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Þessi handbók er hluti af lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennara-
fræði við kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 
Meðfylgjandi handbókinni er greinagerð með frekari umfjöllun um 
samskynjun. Handbókin er hugsuð fyrir grunnskólakennara sem kenna 
nemendum á yngsta stigi grunnskóla í stærðfræði. 



Formáli
Lærum og litum tölustafina!

Samskynjun er upplifun sem felur í sér blöndun á notkun skynfæra. Við 
sjáum með augunum og heyrum með eyrunum en samskynjun verður 
þegar þessi mörk eru ekki skýr. Sem dæmi getur einstaklingur hlustað á 
tónlist og séð hana fyrir sér í litum á sama tíma. Samskynjun hefur margar 
birtingarmyndir en algengasta form samskynjunar er tegund sem nefnist 
grapheme-colour samskynjun.

Grapheme-colour samskynjun lýsir sér þannig að einstaklingar skynja 
bók- og/eða tölustafi í ákveðnum litum. Sem dæmi má taka einstakling 
sem horfir á tölustafinn átta og tengir hann samstundis við rauðan lit. 
Skynjun á litum á bók- og tölustöfum er einstaklingsbundin og 
einstaklingar með grapheme-colour samskynjun eru sjaldan sammála um 
hvernig stafirnir eru á litinn. 

Áhrif grapheme-colour samskynjunar á nám og kennslu geta bæði 
verið jákvæð og neikvæð. Mikilvægt er að kennarar ungra barna séu 
meðvitaðir um tilvist grapheme-colour samskynjunar en hún getur annars 
vegar hjálpað þeim við að læra tölustafina og hins vegar truflað þau við 
það.

Jákvæð áhrif grapheme-colour samskynjunar felast í því að skynjun 
tölustafs sem tákn og í lit á sama tíma eykur líkurnar á að hann festist í 
minni einstaklingsins sem skynjar. 
Neikvæð áhrif grapheme-colour samskynjunar felast í því að það getur 
truflað nemendur með grapheme-colour samskynjun þegar stafir eru í lit 
sem ekki er í  samræmi við þeirra skynjun. 
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Tilgangur handbókarinnar Lærum og litum tölustafina er annars vegar að 
veita nemendum á yngsta stigi í grunnskóla sem upplifa grapheme-colour 
samskynjun námsefni sem höfðar til þeirra og auðveldar þeim lærdóm á 
tölustöfunum og hins vegar að auka meðvitund innan skólasamfélagsins um 
samskynjun þannig að þeir nemendur sem hana hafa geta verið óhræddir við 
að opna sig um hana og nýta sér hana í námi.  Tilgangur handbókarinnar er að 
kennarar á yngsta stigi geti nýtt sér hana til þess að finna út hvort nemendur 
þeirra upplifi grapheme-colour samskynjun og ef svo er, gert sér grein fyrir 
birtingarmynd hennar hjá viðkomandi barni/börnum. Til þess getur kennarinn 
annars vegar nýtt vinnu nemenda í bókinni og hins vegar umræður sem 
skapast út frá henni. Í framhaldi af því getur kennarinn lagað kennsluna betur 
að þeim einstaklingum sem upplifa grapheme-colour samskynjun. 

Námsmarkmið handbókarinnar er að kenna tölustafina 0-9 út frá þörfum 
nemenda með grapheme-colour samskynjun. Handbókin er hugsuð sem 
viðbót við hefðbundna tölustafakennslu.

Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um hvernig grapheme-colour samskynjun 
getur annars vegar hjálpað og hins vegar truflað nemendur sem hana hafa til 
þess að geta skapað umhverfi þar sem komið er til móts við þarfir hvers og 
eins. 

 Björk Björnsdóttir og  Brynja Rut Guðmundsdóttir 
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Palli er sjö ára nemandi í öðrum bekk. Hann er duglegur nemandi  og 
á sjaldan í vandræðum með lærdóminn. Hann hefur þó alltaf fundið 
fyrir ákveðnu óöryggi í stærðfræðitímum. Í dag er Palli að fara í stærð-
fræðipróf. Kennarinn gefur bekknum fyrirmæli um að hafa einungis 
blýant, strokleður og talnagrind á borðum. Palli hefur alltaf skynjað 
tölur í litum og það hefur hjálpað honum að muna þær. Hann tengir 
hvern tölustaf við ákveðinn lit og  kýs því heldur að nota liti í stað 
blýants. Palli hefur þó aldrei rætt þetta við kennarann sinn né 
krakkana. Skynjun tölustafa í litum hefur líka aldrei verið rædd í 
bekknum og Palli veit ekki hver viðbrögð kennarans eða bekkjarfélaga 
verða. Hann er hræddur um að þeim gæti þótt hann skrítinn ef hann 
segði þeim frá. Hann þorir því ekki að biðja um leyfi til þess að nota liti 
í stað blýants og leysir prófið með blýanti. Palli verður stressaður og 
síðan argur yfir því að geta ekki skrifað tölustafina í sínum litum. Hann 
verður í kjölfarið óþolinmóður og þar af leiðandi einbeitingarlaus. 
Vegna einbeitingarskortsins gengur Palla illa að leysa prófið. 
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Til eru einstaklingar sem skynja einn hlut á tvenns konar hátt á sama tíma og 
nefnist það samskynjun. Einhverjir skynja t.d. tölustafi í litum en sú gerð 
samskynjunar nefnist grapheme-colour samskynjun. Hún getur haft áhrif á 
tölustafakunnáttu barna. 



