengri þá þarf lengri tíma (Baddeley, 1992).  

 

 

(R Jónsdóttir, 2006, bls. 27) 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 27) 
  

Málhljóðakerfi 
þroskast á grunni 

hljóðkerfis

Hljðkerfisfærni 
þetta ferli tekur 

nokkur ár að 
þroskast  

Hljóðkerfisvitund 
getur verið þögul eða 

óljós,er þekkjanleg 
sem þekking á rími og 
stuðlum og gagnvirku 

sambandi við 
lestrarfærni og 

þroskar hljóðvitund. 

Hlóðkerfisvinnsla 
meðtekur 

sundurgreinir flokkar, 
velur, raðar 

málhljóðum í röð   

Hljóðkerfisfærni 
 tal og margvíslegar 

víddir þess t.d. 
leikni,öryggi, hraði, 

nefningar og hljóvíxlun   

Hljóðvinnsla og 
hljóðkerfissamsetning 
byggja að stórum hluta 

á hljóðkerfisminni  

Mynd 2 – Hljóðkerfisvitund 



9 

 

2. kafli Dyslexía 
Gódri háslra ðetta er lkoaverkfenið mitt um dsylxeuí.  

Hugtakið dyslexía merkir á latínu að eiga í erfiðleikum (dys) með orð (lexia). Dyslexía er 

alþóðlegt hugtak yfir þroskatengda eða áunna lestrarerfiðleika, þroskatengd dyslexía er 

meðfædd, en áunnin af slysum eða veikindum (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björg Jónsdóttir, 

2006, bls. 13). 

 Í þessum kafla er fjallað um hvað lesblinda eða dyslexía er, orsakir og úrræði, en orðið 

lesblinda felur í sér að einstaklingur er blindur á letur, sem þó er ekki algengt nema ef 

heilaskaði hafi átt sér stað. Þegar orðið er haft um lestrarvanda barna er ekki átt við neina 

blindu heldur mismikla erfiðleika við lestur. Einkum er það vegna þess að orðið blinda gefur 

til kynna að erfiðleikarnir séu sjónræns eðlis, en rannsóknir hafa sýnt að svo er ekki og í öðru 

lagi snerta erfiðleikarnir ekki bara lestur heldur einnig stafsetningu. Lesröskun er ekki 

heppilegra orð, því þótt það feli ekki í sér ranga skýringu á orsökum vandans nær það heldur 

ekki til stafsetningar og hefur dyslexía þess vegna verið notað yfir röskunina í auknu mæli 

(Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

 Lesblindan fer ekki í manngreiningarálit og eru margir mektarmenn sem greinst hafa 

með hana eins og t.d: 

 Tomas Alva Edison – fann upp ljósaperuna 

 Jay Leno - þáttastjórnandi 

 Bill Gates – frumkvöðull tölvutækninnar 

 J. K. Rowling – rithöundur Harry Potter bókanna 

 William Hewlett – stofnandi Hewlett Packard tölvurisans 

 Stewe Jobs – stofnandi Apple tölvurisans 

 Albert Einstein – ofurgreindur á sínu sviði 

 Isaac Newton – uppgötvaði aðdráttarafl jarðar 

og svona mættir lengi telja. Það að greinast með lesblindu gerir mann ekki sjálfkrafa að 

snillingi, en það hjálpar að vita að það eru snillingar með lesblindu og það getur aukið 

sjálfstraustið. Margir tala um þetta sem fötlun og því áliti verður að breyta, að lesblinda er 

ekki fötlun heldur náðargáfa. Við verðum að öðlast skilning á orsökum og eðli lesblindu og til 

að skilja hana sem náðargáfu verðum við að líta á námsörðugleika frá nýju sjónarhorni (Braun 

og Davis, 2003. bls.24-25).  
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2.1 Sagan og ytri orsök 

Það er ekki svo langt síðan að rannsóknir hófust á sértækum námserfiðleikum og 

mælikvarðinn á orsökum um hæfni til náms er mjög umdeildur. Algengasta aðferðin til að 

staðfesta námsörðugleika er að finna misræmið milli getu og framkvæmdar. Dyslexía felur í 

sér áskapaða lesröskun sem kemur fram í erfiðleikum á úrlestri stakra orða, og ber vott um 

ófullnægjandi hljóðúrvinnslu (Smith, Pallaoway, Patton og Dowdy, 2001, bls 166 og 197). 

 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir segja frá Morgan, P.W. (1896:1378) en 

hann er með þeim fyrstu sem skrifar um dyslexíu í kringum 1900. Hann skrifar um 14 ára 

pilt sem er skarpur og greindur og enginn eftirbátur jafnaldra sinna en hann segir, „hans 

mesti vandi er, og hefur verið, er vanmáttur hans til að læra að lesa“ Morgan segir að það 

sé enginn vafi að þetta sé meðfæddur galli því drengurinn hafi verið í skóla frá sjö ára aldri. 

Hann hafi fengið mikla þjálfun en þrátt fyrir það getur hann einungis lesið eins atkvæðis orð. 

Morgan kallar þessa erfiðleika stafablindu eða meðfædda orðblindu (Rósa Eggertsdóttir og 

Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 15). 

 Upp úr þessu fara hjólin að snúast þegar skoskur augnlæknir Hinshelwood að nafni 

fer að skoða þennan veikleika og hann telur að hann sé ekki eins sjaldgæfur og haldið hafi 

verið, það hafi bara ekki verið rannsakað. Hinshelwood sá að dyslexía virtist stundum vera 

ættgeng og að hún var algengari hjá strákum, eins taldi hann að þó dyslexían væri til staðar 

þá væri ekki um neinn heilaskaða að ræða, heldur væri um að ræða skaða í sjónræna 

orðasvæðinu í heilanum. Þessu var haldið fram langt fram á 20. öldina að dyslexía væri 

læknisfræðilegt fyrirbæri (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 16). 

Árið 1940 setti bandaríski taugalæknirinn Samuel Orton  fram kenningu um dyslexíu hjá 

börnum, en hún byggðist á því að það ætti sér stað truflun í hægra og vinstra heilahveli, þess 

vegna hætti þeim til að snúa við orðum og stöfum, t.d. eins og b og d og sál og lás. Nú er vitað 

að Orton skjátlaðist að einhverju leiti, viðsnúningur er algengur hjá þeim sem eru með 

dyslexíu en vitað er að viðsnúningur er líka algengur hjá þeim sem eru að byrja lestrarnámið. 

Viðsnúningurinn er því afleiðing en ekki orsök. Brotið var blað í rannsóknum á orsökum 

dyslexíu þegar Isabelle Liberman, Donald Shankweiler o.fl. sýndu fram á að henni fylgdi 

skert hljóðkerfisvitund. Rannsóknirnar hafa gjörbreytt skilningi manna á eðli dyslexíu og nú 

er hægt spá fyrir um hverjir komi til með að hafa þessa hljóðkerfisröskun, í mörgum tilfellum 

að minnsta kosti, og þá er hægt að grípa fyrr inn í með aðstoð við lesturinn. Það skiptir miklu 

máli að þjálfa hljóðkerfisvitundina og rannsóknir hafa sýnt að góð hljóðkerfisvitund eflir 

lestrarnám. Jafnvel þótt langt sé í land með að vita með fullri vissu af hverju dyslexía orsakast 
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og hvað fer úrskeiðis í heilastarfsemi þeirra sem glíma við lesraskanir safnast smám saman 

meiri þekking og fræðimenn öðlast betri skilning á því sem gerist (Jörgen Pind og Aldís 

Guðmundsdóttir, 2001). 

 Margar kenningar hafa verið settar fram um dyslexíu og orsakir hennar t.d. að hún sé 

margþætt taugafræðilegt ferli og af eðlislægum uppruna, jafnframt að hún geti orsakað 

margvíslega erfiðleika í náminu, þá sérstaklega á lestur. en einnig haft áhrif á aðra þætti 

námsins eins og t.d. stærðfræði. Það eru nokkrir þættir sem hafa þarf huga þegar verið er að 

leita eftir hvort barn geti verið með dyslexíu, almennir þættir eins og:  

 er tjáning og ritun léleg 

 er einbeiting slök 

 á barnið erfitt með að fara eftir leiðbeiningum 

 á barnið erfitt með að muna orð 

 Margar ástæður geta verið fyrir erfiðleikum við lestur og þá þarf að hafa eftirfarandi í 

huga: 

 sýnir barnið litlar framfarir 

 ruglar það saman stöfum 

 er lesskilningur takmarkaður 

 er þaðhikandi við lestur, sérstaklega þegar lesið er upphátt 

 sleppir barnið úr stöfum eða bætir hann við auka orðum 

 þekkir það ekki einstök orð 

 les það texta í belg og biðu, þ.e. stoppar ekki við punkt eða greinarskil. 

Sýni barnið einhvað af þessum einkennum ætti kennari að ráðfæra sig við sérkennara og 

foreldra um það hvort ástæða sé til að senda það áfram til frekari greiningar og þar með að 

viðkomandi fái sértækan stuðning ( höfundar ekki getið, Félag lesblindra á Íslandi, e.d.). 

