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Útdráttur  
 
Lestur er gríðarlega mikilvægur í nútíma samfélagi, því að nánast allt sem við tökum 
okkur fyrir hendur í daglega lífinu tengist á einn eða annan hátt lestri. Þess vegna hefur 
færni okkar í lestri mjög mikil áhrif á það hvar við stöndum í samfélaginu. Í þessu 
verkefni munum við beina sjónum okkar að þeim sem eiga í erfiðleikum með lestur og 
lestrarnám. Sértækir lestrarörðugleikar eða dyslexía eins og örðugleikarnir eru oft kallaðir 
í daglegu tali eru til staðar hjá um það bil 10% nemenda og má því gera ráð fyrir að 2-3 
nemendur með sértæka lestrarörðugleika séu í hverjum bekk, þetta sýna bæði innlendar 
og erlendar rannsóknir. Í verkefninu er fjallað almennt um lestur og lestrarkennslu þar 
sem talað er um fimm stig lestrarþróunar hjá börnum og hvaða aðferðir eru algengastar 
við lestrarkennslu barna. Þá er vikið að lestrarörðugleikum og hugtakið skilgreint. 
Orsakir og einkenni dyslexíu eru tekin til umfjöllunar sem og greining og hvernig hún fer 
fram. Einnig er fjallað um hver áhrif dyslexíu geta verið og hver úrræði þeirra 
einstaklinga sem eru með hana eru. Þá er komið inn á fjölgreindarkenningu Gardner og 
hvernig hægt er að nota hana til að aðstoða börn með dyslexíu. Síðar er svo fjallað um 
bók Ronald R. Davis Náðargáfan lesblinda og kenningar hans um athyglisþjálfun og 
táknameistrun útskýrðar. Áhugavert verkefni sem staðið var að í Njarðvíkurskóla og ber 
heitið Markviss lestrarkennsla – Heildstætt móðurmál er svo kynnt, en það byggir á þeirri 
hugmyndafræði að börn læri að lesa og skrifa á sama hátt og þau læra að tala. Að lokum 
er svo skóli fyrir alla, Salamanca yfirlýsingin og hvernig skólar geta tekið á málum 
einstaklinga með sérþarfir líkt og dysleksíu en ein leið er að gera einstaklingsnámsskrá og 
er einnig fjallað um einstaklingsnámsskrár, gerð þeirra og hvernig þær eru notaðar. 
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Abstract 
 
Reading is tremendously important in a modern society. This is because almost 
everything that we do in our daily lives is linked to reading in one way or another. This is 
why our reading skills have a great impact on where we stand in society. In this thesis we 
will focus on those who have difficulties in reading and learning to read. Specific reading 
disabilities or dyslexia as the disability is called is believed to affect around 10% of all 
students so we can say that in every class there are 2-3 students that have specific reading 
disabilities, this has been the conclusion in both Icelandic and foreign research that have 
been done on this matter. Also we will discuss generally about reading and different ways 
of teaching children to read where the five stages of reading development is focused on. 
Reading disabilities are emphasized and the term reading disability is defined. Causes 
and affects of dyslexia are also analyzed, and how dyslexia is diagnosed. The affects and 
resources of those who have it are then reflected on. The multiple intelligence theory by 
Gardner is introduced and how it can be used to assist in teaching individuals with 
dyslexia. Ronald R. Davis’s book Náðargáfan lesblinda is brought up and his theories 
about attention training and táknameistrun is introduced.  An interesting project, which 
was started in Njarðvíkurskóli, is called Whole language – structured reading instruction, 
which is based on the theology that children learn to read and write the same way they 
learn to talk. At last school for all is introduced, the Salamanca declaration and how 
schools can handle needs of individuals with special needs like dyslexia. One way to do 
so is to make an individual curriculum. Different kinds of curriculums will be presented 
and how they can be used. 
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