Leiðbeiningar

Í bókinni Lærum og litum tölustafina er að finna myndir af tölustöfunum 0-9. 
Hver tölustafur hefur sína opnu í bókinni þar sem tölustafurinn er staðsettur á 
vinstri síðu opnunnar en hægri síðan geymir auðar línur. Bókin er ætluð sem 
viðbót við hefðbundna stærðfræðikennslu. 

Áður en hafist er handa

Mikilvægt er að kennari afli sér upplýsinga um grapheme-colour samskynjun 
áður en hann leggur verkefnið fyrir nemendur. Með handbókinni fylgir
greinargerð sem inniheldur nauðsynlegar upplýsingar. 

Mikilvægt er að kennarinn hefji kennslustundina á umræðum þar sem 
nemendum er gerð grein fyrir tilgangi verkefnisins, það er að nemendur finni 
liti fyrir hvern tölustaf og að hann komi út frá tilfinningu hvers og eins. 
Nemendum þarf að vera ljóst að um einstaklingsverkefni sé að ræða og að 
skoðanir samnemenda eða kennara eigi ekki að hafa áhrif á litavalið. Æskilegt 
er að kennarinn veiti nemendum ákveðið tjáningarfrelsi og geri þeim grein 
fyrir að við þessa vinnu sé ekkert réttara en annað.

Best er að leggja verkefnið fyrir eftir að tölustafirnir 0-9 hafa allir verið lagðir 
inn vegna þess að þá hafa nemendur fengið tækifæri á að kynnast 
tölustöfunum og jafnvel einhverjir tengt þá við ákveðna liti.

Tölustafir litaðir

Nemendur lita hvern tölustaf eins og þeir sjá hann fyrir sér. Línurnar eru svo 
ætlaðar til þess að nemendur geti æft sig í að skrifa tölustafinn. 

Ekki eru settar neinar reglur um hvernig eigi að lita stafina, þeir mega t.d. vera 
allir í sama lit og hver stafur má vera í einum lit, tveimur mismunandi litum 
eða fleirum allt út frá skynjun hvers og eins. 

Það skiptir ekki máli í hvaða röð nemendur lita tölustafina. Þar skal tilfinning 
nemenda fá að ráða för. Ástæðan fyrir því er að einhverjir nemendur gætu haft 
sterkari tilfnningu fyrir ákveðnum tölustöfum og þá getur verið gott að tjá þá 
tilfinningu strax í upphafi. Það gefur kennaranum einnig vísbendingar um 
hvaða börn það eru sem upplifa samskynjun, hvaða tölustafir það eru sem þau 
skynja í litum og þá í hvaða litum.
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Á meðan vinnunni stendur

Hlustaðu og taktu eftir því hvort að einhverjir nemendur hafi sterkar skoðanir 
á ákveðnum tölustöfum og ef svo er skaltu spyrja viðkomandi nemendur út í 
það.

Taktu eftir því hvort að einhverjir nemendur byrji inn í miðri bókinni (ekki á 0) 
og ef svo er skaltu spyrja viðkomandi nemendur hvers vegna.

Gakktu á milli og sjáðu til þess að nemendur séu ekki að hafa áhrif hvor á 
annan en ekki koma í veg fyrir að þeir ræði saman. Samræðurnar gætu inni-
haldið mikilvægar upplýsingar svo reyndu heldur að hlusta og grípa inn í 
þegar það á við. 

Ekki setja út á vinnu nemenda. Spurðu þá heldur hvers vegna þeir kjósi að lita 
á þann hátt sem þeir lita. Mundu að skynjun hvers og eins er mismunandi.

Að vinnunni lokinni

Þegar nemendur hafa lokið við að lita ættir þú að vera búin/n að finna út hvort 
að einhver nemenda þinna sé með grapheme-colour samakynjun og þá í 
hvaða litum þeir skynja hvaða tölustafi. Ef það er tilfellið er næsta skref að laga 
kennsluna betur að þeim nemendum. 

Ef þú hefur verið að nota tölustafi í litum sem ekki eru í samræmi við skynjun 
nemenda með grapheme-colour samskynjun t.d sem hjálpargögn skaltu 
fjarlægja þá eða breyta litnum á þeim. Þeir geta truflað.

Gefðu þeim nemendum sem eru með grapheme-colour samskynjun frelsi til 
þess að nota liti í stað blýants. Það getur hjálpað þeim.

Ræddu við nemendur þína og skapaðu jákvæðar umræður um samskynjun.

          Gangi ykkur vel að lita! 
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn



14



Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Litaðu tölustafinn
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Til notanda handbókarinnar

Við vonum að handbókin hafi hjálpað þér að finna út hvort að í 
nemendahóp þínum væri nemandi eða nemendur með 
grapheme-colour samskynjun og ef svo er nýtist þér til að laga
kennsluna að þeirra þörfum og hjálpa þeim að nýta sér hana.

Við vonum jafnframt að hún hafi veitt þér innblástur til að vera 
vakandi fyrir hugsanlegri tilvist samskynjunar í framtíðinni og vekja 
annarra á henni.