 Önnur kenning er hugtakið „ Simple View of Reading“ en það stendur fyrir 

umskráningu (Word Recognition) og málskilningi (Language Comprehension). Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir vitna í nokkra sérfræðinga, meðal annars Hoover og 

Gough (1990) sem segja að þessir þættir þurfi báðir að vera til staðar til að einstaklingur öðlist 

góða lestrarfærni. Undir þetta taka Snowling og Hulme (2005) og segja að dyslexían tengist 

hljóðkerfisþætti málsins sem síðan veldur erfiðleikum með umskráninguna. Þá benda Catts og 

Kamhi (2005) á að rannsóknir sýni að þeir sem hafa góðan orðaforða og málskilning hafi 

meiri möguleika á að sneiða framhjá hljóðkerfisvandanum, heldur en þeir sem eru slakir á 

öllum sviðum málþáttanna (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls 9). 
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2.2 Innri orsök 

„Eðlileg“ börn hafa forskot á börn með lesblindu, því áður en þau koma í skólann eru þau 

farin að þróa með sér hæfileikann til að einbeita sér að einhverju, í þessu tilviki náminu. 

Lesblint barn byrjar yfirleitt ekki að þróa með sér þennan hæfileika fyrr en í fjórða bekk. 

Davis telur að lesblindan sé svo flókið ferli að það sé furða að nokkur skuli fá lesblindu 

(Braun og Davis, 2003, bls.79 og 100).  

 Margar rannsóknir á dyslexíu hafa verið gerðar á síðustu áratugum, Rósa Eggertsdóttir 

og Þóra Björk Jónsdóttir vitna m.a. í Galaburda (1992) sem stundar smásjárskoðanir, en 

rannsóknir hans leiddu í ljós að einstaklingur með dyslexíu er með breyttar taugafrumur í 

heila og Galaburda telur að þessi breyting komi fram strax á fósturstigi. Þá leiddu þessar 

rannsóknir hans einnig í ljós að þessar taugafrumur eru smærri og fleiri á tilteknum stað í 

stúkunni, en stúkan liggur undir heilaberkinum og er nokkurs konar skiptistöð sem dælir 

upplýsingum frá skynfærunum í réttar áttir (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006, bls 128). 

 Davis og Braun vitna í sálfræðinginn Dr. Stephen Kosslyn, sem telur að sjónstöð 

okkar í heilanum sé í raun sjónsía sem taki á móti ímyndum og sendi þær svo áfram til 

úrvinnslu. Þá gerist hið gagnstæða þegar hugsanir berast og geymdar sjónímyndanir koma frá 

úrvinnslustöðinni þá eru sjónrænar ímyndir kallaðar hugarauga. Að hans mati er hægt að 

blanda saman og ruglast á raunverulegum huglægum ímyndum t.d. ef einhver telur sig hafa 

orðið vitni að einhverju atviki, þá telur hann sig hafa séð það sem hann átti von á, en ekki það 

sem raunverulega gerðist (Braun og Davis, 2003, bls. 105).  

 Vísindamenn segja að taugafræðilegar rannsóknir sýni að heili margra þeirra sem eru 

með dyslexíu sé að einhverju leiti öðru vísi en hjá einstaklingum án lestraörðugleika. Í 

heilanum er svæði sem gengur undir heitinu „planum temporali“ og tengist málúrvinnslu. 

Venjulega er það stærra í vinstra heilahveli en í því hægra, en rannsóknir með segulómskoðun 

(MIR) sýna að þessi tvö svæði eru jafnstór hjá þeim sem greinst hafa með dyslexíu. Þessi 

frávik valda erfiðleikum við lestur, skrift og við að læra önnur tungumál. Samkvæmt 

rannsóknum er marktækur munur á þeim sem eru með fulla lesgetu og þeim sem hafa greinst 

með dyslexíu. Mismunurinn er ekki bara á hljóðkerfislegri umskráningu heldur líka í þáttum 

eins og hljóðkerfisvitund, málrænu minni (verbal memory), umritun (name enconding) og 

endurheimt úr minni (retrival) (Fallon. K. 2006). 

 Ef tekið er mið af þeim sem greinast með dyslexíu þá kemur í ljós að veikleikar í 

merkingar- (semantic) og setningarfræði (syntactic) eru sennilega ekki aðal orsökin. Hins 
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vegar kemur í ljós að ef þessir þættir eru líka til staðar þá aukast líkurnar verulega á 

langvarandi lestrarerfiðleikum. Þá geta þeir verið tilkomnir vegna meðfylgjandi 

málörðugleika (oral language disorders). Það er ekki til mikið af rannsóknum eða vitneskju 

almennt á dyslexíu frá fyrri hluta síðustu aldar, enda er hæpið að bera saman vitneskju frá 

fyrri hluta 20.aldar og á seinni hluta aldarinnar eða í byrjun þessarar. Þá var eingöngu hægt að 

lesa í heila látinna og munnlega geymd og af þeim ástæðum er enginn marktækur 

samaburðnur til. Ekki er talið að það sé eitthvert eitt lestrarsvæði í heilanum, heldur það að 

einstaklingur nýti marga þætti við lesturinn. Þættir eins og vinnsluminni sjón- og 

hljóðgreining, málskilningur og athygli gegna stóru hlutverki við lestur til að ná góðum 

skilningi. Talið er að vinnsluminnið stjórni athyglinni, og sú athygli sem einstaklingur þarf að 

nota við umskráningu veltur á þekkingu hans á þeim orðum sem hann les (Vellutino og 

Fletcher, 2005, bls. 362-378).  

 Almennt er talið að fólk hugsi á tvo mismunandi vegu, annars vegar á myndrænan hátt 

og hins vegar á orðrænan hátt en þá er átt við að hugsað sé með hljóðum orða en í fyrri 

þættinum er hugsað með myndum af hugtökum. Flestir hugsa bæði með orðum og myndum 

síðan fer hver og einn að nota annan þáttinn meira en hinn. Þegar einstaklingur sem er með 

lesblindu fer að þroskast hugsar hann eingöngu myndrænt, og fyrir hann er útilokað að hugsa 

orðrænt, t.d. það er ekki til nein mynd fyrir orðið og . Það sama á við um mörg smáorð, eina 

myndin sem skapast er stafirnir o-og-g. Í myndrænni hugsun finnur einstaklingur fyrir 

ruglingi í hvert skipti sem engin mynd er til af orðinu, því er hætta á að setningin verði 

samhengislaus, og á endanum verður lestur og skrift erfið eða jafnvel ógerleg (Braun og 

Davis, 2003 bls. 28-33).  

Það er óumdeilt að hljóðkerfisvitund er mikilvæg við lestrarnám, en hljóðkerfisvitund 

vísar til þekkingar á hljóðum og skilnings á málinu að það sé hægt að skipta því í einingar og 

það megi vinna með þessar einingar á mismunandi hátt. Það er sennilegt að hljóðkerfisvitund 

aukist í takt við orðaforðann og eftir því sem hann og hljóðin aukast þá fer fram 

endurskipulagning í heilanum. Heilinn er endalaust að raða og púsla saman hljóðum og 

orðum. Farsælt lestrarnám byggist á því að hafa endurskipulaginu hljóðkerfisins í góðu lagi 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra björk Jónsdóttir, 2006, bls. 34-35). 

 Einkenni dyslexíu er aðallega á hljóðkerfisvitundinni þ.e. að breyta orðum í hljóð, eins 

hefur hún áhrif á vinnsluminnið og vinnsluhraða en það eru þó engin skýr mörk. Mikil 

rannsókn sem gerð var í Bretlandi staðfesti þetta og einnig að það eru fjölmargir þættir sem 

geta verið fylgifiskar dyslexíunnar. Rannsóknin er ein sú stærsta sem framkvæmd hefur verið 
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í heiminum, tilgangurinn var að skoða hvort það væru erfðafræðilegir þættir sem gætu 

orsakað dyslexíu. Hvort hún væri meiri í sumum ættum en öðrum og hvort það sé meiri hætta 

á að ef systkini er með dyslexíu að þá sé sennilegt að fleiri innan systkinahópsins sé líka með 

dyslexíu. Byrjað var að stunda þessar rannsóknir 1992 og er það Tim Spector Prófessor í 

erfðafræði (MB, MSc, MD, FRCP) sem hefur haft yfirumsjón með þessum rannsóknum.Nú 

þegar hefur verið gerð rannsókn á alls 11.000 tvíburum í Bretlandi. Alls kyns rannsóknir 

tengdar erfðafræði eru þarna undir og þar á meðal erfðarannsókn á dyslexíu. Árið 2008 var 

gerð stór rannsókn á tvíburasystrum, 940 eineggja og 903 tvíeggja, og í viðbót við 

erfðaþáttinn var meðal annars kannað hvort einhver tengsl væru á milli dyslexíu og t.d. kvíða, 

streitu o.s.fr. Það kom í ljós að 68-80% eineggja tvíburanna voru báðir með dyslexíu á meðan 

40-50% tvíeggja tvíburanna voru báðir með hana. Það kom einnig í ljós að það eru aukin 

hætta á kvíðaröskun og streitu samhliða dyslexíu. Þar sem þetta er gríðarlega stór og 

viðamikil rannsókn er aðeins tæpt á dyslexíu erfðaþættinum og netslóðin fylgir hér þar sem 

hægt er að fara yfir og skoða þá áhættuþætti sem gjarnan fylgja dyslexíu. Þá er líka fjallað um 

þætti eins og skort á einbeitingu og skipulagi http://www.twinsuk.ac.uk/ (Vellutino.F. 

Snowling. M.J, Flecher, J.M, 2004). 

 Hæfnin til að lesa og skrifa er of tengd velgengni í lífinu, og það koma alltaf upp 

einhverjir erfiðleikar við námið, flestir þrjóskast við og koma sér upp aðferðum sem þeim 

hentar. Því miður er það svo að nokkrir gefast upp (disengage) og verða fráhverfir 

(disaffected) námi. Nokkrar rannsóknir sýna að það er fylgni milli dyslexíu og 

hegðunarvandamála og það eru vísbendingar um aukna tíðni bæði á neikvæðri hegðun og 

framkomu. Einstaklingar með dyslexíu eru jafn góðir og jafnaldrarar þeirra meðan verið er að 

vinna í para- eða hópavinnu, þeir hafa sömu almennu þekkinguna og munnlegan skilning 

þannig að það er ekki fyrr en þeir þurfa að fara að skrifa og skrá niður sem vandamálið kemur 

í ljós. Þá verður að standa fast við bakið á þeim, hvort heldur það eru kennarar, foreldrar eða 

aðrir leiðbeinendur, svo þeir tapi ekki trúnni á sjálfa sig, og með þessu móti er hægt að 

lágmarka alla andfélagslega hegðun (Snowling.og Hulme, 2009). 

 Eins og sagt var í upphafi settu Morgan og Hinshelwood fram kenningu um að 

lesblinda væri sjónræns eðlis (word blindness), síðan var því haldið fram að hún væri röskun á 

hljóðkerfinu. Nú þegar meiri þekking er á dyslexíu, hafa menn verið að rannsaka hvort þetta 

hafi verið rétt að hjá þeim að einhverju leiti. Síðustu tvo áratugi hefur þetta verið rannsakað 

og í ljós hefur komið að erfðaþættir eiga einnig þátt og nú hefur verið farið í stórar rannsóknir 

á sjónræna þættinum. Dr. Hermundur Sigmundsson, (Doktor innan taugasálfræði), skrifaði 
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grein í Morgunblaðinu (2001) og segir meðal annars að dyslexía er mjög flókið ferli og menn 

eru engan veginn sammála um ástæðurnar sumir segja að vandinn sé í vinstra heilahveli, aðrir 

í hægra hveli og nokkrir í litla heila. John Stein telur að vandamálið sé ekki eingöngu í 

heilanum heldur að það sé skynjunargalli og að ákveðnar taugafrumur starfi ekki rétt. Út frá 

þessari kenningu að um sé að ræða lífeðlislegan þátt, þá er dyslexía er bæði sjón- og 

hljóðrænn vandi (Hermundur Sigmundsson, 2001).  

 Hermundur hefur hannað próf sem mæla skynjunarfærni barna og samhæfingu sjón- 

og hreyfiskins. Hann hefur líka þróað taugafræðilegt líkan um það hvað gerist í heilanum 

meðan prófið er tekið. Hann segir að það sé mjög mikilvægt að skera úr um hvort um þennan 

vanda sé að ræða eða félags- og andlegs þroska þeirra. Hermundur notar aðferðir 

taugasálfræðinnar til að komast að hver vandinn er, einnig skynjun og samhæfingu augna og 

handa. Hann segir að ef skynþroskinn sé ekki í lagi leiði það til vandamála með hreyfingu og 

Hermundur tekur fram að nauðsynlegt sé að greina þetta sem fyrst því góð hreyfigeta styrki 

sjálfsvitund barnanna.  

 Hermundur telur að ef þessi vandamál komi í ljós þurfi að þjálfa börnin, því aðeins 

þrotlaus þjálfun dugi til að ráða bót á vandanum. Hermundur rannsakaði hreyfivandann í 

samstarfi við John Stein Prófessor við Oxford háskóla til að skoða tengslin milli dyslexíu og 

hreyfivanda. Það eru ákveðin merki um að sama tegund af taugafrumum (magno cells) valdi 

dyslexíu og hreyfinvanda og ef svo er þá höfum við kannski fundið ástæðuna fyrir þessum 

vandamálum. Parvo taugafrumur blandast líka inn í þetta ferli en þær sjá um skynjun á litum 

og formum. Þeir John og samstarfsfólk þeirra hafa þróað tvö próf (magno- og parvopróf) sem 

geta skorið úr á nokkrum mínútum hvort um dyslexíu og/eða hreyfivanda sé að ræða  

 Hann segir niðurstöður sýna að barn með dyslexíu á erfitt með magnoprófið meðan 

barn með hreyfivanda á bæði erfitt með magno- og pavroprófið. Með því að byrja strax að æfa 

börn með þennan vanda, dregur úr líkum á að þau lendi í einelti eða öðru áreiti. En með 

rannsóknum sínum hefur Stein komist að því að hæfni taugakerfisins til að tímasetja viðburði 

rétt í skynjun sé ábótavant og að strákar séu fjórum sinnum líklegri til að vera með dyslexíu af 

einhverju tagi en stelpur. Þá segir Stein að magno og pavro frumurnar séu „ábyrgar“ fyrir 

dyslexíu því þær stjórni að stórum hluta augnhreyfingum. Hann segir eins. og Hermundur að 

æfingar fyrir börnin skipta sköpum þegar röskun á magnófrumunum er til staðar, t.d. eins og 

láta þau lesa með öðru auganu eða setja litaðar filmur yfir textann. Á þessari vefslóð eru 

niðurstöður úr rannsóknum þeirra http://www.physiol.ox.ac.uk/~jfs/research.html 

(Hermundur Sigmundsson, 2001). 
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 Svipuð rannsókn var gerð hér á landi en aldurshópurinn hér var eldri en í fyrri 

rannsókninni. Árni Kristjánsson, Sigríður Briet Smáradóttir og Sigrún Þórisdóttur í Háskóla 

Íslands gerðu rannsókn á tólf einstaklingum, sex með dyslexíu og sex sem voru með eðlilega 

lestrargetu og báru síðan saman við fjölmargar aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið. Ekki 

er skýrt sérstaklega frá hverri rannsókn fyrir sig heldur eingöngu því sem er sameiginlegt í 

þessum rannsóknum og niðurstöðum þeirra. Það eru sterk rök fyrir því að vandann sé að 

finna í ákveðnum svæðum sjónkerfisins, þessi ruglingur með að flytja stafi án nokkurrar 

hljóðfræði sé frekar vegna sjónrænna truflana. Annað sem einkennir oft einstaklinga með 

dyslexíu er að þeir eru oft klaufskir, jafnvægisskyn er lélegt og þeir eru t.d. seinni að fara að 

skríða, ganga, hjóla, læra á klukku og þekkja mun á hægri og vinstri, þá er rúmskynjun og 

rúmvitund oft léleg  

Þau segja að þessi einkenni séu talin tengjast ólíkum brautum í sjónkerfinu þ.e. 

magnókerfinu og pavrókerfinu, það er talið að parvókerfið sjái um lita- og skerpusjón, en 

magnókerfið er með næmni fyrir snöggri birtubreytingu. Rannsóknir á öpum hafa leitt í ljós 

að ef api er með skemmt magnókerfi getur hann ekki greint hreyfingar og ef pavrókerfið er 

skemmt getur hann ekki greint liti, fín mynstur eða dýpt hluta. Krufningar sem gerðar voru á 

heila einstaklinga með dyslexíu sýndu að magnófrumurnar voru 20% færri en hjá 

einstaklingum sem voru ekki með neina lestrarörðugleika. Þá kvarta þessir einstaklingar að 

það sé erfitt að lesa smátt letur, það sé eins og í móðu og að stafirnir hreyfist, þetta getur 

bent til magnófrumanna, en ekki er þó talið að um einhverja einfalda skemmd sé að ræða 

heldur er talið að um frávik sé að ræða. Magnókerfið er staðsett í aftari hluta hverfisblaðs og 

gegnir stóru hlutverki í sjónrænni eftirtekt. Þar sem einstaklingar með dyslexíu lesa hægar 

og oft vitlaust þurfa þeir að reiða sig á pavrókerfið en úrvinnslan í því er mun hægari en í 

magnókerfinu  Hlutverk litla heila er að samræma skynjun og vöðvaviðbrögð, hann sameinar 

taugaboð frá innri líffærum og vöðvum. Hann sendir svo frá sér skilaboð um hvaða 

taugafruma á að bregðast við, hvar og hvernig, sem aftur stjórnar svo þeim hreyfingum og 

athöfnum sem einstaklingur framkvæmir hugsunarlaust  

Þá sýna rannsóknir að það er óeðlileg virkni í litla heila hjá fullorðnum einstaklingum 

með dyslexíu og allt að 80% barna með dyslexíu sýna þetta líka. Gerðar voru rannsóknir á 

einstaklingum með og án dyslexíu og lögð fyrir þá verkefni sem voru unnin ósjálfrátt og eins 

verkefni sem þurftu undirbúning Þá kom út að marktækur munur er milli hópanna þegar litið 

er á heildar svartíma. Lesblindir eru einnig marktækt lengur að svara áreitum á hreyfingu og 

þá bendir allt til að að lesblindir séu lengur að meðtaka og svara áreitum sem birtast þeim í 



17 

 

umhverfinu. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu eingöngu þá kenningu að lesblindir eiga 

ekki einungis í vandræðum með lestur og skrift heldur líka óeðlilega magnóvirkni eða 

frávikum í litla heila eða hvort tveggja (Árni Kristjánsson, Sigríður Briet Smáradóttir og 

Sigrún Þórisdóttir, 2009).  

2.3 Hvað er til ráða?  

 Því fyrr sem dyslexía greinist hjá einstaklingi eru meiri möguleikar að aðstoða hann. 

Með sértækum ráðum er hægt að grípa inn í, þannig að einstaklingur getur lesið nokkuð vel en 

það verður þó aldrei þannig að hann geti náð upp miklum leshraða. Það er engin lækning til 

við dyslexíu en þó eru til aðferðir sem hjálpa einstaklingum að lesa og skrifa. Almennt eru 

menn sammála um að dyslexía er hljóðkerfisvandamál og til að ná einhverjum árangri við 

lesturinn hefur hljóðaaðferðin reynst árangursrík við að draga úr vandræðum einstaklinga með 

dyslexíu. Og til þess að sem mestur árangur náist þarf kennslan að vera vel skipulögð og 

ítarleg, mæla þarf árangurinn reglulega og smám saman fara einstaklingarnir að þróa sína 

eigin aðferð (Snowling og Hulme, 2006). 

 Það hefur sýnt sig að kerfisbundin þjálfun hljóðkerfisvitundar samfara lestrarkennslu 

er líklega áhrifaríkasta aðferðin í lestrarnámi þeirra sem eru meið dyslexíu og mikilvægt að 

gripið sé til hennar sem fyrst. Rannsóknir á þætti hljóðkerfisvitundar í lestrarnámi skipta því 

miklu máli því þær opna fyrir möguleika á því að greina erfiðleikana mun fyrr en áður var 

(Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

 Kennarar þurfa að vera vakandi yfir nemendum sínum og bregðast við á réttan hátt. 

Nauðsynlegt er að nota sömu lestraraðferð í skólanum og heima og þess vegna er svo 

mikilvægt að samstarf foreldra og kennara sé gott. Það verður að gæta þess að hafa 

sveigjanleika varðandi aðferðir og hafa alltaf í huga hvað hentar hverjum og einum nemanda 

(Jörgen Pind og Aldís Guðmundsdóttir, 2001).  

Þáttur foreldra er ekki síður mikilvægur í lestrarnámi barna Það þarf að veita börnum 

með lestrarörðugleika mikið jákvætt aðhald og vekja áhuga hjá þeim á lestrinum. Að 

sjálfsögðu eiga þeir sem eiga í vandræðum með stafsetningu að nýta sér öll þau hjálpartæki 

sem tiltæk eru, villuleitarforrit, tölvu orðabækur og hljómdiska sem og aukinn sveigjanleika 

við próftöku, þá í formi lengri próftíma og að tillit sé tekið til stafsetningar (Jörgen Pind og 

Aldís Guðmundsdóttir, 2001). 

Ronald Davis hefur hannað kerfið sem getur verið gagnlegt fyrir nemendur með 

lesblindu. Kerfið er nefnt eftir honum, en hann var greindur með lesblindu og einhverfu á 

barnsaldri og átti jafnframt erfitt með tal. Árið 1980 hófst hann handa við að finna lausn á 
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eigin vandamálum, en þær lausnir urðu kjarninn í Davis aðferðunum sem gagnast hafa 

þúsundum einstaklinga um allan heim við að ná tökum á lesblindunni. Davis segir að sé hægt 

að þjálfa heilann upp á nýtt. Hann segir mikilvægt að einstaklingur með lesblindu nái stjórn á 

námi sínu. Það sem er athyglisvert í aðferð hans er að hún hjálpar einstaklingnum við að finna 

athyglispunkt sem hann notar til að stilla sig og finna einbeitinguna. Aðferð Ronalds Davis 

byggir ekki á hljóðfræði heldur notar hann ímyndunarafl einstaklingsins og þá staðreynd að 

heilann er hægt að þjálfa að nýju, bæði á skynfærni og sköpun. Það sem er til ráða er að hafa 

áreiti sem minnst, t.d. forðast að láta nemendur læra tengiskrift, forðast að láta nemendur lesa 

upphátt, velja skýrt letur, helst 14 -16 punkta arial því það er einfalt og hreint, ekki breiðletur, 

né marga liti (Braun og Davis, 2003, bls. 27; 191; 225; 233). 
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3. kafli Lestur læsi og lestraraðferðir 
Í þessum kafla er skilgreint hvað eru lestur, hvað er læsi og síðast um letraraðferðir sem henta 

einstaklingum með dyslexíu. Lestur er ævilangt ferli sem þróast frá unga aldri og fram á 

fullorðinsár. Það sem mikilvægast er fyrir hugsun manns og samskipti við aðra er hvernig 

hægt er að vísa í atburði og hluti sem eru ekki að gerast hér og nú. Börn læra að nota ritað mál 

og þroskast sem lesarar með virkum samskiptum við umhverfið, þau læra óformlega málið í 

leik og samskiptum við fullorðna sem eru þeim mikilvægar fyrirmyndir. Það sem skiptir 

sköpum er hvernig maður geymir upplýsingar, leysir þrautir og skipuleggur. Þetta gerir manni 

kleift að setja fram tilgátur, segja sögur, sannar eða lognar og rökstyðja þær (Vacca ofl, 2003, 

bls.106-108). 

 Læsi er aftur á móti táknsetning með bókstöfum, merkingin er víðtæk og vísar allt í  

senn, lesturs, ritunar og lesskilning. Menningarlegt læsi, er að geta notið þess sem forfeðurnir 

hafa sagt frá í ritum og sögum, en ólík samfélög hafa sett lit sinn á menninguna á hverjum 

tíma, s.s. kirkjan, klaustrin, hörmungar, byltingar og styrjaldir. Hefðbundið læsi, er það að 

geta lesið sér til gagns og skemmtunar, túlkunar læsi, er að vera fær um að geta túlkað það 

sem skrifað er og notað það í eigin þágu s.s. úr sjónvarpi, fréttablöðum, tímaritum og af neti. 

Nauðsynlegt er að geta gagnrýnt það sem sýnt er og skrifað og hugsunarlaus mötun er 

varasöm. Upplýsingalæsi, er að maður vita hvenær þörf er á upplýsingum, geta fundið þær og 

nýtt, sá sem er upplýsingalæs veit hvernig á að afla sér þekkingar og hvernig á að nýta þessar 

upplýsingar í framtíðinni (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

 Hæfnin til að nota málið er óháð stund og stað og á sér alllangt ferli því það sem 

einkennir mál barna í fyrstu er að þau ræða um það sem er hér og nú. Oftast snúast samtöl 

barna og foreldra um hluti sem eru nærtækir og það sem verið er að framkvæma þessa 

stundina. En smátt og smátt fara þau að tala um það sem var og er, einnig um hluti sem eru 

ekki til staðar og síðan það sem þeim liggur á hjarta en með hjálp fullorðinna. Þó eiga börnin 

stundum erfitt með að segja frá atburði sem þau upplifa, á skiljanlegan hátt allt fram að 

skólagöngu. Þennan þátt er hvað mikilvægast að móta og þjálfa á skólaárunum. Eins og öllum 

er ljóst eru einstaklingar mismunandi og þeir að sama skapi misfljótir að ná tökum á lestri, því 

er nauðsynlegt að vekja löngun og forvitni einstaklingsins til að vilja lesa (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993, bls. 58). 
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Það er gott veganesti fyrir barnið ef tekist 

hefur aðvekja áhuga þess á lestri og það viti 

aðhægt er að lesa sér til gagns og gamans. 

Flestir foreldrar lesa fyrir börnin sín og 

þegar lesið er fyrir börnin eykst 

orðaforðinn, málþroskinn eflist og lesturinn 

örvar hugmyndaflugið og ímyndunaraflið. 

Þóra setur lestrarferlið í fimm stig.  

Þau eru:  

1) undirbúningsstig 

2) lesbyrjun 

3) breytingarstig 

4) undirstöðustig 

5) fágunarstig 

(Þóra Kristinsdóttir, e.d.). 
Myndin hér til hliðar er unnið nánari útlistun á fimm 

stigum Þóru Kristinsdóttur um lestrarferlið). 

  

1) Barn þarf að ná ákveðnum grunni til þess að 

vera fært um að tengja hjóðmynd orðs við 

textamynd þess Það þróar með sér ákveðinn 

skilning. Það þarf að átta sig á því að rittákn fela í 

sér merkingu og læra muninn á talmáli og ritmáli. 

 

2) Barnið á að þekkja einstök orð í rituðu formi. 

Oftast eru það orð sem barnið sér oft og hefur 

sérstaka merkingu fyrir það og verður meðvitað að 

orðin bera með sér ákveðin skilaboð. Það skynja 

orðin sem heild og vita fæst fyrir hvað bókstafirnir í 

orðinu standa eða hvernig hægt er að raða þeim 

saman til að mynda orð. 

3) Barnið getur umskráð stafi í viðeigandi hljóð og 

tengt saman að vissu marki. Það les mjög hægt því 

mikil orka fer í umskráninguna. Það þekkir allmörg 

orð og notar sum þeirra til að umskrá önnur orð. Á 

þessu stigi þarf barnið að æfa sig mikið til þess að 

ná fram sjálfvirkni við umskráninguna. 

4) Barnið hefur náð leikni í að þekkja aftur heil orð 

og þarf ekki að eyða eins mikilli orku í að umskrá 

textann. Það getur betur einbeitt sér að innihaldi 

textans. Það áttar sig á mismunandi tegundum 

lestrartexta. 

5) Þetta lokastig lestrarþróunar felur í sér fágun á 

lestarfærninni. Orðaforði barnsins, leshraði og 

lestækni verður sífellt meiri sem felur í sér þróun á 

hugsun og lestri á hærra plan. 

Mynd 3 – Fimm stig lestrarferilsins  



21 

 

 

stig 1

stig 2 

stig 3 

3.1 Lestraraðferðir 

Að læra að lesa krefst mikillar leikni og það þarf að hafa nokkuð góðan orðaforða. Börn verða 

að  hafa hæfileika til að skilja samhengi texta og merkingu orða. Þetta reynir mikið á getu 

barnanna svo þau geti nýtt orðaforða sinn, málfræðiþekkingu, málskilning og vera hæf til að 

geta notað málið á mismunandi hátt. Börn sem hafa með slaka málfærni er hættar við að lenda 

í erfiðleikum með lesskilning, jafnvel þótt þau geti umskráð bókstafina í hljóð og orð 

(Steinunn Torfadóttir, 2007-2008). 

 „Að lesa er að sjá“ Segir Dr. segir Jeffrey D. Wilhelm, prófessor við Háskólann í 

Maine í Bandaríkjunum. Það er ekki nóg að börn þekki stafina og stauti sig í gegnum texta 

það verður að kenna þeim á markvissan hátt. Hann segir að almennur áhugi á lestri fari 

þverrandi og bendir á hvort það sé hugsanlega gömlum kennsluaðferðum að kenna, þar sem 

nemendum er sagt að lesa bók og segja síðan frá innihaldi hennar, en oft á tíðum vita þau ekki 

hvers vegna þau eiga að lesa hana og sjá þess vegna ekki tilganginn. Hann segir að ef 

lestrarefnið sé þeim ókunnugt áður en þau byrja lesturinn sé það gefið mál að þeim gengur 

flestum erfiðlega að skilja efnið þar sem það nær kannski yfir hugtök og hluti sem þau þekkja 

ekki og hafa ekki fengið neina innsýn í. Þá segir hann að munurinn á lestrarhesti og þeim sem 

engan hefur áhuga á lestri felst einna helst í því að sá sem les mikið sér og skilur það sem 

hann les og hverfur inn í atburðarásina. Nemandi sem les milli línanna og dregur eigin 

ályktanir út frá því sem hann les er fær um að túlka og tjá sig um textann. Lesandi sem ekki 

getur fyllt í eyðurnar fær enga ánægju út úr lestrinum og upplifir textann eins og röð orða án 

merkingar (Anna Ingólfsdóttir, 2001). 

 Skiptar skoðanir eru á lestrarkennslu og þá aðallega ferlinu, hvort fyrst eigi að kenna 

út frá umskráningu eða hljóðum. Það hefur komið fram nokkur gagnrýni á eindar- og 

hljóðaaðferð og sagt hefur verið að lestrarvirknin sé hvorki bundin eingöngu við 

bókstafaþekkingu eða merkingu orða og texta, heldur sé það hvort tveggja því það fari eftir 

textanum sem lesinn er hvor aðferðin verði virkari. Kenningin um samvirkan lestur byggist á 

skilningi ritmáls, hann hefst með því að augað nemur tákn og endar með hugmynd um 

boðskap þess sem lesið var, þess vegna verður lestur bæði skyn- og vitsmunalegur.  

Eindaraðferðir byggja á að kenna einstök hljóð og tákn t.d.hljóðaaðferðin  

1) stig 1 stafir/hljóð,                                   

2) stig 2 orð/orðaforði                                

3) stig 3 merking.       

(Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 8). Mynd 4 – Eindaraðferð  
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Eindaraðferð er samtengjandi aðferð byggir á smæstu einingunum þ.e. bókstöfum og hljóði, 

t.d. stafaaðferðin eða bandprjónsaðferðin sem dregur nafn sitt af því að þegar konur hér áður 

fyrr voru að aðstoða börn sín við lesturinn þá notuðu þær tímann til að prjóna. En eins og 

nafnið bendir til hljóða börnin sig í gegnum orðin, einnig fellur hljóðaaðferðin líka undir 

þessa aðferð en þá læra þau hljóð stafsins um leið og þau læra nafn hans (Hildur Heimisdóttir, 

2003).  

 Hljóðaaðferð eða umskráning hjálpar nemendum að skilja tengsl stafa og hljóða, best 

er að byrja sem fyrst, það gefur mestan árangur og aðferðin hjálpar nemendum að skilja 

samhengið milli stafa í rituðu máli og einstakra hljóða. Góður skilningur á hljóðum í byrjun 

lestrarnámsins er einn af þáttunum sem byggir upp sterkan grunn fyrir það sem koma skal. 

Almennt eru menn sammála um að hljóðaaðferðin sé fljótlegasta og árangursríkasta aðferðin 

til að ná góðum tökum á lestrinum. Með þessu móti er auðveldast fyrir nemendur með 

dyslexíu að læra að lesa. Mikilvægt er að nemendur nái að skilja það sem þeir lesa samhliða 

hljóðrænni umskráningu. Leggja þarf áherslu á þætti eins og umskráningu, leshraða, 

orðaforða og lesskilning. Ótal rannsóknir sýna að það eru bein tengsl milli orðaforða og 

lesskilnings og svo lesskilnings og málskilnings. Miðað við þessar upplýsingar má draga þá 

ályktun að þegar nemandi byrjar lestrarnámið þarf hann að byrja á að læra stafina, tengja þá 

síðan við hljóð stafanna og svo læra hvernig blanda á þessu svo saman þannig að útkoman 

verði orð. Margir hafa gagnrýnt þessa aðferð, segja að þar sem þessi aðferð fari bara í eina átt 

þá sé aldrei krafist krefjandi hugsunar við úrlausnir. Það er fleira sem styður þessa skoðun 

eins og: 

1) Við lestur eru stafirnir oft skynjaðir saman heldur en einn og einn. 

2) Hægt er hægt að skilja stafarunur fyrir upprunalegt orð jafnvel þótt stafir falli úr og 

nýir komi í staðinn. 

3) Skynjunin er nákvæmari ef hann er hluti af orði frekar en að hann sé hluti af 

ótengdum stöfum. 

4) Betra er að skynja stafina betur þegar þeir eru í stafsetningarlegri röð en þegar þeir 

eru í óskipulagðri röð, t.d. fannhvítur eða ahovínfrtu (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 

8-9) (Steinunn Torfadóttir, 2007-2008).   

 Talsmenn annarra kenninga fallast engan veginn á þetta og segja að ef árangursríkur 

lestur á að nást þá er lestur aðeins árangursríkur ef nemandinn getur byggt á fyrri reynslu sinni 

um það sem textinn gæti innihaldið.  
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stig 1

stig 2 

stig 3 

Þannig er nemandinn ekki bundinn af stöfunum fyrir framan sig heldur eru þeir bara til 

stuðnings, um uppbyggingu orðsins og merkingu. Heildaraðferð byggir á því að velja 

ákveðnar vísbendingar til að túlka orð og texta,  

1) stig 1 merking                                                

2) stig 2 beygingarfræði                                    

3) stig 3 tákn/hljóð (Rósa Eggertsdóttir, 2008,bls.10). 

 

 Í þessu líkani fara upplýsingarnar frá merkingu og niður í einingar. Við heildarnálgun 

hefur hver og einn nemandi með sér í lesturinn reynslu sína og þekkingu og með þetta í 

farteskinu er hann í góðum málum. Hann skoðar letrið og ályktar með fyrirvara um hvert 

næsta orð geti verið og notar merkinguna til að fá staðfest að hann hafi gert rétt. Ef það er 

ekki rétt skoðar hann merkinguna aftur og spáir fyrir um nýtt orð og svo áfram þangað til rétt 

orð finnst. Þetta líkan sýnir færan lesara samkvæmt heildaraðferðinni, en lestrarferlið í 

heildaraðferiðinni hentar LTG vel(Läsning på talents grund). En aðferðin var fyrst kynnt í 

Svíþjóð, og gengur út á að börnin upplifa eitthvað saman, síðan búa þau til sögu um 

upplifunina, þá leita þau að setningum, orðum og svo síðast að stöfunum (Rósa Eggertsdóttir, 

2009, bls.10-11). 

 Menn hafa ekki verið sammála um hvað leið best er að nota og hefur þetta leitt til 

þessa að menn hafa staðið í löngu stríði um það hvort betra væri að beita heildaraðferð í lestri 

eða hljóðaaðferð. Í dag vita menn að báðir aðilar höfðu að einhverju leyti rétt fyrir sér En það 

eru sett spurningarmerki við þetta og beinist gagnrýnin að því að góðir lesarar fari framhjá 

tengslum milli stafs og hljóðs því þeir lesi svo hratt, en heildaraðferðin gerir ráð fyrir því að 

góðir lesarar lesi hratt og þurfi þar af leiðandi ekki að vera háðir hljóðrænni umskráningu. 

Rannsóknir sýna að góðir lesarar í fyrsta bekk voru næmari fyrir ritháttarupplýsingum en þeir 

sem slakari voru og að þeir studdust ekki við merkingu textans umfram þá sem voru slakari. 

Því gengur þetta þvert á það sem fylgjendur heildaraðferðarinnar segja, því að góðir lesarar 

reiða sig á ritunarlega þáttinn og það kann að vera að það sé betra fyrir þá að fara þessa leið 

en að spá eingöngu fyrir stöðu þeirra í setningar og merkingarbæru sambandi. (Rósa 

Eggertsdóttir, 2008, bls. 10-11). 

 

  

Mynd 5 - Heildaraðferð  



24 

 

3.2 Byrjendalæsi 

Það að geta lesið samanstendur af ótal mörgum þáttum eins og t.d: 

 samþættingu hlustunar, tals, lesturs og ritunar, alla þessa þætti er unnið með í einu þ.e. 

hljóðvitund, réttritun, orðaforða og lesskilning 

 vinna með orðaforðann því er hann er undirstaða góðrar lestrarkunnáttu  

 því meira sem er lesið, því meiri árangur 

 sett er fram lykilorð úr texta sem er svo nýtt til innlagnar á helstu tækniþáttum 

lestursins 

 nemendur eru misjafnir að getu, og þeir sem standa höllum fæti í lestrinum verða að fá 

að vinna með jafnöldrum og fá örvun til að fylgja þeim eftir í náminu 

 að nemendur læra þau vinnubrögð sem hjálpa þeim að verða sjálfstæðir og sjálfbjarga 

þannig að þá langi að bæta við þá þekkingu sem fyrir er 

 að lestrarnámið þarf að gefa þær aðstæður að lesturinn sé skapandi fyrir hugsun og 

tjáningu 

Kennarinn þarf því að halda vel utanum nemahópinn sinn, safna upplýsingum um getu þeirra 

þannig að þeir séu að vinna verkefni eftir getu (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls.3).  

Við upphaf skólagöngu eru börnin mismunandi vel undirbúin varðandi lestrarnám, sum þeirra 

þekkja nokkra stafi, önnur farin að lesa og svo þriðji hópurinn sem þarf að byrja frá grunni. 

Það er gert ráð fyrir því í byrjendalæsi að allir vinni saman hlið við hlið og mikil áhersla er 

lögð á hópavinnu um leið og gert er ráð fyrir að hægt sé að sinna einstaklingsnámi eftir 

þörfum.  

           
 

 Þessi þrjú þrep er gott að hafa í huga þegar unnin er vikuáætlun en reiknað er með 90 

mínútna lestrarkennslu á dag. Ný áætlun er gerð vikulega, og áhersla lögð á að textinn sé 

vandaður. Mikilvægt er að búa nemendum skapandi umhverfi og tilvalið að nýta leikin, sem 

börnum er í blóð borinn, til eflingu tjáningar og tilfinningu fyrir söguuppbyggingu. Í upphafi 

hvers verkefnis er lagt sama efni fyrir alla. Leiðin að sjálfstæðum lestri er í gegnum úrval af 

2) Sundurgreinandi 

og samtengjandi 

viðfangsefni 

hljóðvitun, ritmál, 

stafir og orðhlutar 

1) Gæðatexti 

Upplestur, 

upprifjun, 

þátttökulestur og 

skoðun á prenti. 

3) Leiðbeinandi 

lestur, sjálfstæður 

lestur, ritun stafa 

orða og setninga. 

Nýtt efni samið. 

Mynd 6 - Þrjú þrep byrjendalæsis 
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góðum og fjölbreyttum textum, ritun, og þá þarf að flétta saman hljóðvitund, samband milli 

stafa og hljóðs, þessa þætti þarf að kenna á skipulagðan hátt (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls.12-

13). 

 Einkenni samvirkrar nálgunar er að hún fellur mitt á milli eindar- og heildaraðferða, 

og má segja að tekið sé það besta úr báðum aðferðunum. Samvirk nálgun er fjölbreitt ferli þar 

sem gagnvirkni á sér stað. Talið er að lesari styðjist bæði við þekkingu á orðaforða, merkingu, 

rithátt og setningarfræði. Til að vinna með skilning þarf hann að leggja með sér sína 

þekkingu. Ritmálið sjálft er þó talið gefa lesaranum bestu upplýsingarnar og það sé erfitt að 

setja forspá í staðinn fyrir sjálft ritmálið. Lesskilningur er talinn vera blanda af hraðri 

sjálfvirkni á endurþekkingu ritaðs máls, krefjandi hugsunar og ályktunarfærni lesarans. Þá ber 

lesarinn saman sínar eigin hugmyndir og hugmyndir sem koma fram í textanum Rósa 

Eggertsdóttir, 2008, bls. 12-13). 

 Gagnrýnendur segja að þetta sé samansafn af moði héðan og þaðan úr öðrum 

lestraraðferðum og gefi ekki næga heildarnálgun. En þvert á móti stendur þessi aðferð fyrir 

sínu, markmið í byrjendalæsi er að gengið sé út frá heildstæðri nálgun og þar fari saman 

talmál, hlustun, lestur og ritun og heyrir undir samvirka nálgun en þar sem áherslan er á 

orðaforða, ritun og merkingu verði til samtímis. Þá er það kennarinn sem stjórnar fyrst, hann 

sýnir og hugsar upphátt því nemendur eru ekki komnir með þá færni. Síðan fer nemandinn að 

taka stutt skref í einu og þannig nær hann þeirri leikni að geta yfirtekið vinnuna og um leið 

verður kennarinn meira stuðningur og leiðandi. Það fer úr því að vera kennari gerir, 

nemandinn hjálpar, í að verða nemandi gerir, kennari hjálpar. Lestrarnámið þarf að vera 

skemmtilegt og bjóða upp á skapandi hugsun, tjáningu og vekja löngun til að lesa meira (Rósa 

Eggertsdóttir, 2008, bls.35) 

 Það eru margir sem hallast að hvorugri aðferðinni hér á undan en hafa talað um 

samvirknilíkön eða samvirkar lestrarkennsluaðferðir (interactive model). Þeir sem aðhyllast 

slíkar aðferðir telja að ef lesinn texti er lesaranum erfiður, þá beinist athygli hans að því að 

umskrá lestáknin. En sé textinn kunnuglegur beinist athygli og hugsun lesarans aðallega að 

því að ná merkingu úr textanum. Hér er gengið út frá því að lestrarferlið feli í sér bæði það að 

nýta sér samhliða fyrri þekkingu til að greina merkingu í textanum og umskráningu lestákna. 

Lesandinn spáir fyrir um merkingu og/eða umskráir lestákn og orð á sama tíma (Vacca, o.fl. 

2003, bls. 28-31).  
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                                            (Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 20) 

  

 

Lestur 

og 

ritun 

Frá sýnikennslu 

til sjálfstæðis 

Sýnikennsla upplestur 

kennari les texta sem 

er aðeins ofar getu 

nemanda. 

Sýnikennsla í ritun 

kennari sýnir góða 

ritun helst aðeins ofar 

getu nemanda. 

Sjálfstæð ritun 

nemandinn velur efnið 

æfir sjálfur. 

Leiðbeinandi ritun 

kennari styrkir færni 

ræða efnið nemandinn 

ritar og æfir. 

Samritun kennari og 

nemandi velja saman 

efni, hafa sama 

skriffæri,semja saman. 

Þátttökuritun kennari 

sýnir aðferðir við ritun 

kennir ritun og eflir 

skilning. 

Þátttökulestur kennari 

sýnir lestraraðferðir 

kennir lestraraðferðir 

eflir skilning.  

Samlestur kennari og 

nemandi velja texta 

saman hvetur hann til 

að lesa. 

Leiðbeinandi lestur 

kennari styrkir færni, 

kennari og nemandi 

ræða um textann. 

Sjálfstæður lestur 

kennari styrkir færni 

nemandi velur texta 

les og túlkar.  

Mynd 7 - Samvirkt líkan – stigskiptur stuðningur
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4. kafli Skóli án aðgreiningar 
Hugtakið skóli án aðgreiningar er sprottið af rammaáætlun sem var sett saman á ráðstefnu 

sem haldin var í júní 1994 í Salamanca á Spáni, kölluð Salamanca áætlunin. Salamanca 

yfirlýsingin fjallar í fáum orðum um það hvað menntun og skólaganga skuli snúast um með 

það að lokamarkmiði að stuðla að manneskjulegu samfélagi. Áætluninni var ætlað að hjálpa 

löndum, ríkjum og stofnunum að vinna að því að kennsluhættir taki mið af getu barnsins og 

miðast við að veita öllum börnum góða kennslu hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til 

líkama eða sálar, félagslegt og tilfinningalegt ástand eða málþroska (Salamanca yfirlýsingin, 

1994)  

Nám án aðgreiningar er virkasta leiðin til að treysta samstöðu meðal barna með sérþarfir 

og skólafélaga þeirra á sviði menntunar. Grundvallarregla skóla án aðgreiningar er að öll börn 

eigi, hvar sem því verður við komið, að læra saman, hvað sem líður hugsanlegum 

örðugleikum. Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu. Efla skal heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og 

verðmætamat. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls.8). 

 Mikil breyting hefur orðið í skólamálum á Íslandi síðustu ár og jafnvel áratugi, 

skólakerfið hefur verið í stöðugri þróun í átt að skóla fyrir alla. Umræðan snérist fyrst um 

jafnan rétt manna til að njóta lífsins og fá þörfum sínum fullnægt, en hefur þróast í þá átt að 

allir fái sömu tækifæri. Þeir einstaklingar sem þurfa á stuðningi að halda, eiga rétt á að fá hann 

innan bekkjarins sé þess nokkur kostur í stað þess að þeir séu teknir út úr tíma og sinnt 

sérstaklega. Þetta er mjög mikilvægt og þess vegna eru sérkennarar oft á tíðum að vinna inn í 

bekkjum með kennara frekar en að sinna störfum sínum utan bekkjarins. Ástæðan fyrir þessu 

er sú að ef nemandi er tekinn úr tíma má segja að hann sé ekki fær um að stunda nám sitt 

innan bekkjarins og það getur haft veruleg áhrif á sjálfsmynd þessa nemanda (Kristín 

Aðalsteinsdóttir. 1992, bls. 196-198). 

Jafnvel þó svo að skóli án aðgreiningar sé hugmyndafræði sem erfitt er að andmæla, þá 

eru alltaf einhverji sem draga hana í efa vegna þess að þeir sjá ekki hvernig þeir geti sinnt 

nemendum eins vel og þeir vilja komi barn með mikla fötlun í bekkinn. Þeir telja að hættan sé 

þá á að aðrir nemendur myndu ekki fá þá kennslu sem þeir þurfa vegna þess að nemandi með 

fötlunina þarf meiri aðstoð en þeir geta veitt ásamt öðru. Í dag er skóli án aðgreiningar, 

viðurkennd sem opinber stefna hér á landi og almennt má segja að við stöndum okkur vel 

miðað við önnur lönd hvað það varðar (Ólafur Páll Jónsson, 2009, bls. 2-3). 
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4.1 Ólík sjónarmið til fötlunar og sérþarfa 

,, Frá upphafi hafa verið til einstaklingar sem sökum andlegrar fötlunar eru háðir náð 

og miskunn annarra alla sína ævidaga“ (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 22). 

Á tímum Rómarveldis voru þessir einstaklingar hafðir til að skemmta fólki sem taldi 

sig vera þeim fremri og þessum einstaklingum var oft haldið sem húsdýrum. Trúlega hafa 

þetta verið einstaklingar með þroskaskerðingu og/eða líkamlega fötlun. Lífsgæði og 

lífshættir þroskaskertra og fatlaðra hafa í aldanna rás verið háðir því hver viðhorfin eru í 

samfélaginu á ólíkum tímum. Í forn-kínversku samfélagi var t.d. litið á fatlaða sem guðlegar 

verur á æðra stigi, meðan í gamla-testamentinu var fötlun á borð við blindu talin refsing fyrir 

syndir móður. Segja má að Forn-Grikkir hafi verið fyrstir þjóða að koma á almanna-kerfi 

fyrir þá sem minna máttu sín í þjóðfélaginu og þeir veittu þeim fjárstyrk eða vinnu sem 

nægði fyrir uppihaldi þeirra, seinna meir lagðist þetta þó af og aldir liðu þar sem réttarstaða 

þessa fólks fór versnandi (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 100-102).  

Á síðustu öld voru sérþarfir skilgreindar og úrræði fyrir fatlaða voru eftir því hvernig 

fötlun fólks var skilgreind. Þeir sem voru blindir fóru í blindraskóla, heyrnalausir í 

heyrnaleysingjaskóla, þroskaheftir á hæli eða skóla sem hentaði og sérskólar voru fyrir börn 

með atferlistruflanir, oft kallaðir vandræðaskólar. Þeir sem áttu við námsörðugleika að stríða 

á borð við lesblindu, sem þá var ekki þekkt, eða annarskonar ógreinda örðugleika voru teknir 

út úr bekkjum til þess að læra með sínum líkum (Dóra S Bjarnadóttir 1989, bls. 19). 

 Nemendur með miklar sérþarfir þarf oft að styrkja félagslega og það þarf að leggja 

sérstaka áherslu á að bæta sjálfsmynd þeirra og hjálpa þeim í félagslegum samskiptum. Með 

því að bjóða alla nemendur velkomna í skólana og greiða nemendum með sérþarfir leið til 

náms á sama hátt og jafnöldrum sínum aukast líkur á velgengni í námi. (Anna Ingeborg 

Pétursdóttir, Auður Hrólfsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir, 2000, bls. 23). 

  



29 

 

Umræða 
Það er ljóst að allir hafa ekki sömu möguleika á að njóta þess sem samfélagið sem við lifum í 

býður uppá. Skilaboð umhverfisins til einstaklinga með dyslexíu eru oft neikvæð og einn af 

fylgifiskum erfiðleikanna er skert sjálfsmat. Það getur hjálpað ungum sálum að vita að fjöldi 

fólks glímir við lesblindu og hún þarf hreint ekki að þýða að fólk geti ekki lifað lífinu til fulls 

eða náð þeim markmiðum sem það setur sér. 

 Flestir eru sammála um að dyslexía sé hljóðkerfisvandamál og það sé nauðsynlegt að 

grípa strax inn í ef grunur vaknar um slíkt. En það eru fleiri þættir sem tvinnast saman eins og 

t.d. erfðaþátturinn en talið er að hann sé óumdeilanlegur fylgifiskur. Það er staðfest að 

dyslexía sé meira í einni ætt en annarri, samanber tvíburarannsóknirnar (sjá bls. 15). Það eru 

sömuleiðis sterk rök fyrir að sjónkerfið sé einnig að valda erfiðleikum og taugafrumurnar í 

heilanum, magno- og pavrokerfið starfar ekki rétt. Þá er hæfni taugakerfisins við að tímasetja 

atburði rétt laskað og það eru ákveðin merki um að dyslexía og hreyfivandi orsakist af þessum 

taugafrumum.  

 Þrátt fyrir þessa vitneskju eru menn þó ekki sammála um hvaða leiðir séu bestar við 

kennslu, en talið er að snemmtæk íhlutun sé nauðsynleg strax og grunur vaknar um dyslexíu. 

Það þarf að veita börnum með dyslexíu meiri tíma en öðrum við lestrarnámið. Það verða allir 

að læra að lesa en það krefst mikillar þolinmæði og þrautsegju, og til að svo megi vera þarf 

samstarf heimila og skóla að vera náið og það þarf að hvetja barnið við lestrarnámið 

óendanlega mikið.  

 Það eru heldur ekki allir sammála um hvaða lestraaðferð hentar best við lestrarkennslu 

barna með dyslexíu. Ágreiningurinn er fyrst og fremst á hverju á að byrja á, umskráningunni 

eða merkingu texta. LTG. (lestur á talmálsgrunni) byggir á að byrja á merkingunni og niður í 

minnstu einingar, lesandinn þarf að treysta á hugtök og orð sem er erfitt fyrir þá sem eru með 

dyslexíu. Þeir verða að treysta á sjónminnið, LTG aðferðin byggir mikið á hópvinnu, þá eru 

allir að vinna sömu verkefni saman. Hópavinnan er í lagi fyrir nemanda með dyslexíu svo 

framarlega að ekki sé verið að vinna við lestur, því þeir hafa sömu almennu þekkinguna og 

munnlegan skilning.  Þótt ekki hafi verið fjallað um umhverfisþætti í þessari ritgerð þá geta 

þeir dregið úr árangri við lestrarnámið, nemandi sem hefur lítið sjálfsálit, nær oft ekki 

tengslum við kennara eða aðra sem koma að námi hans. Nemandinn lætur lítið fyrir sér fara, 

kallar ekki eftir hjálp til að draga ekki að sér athygli.og bíður eftir hjálp en sá tími sem fer í 

biðina er hann óvirkur sem leiðir sjálfkrafa til þess að hann dregst aftur úr í náminu, þetta 

getur verið ein ástæða fyrir því að nemandi með dyslexíu ætti ekki að vinna í hóp allavega 
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ekki þegar vinnan byggir á miklum lestri.  Aftur á móti hentar hún vel fyrir góða lesara því 

þeir.eru ekki háðir hljóðrænni umskráningu.  

 Margir telja að hljóðaaðferðin sé hentugust við kennslu ef um dyslexíu er við að etja, 

lögð er áhersla á þætti eins og umskráningu, leshraða, orðaforða og lesskilning. Ótal 

rannsóknir sýna að það eru bein tengsl milli orðaforða og lesskilnings og svo lesskilnings og 

málskilnings.Þetta er elsta kennsluaðferðin hér á landi, en margir telja að lestrarnámið þurfi að 

hafa merkingu og tilgang fyrir börnin. Þeir telja einnig að lestrarkennsluna eigi að byggja á 

virðingu fyrir reynslu nemenda, en það er ekki gert ráð fyrir þessu í hljóðaaðferðinni. 

 Hins vegar hentar byrjendalæsi vel við kennslu barna með dyslexíu þar sem verið er að 

vinna með alla þætti saman. Þótt þessi aðferð byggi á hópvinnu eins og í LTG aðferðinni er 

vinnan á forsendum hvers og eins, kennarinn les fyrir allan hópinn sama texta og allir fá sömu 

verkefni í upphafi en síðan vinnur hver á sínum hraða og getu.Þetta ferli er þannig að 

kennarinn gerir fyrst svo fara nemendur smá saman að taka meira og meira þangað til þau fara 

að gera og kennari verður þá til aðstoðar. Með þessu móti getur nemandi æft sig og með 

tímanum verður öruggari með sig. Eitt það besta fyrir nemendur er að æfa sig aftur og aftur 

því þannig næst árangur.  

 Ég ræddi við fjóra einstaklinga sem hafa sterk einkenni dyslexíu, þetta var ekki 

formleg rannsókn einungis samræður við þessa einstaklinga sem allir eru komnir á fertugs og 

fimmtugsaldurinn. Það var merkilegt hvað allir lýstu lestranámi sínu svipað, en þá er ég að 

tala um grunnskólagöngu þeirra. Tveir af þessum fjórum hættu eftir grunnskólann, tveir 

byrjuðu í framhaldsskóla en annar hætti á miðri fyrstu önn þar sem hann gat engan veginn 

fylgt námsáætluninni en hinn þrælaði sér í gegnum námið með þrotlausri vinnu og lengri 

námstíma. Þrír höfðu ekki fengið greiningu um dyslexíu, en sá fjórði hefur fengið greiningu 

og er nú að útskrifast úr háskóla og hann þakkar það móður sinni sem las allt námsefnið inn á 

spólur í framhaldsskólanum og prófspurningarnar voru lesnar fyrir hann. Í háskólanáminu 

hefur hann fengið hljóðspólur sem skiptu sköpum og hann segir að hefði hann ekki haft 

aðgang að efninu á þennan hátt væri hann ekki að útskrifast með háskólagráðu.  

 Það sést hvað greining og aðstoð er mikilvæg fyrir nemendur og það er greinilega þó 

nokkuð algengt að einstaklingar séu með dyslexíu því þótt þessi hópur sé kannski ekki Þótt 

maður greinast með dyslexíu gerir mann ekki sjálfkrafa að snillingi (sjá bls. 10) en það 

hjálpar, eykur sjálfstraustið, hvetur til dáða og örvar löngun til að ná árangri.  

Ég læt fylgja með hluta úr samtali við einn viðmælanda minn: 

Ég hef aldrei fengið formlega greiningu á lesblindunni. Þegar ég fór í framhaldsskóla kom 
vandinn greinilega í ljós þar sem lesskilningur og réttritun voru langt fyrir neðan eðlileg mörk. 
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Það var íslenskukennarinn minn sem útskýrði fyrir mér hver staðan mín væri í lestri og skrift. Ég 
hef ekki fengið neina aðstoð varðandi lestur. Síðasta veturinn í barnaskóla fékk ég sérkennslu í 
stafsetningu.Ég man eftir að í einu íslensku prófi þá var það kennari sem las fyrir mig 
spurningarnar og ég skrifaði svörin og fór einkunnin úr c í b+. Í dag les ég mér ekki til 
skemmtunar. Í upplestri les ég mjög vitlaust og stama eða hika mikið við lestur. Þegar ég les í 
hljóði þá þarf ég oft að lesa sömu setninguna til að skilja hana .Þegar ég var yngri þá las ég lítið 
þó man ég að ég las ævintýrabækurnar og nokkrar aðrar unglinga bækur. Ég veit ekki mikið um 
lesblindu í framætt minni, veit þó til þess að annar bróðir mömmu var með lesblindu. Ég á eina 
dóttur sem er með lesblindu og bróðursonur minn er líka með lesblindu. Vandi þeirra sem hafa 
lesblindu er hversu erfitt er að halda í við skólafélaga sína í námi. Mín reynsla var sú að þegar ég 
var farinn að dragast aftur úr í náminu og gat ekki fylgt mínum bekkjarfélögum eftir, þá fór 
áhuginn á náminu að minnka og mér fannst ég ekki geta lært, minnimáttarkenndin fór að hrjá 
mann og besta lausnin fannst manni vera sú að reyna að fela vandan með allskonar ólátum og öllu 
því sem manni datt í hug. Dóttir mín er lesblindu,en henni standa fleiri úrræði til boða í skólanum 
með námið (Jón Jónsson, 2010). 
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Lokaorð 
Dyslexía er ekki endilega ávísun á námserfiðleika almennt, vissulega er það fötlun að 

einhverju leyti að geta ekki lesið á fullkominn hátt eða stafsett rétt. Einstaklingur með 

dyslexíu verður þjálfa markvisst til árangurs, strax þegar greining er komin. Þess vegna er svo 

mikilvægt að greining fari fram sem fyrst eftir að grunur vaknar um að lestrarfærni sé 

ábótavant. Einstaklingur sem stígur ekki rétt í fótinn er sendur í greiningu strax, og gripið er 

til aðgerða strax, eins ef einstaklingur nær ekki tökum á að bera fram ess eða err, er hann 

sendur til sérfræðings í talþjálfun. Þetta þarf líka að gera þegar grunur vaknar um 

leserfiðleika, því fyrr því betra. Eins og komið hefur fram í ritgerðinni er þrotlaus þjálfun 

lesturs nauðsynleg og líkt og einstaklingur sem er að læra á hljóðfæri, nær engum árangri 

nema æfa sig á hljóðfærið daglega. 

Grunnskólar hafa nú á seinni árum lagt á það áherslu að greina og veita nemendum með 

dyslexíu, úrræði sem koma til móts við þarfir þeirra. Það er ekki langt síðan að börn í þessari 

stöðu fengu ekki hjálp heldur voru stimpluð á þann hátt að þau gætu ekki lært. Þetta heyrist 

enn í dag en er þó á undanhaldi sem betur fer. Það virðist vera sammerkt þeim sem ekki 

uppfylla kröfu umhverfisins um lestur, að þeir hafi lítið sjálfstraust og skerta sjálfsímynd. Það 

er því áríðandi að vera á varðbergi og reyna að styrkja barnið frá upphafi og gera því grein 

fyrir að það séu ekki allir eins og hver og einn hafi sérstöðu á einhvern hátt. 

Við erum í stöðugri þróun út allt lífið og upplifum nýjar aðstæður. Kennari þarf því 

sífellt að vera að leita, finna nýjar leiðir og vera opinn fyrir nýjungum . Mikil breyting hefur 

orðið á viðhorfum almennings gagnvart nemendum með fötlun og/eða sérþarfir. En betur má 

ef duga skal og við verðum að vera á varðbergi til að sú þróun sem orðin er, viðhaldist og 

haldi áfram í þá átt sem við teljum æskilega í okkar þjóðfélagi. 

 Allir nemendur verða að fá tækifæri til að takast á við hlutina og kryfja þá til mergjar á 

skapandi hátt. Þeir eiga að fá að leysa viðfangsefni einir sér eða í samvinnu við aðra. 

Aðstæður innan skólans eiga að vera þannig að nemendur séu ánægðir og fullir sjálfstrausts. 

Skólinn þarf því að aðlaga sig að nemendum en ekki nemendur að skólanum, því er 

nauðsynlegt fyrir alla, alltaf að hafa það að leiðarljósi að þeir eru að taka á móti litlum 

einstaklingum sem eru að stíga sín fyrstu skref á menntabrautinni  

 Með vandaðri kennslu og þjálfun eiga flestir sem eiga við dyslexíu að stríða,að geta 

náð góðum tökum á lestri og auka þar með möguleikann til betri lífsgæða. Því er lögð mikil 

ábyrgð á þá sem starfa innan skólanna að tekið sé á vandamálum þessara nemenda af 

fagmennsku og þekkingu.   
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