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Ritgerð þessi er 6 eininga lokaritgerð til BA-prófs  á 

Hljóðfærakennarabraut. Óheimilt að afrita ritgerðina á 

nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 

Lesblinda eða dyslexia er heiti yfir námsörðuleika af taugafræðilegum orsökum sem veldur 

oft truflun á hljóðskynjun og skyni á hrynjanda. Slíkt getur valdið erfiðleikum við lestur, 

stafsetningu og umskráningu hljóða. Lesblindu fylgja oft andleg einkenni eins og lélegt 

sjálfsmat, athyglisbrestur og ofvirkni. Lesblinda getur einnig haft áhrif á tónlistarnám og 

þurfa nemendur með lesblindu oft aðrar kennsluaðferðir í sínu námi en aðrir nemendur. Fyrir 

slíka nemendur er mikilvægt að hafa kennsluna fjölbreytta, einstaklingsmiðaða og nýta 

styrkleika hvers og eins nemanda. Tónlistarkennarar eru í góðri stöðu til að aðstoða 

nemendur með lesblindu en eins og staðan er í dag er fræðslu og þjálfun kennara til kennslu 

nemenda með hvers kyns námsörðuleika ábótavant.  

Abstract 

Dyslexia is a term of reading disorder of neurological cause which often causes difficulty in 

phonological awareness and neurological timing. This can cause difficulty in reading, 

spelling and recognizing sounds. Dyslexia often accompanies mental symptoms such as low 

self-esteem, attention deficit and hyperactivity. Dyslexia can also affect music education and 

often require students to use different learning methods than other students. For these 

students it is important to have the teaching diverse, individual-oriented and to use the 

strength of each student. Music teachers are in a good position to help students with dyslexia, 

but most teachers have insufficient education and training for teaching students with any 

learning difficulties. 
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Inngangur  

Hugtakið dyslexia hefur verið þýtt á íslensku sem lesblinda. Það hefur verið notað yfir 

sértæka námsörðugleika sem geta meðal annars komið fram sem erfiðleikar í lestri, 

stafsetningu, tungumálum og stærðfræði.  

Talið er að um 10 % allra nemenda á Íslandi séu með lesblindu. Um 4 % eru talin vera með 

mikla lesblindu en 6 % með væga lesblindu1. Eru það sömu tölur og áætlaðar eru hjá öðrum 

þjóðum á norðurlöndum og í Bretlandi2. 

Nokkuð hefur verið skrifað um nemendur með lesblindu á Íslandi. Skrifaðar hafa verið 

bækur um lesblindu sem og námsritgerðir sem meðal annars hafa fjallað um lesblinda 

nemendur og tungumálanám, hvernig skólaganga sé hjá lesblindum nemendum og hvaða 

úrræði séu til staðar fyrir nemendur með lesblindu. Lítið hefur hins vegar verið skrifað um 

nemendur með lesblindu í tónlistarnámi og hvernig tónlistarkennarar geta auðveldað slíkum 

nemendum námið.  

Í þessari ritgerð er fjallað um tónlistarkennslu fyrir lesblinda nemendur. Í ritgerðinni verður 

farið yfir það hvað lesblinda er, orsök hennar, einkenni og tónlistarmeðferð við lesblindu. Þá 

verður fjallað um tónlistarkennslu fyrir nemendur með lesblindu og komið inn á áherslur og 

aðferðir sem tónlistarkennarar geta nýtt sér við skipulag kennslu fyrir slíka nemendur. Einnig 

verður fjallað um áherslur á kennslu nemenda með sérþarfir í kennaramenntun á Íslandi og 

að lokum verður minnst á aðalnámsskrá tónlistarskólanna og áfangapróf. 

Í ritgerðinni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hvað er lesblinda  

2. Hvað ber að hafa í huga við tónlistarkennslu lesblindra nemenda 

3. Hvernig eru tónlistarkennarar í stakk búnir til að kenna nemendum með lesblindu. 

  

                                                
1 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu. (Reykjavík: Félag 
lesblindra á Íslandi, 2010), bls. 31. 
2 Elín Vilhelmsdóttir, Lesblinda - Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf (Reykjavík: Félag lesblindra á Íslandi, 2007), 
bls. 64. 
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Lesblinda 

Skilgreining á lesblindu 

Dyslexia, sem kallað hefur verið lesblinda á íslensku, er hugtak yfir ákveðna tegund 

námsörðugleika. Orðið dyslexia kemur úr grísku og merkir erfiðleikar með orð. Hugtakið 

var fyrst notað af þýska augnlækninum Rudolf Berlin árið 1887 og lýsti hann dyslexiu sem 

ástandi þar sem einstaklingur með nægjanlega greind á í sérstökum erfiðleikum með lestur3. 

Einnig hafa verið notuð önnur íslensk hugtök til að lýsa dyslexíu, eins og leshömlun, sértækir 

lestraörðuleikar og sértækir námsörðuleikar í lestri en hugtakið lesblinda hefur náð hvað 

mestri útbreiðslu og verður það notað í þessari ritgerð4.  

Erfitt getur verið að skilgreina lesblindu þar sem hún getur haft mörg birtingarform. Alþjóða 

heilbrigðisstofnunin (WHO) lýsir lesblindu sem sérstökum erfiðleikum við lestur og ritun 

sem ekki megi skýra eingöngu út frá lágri greind, lakri heyrn eða sjón, tilfinningalegum 

erfiðleikum eða óviðunandi skólareynslu. Alþjóðasamtök um lesblindu lýsa henni sem 

sérstakri tegund námsörðuleika af taugafræðilegum uppruna sem einkennist af erfiðleikum 

við að ná upp nákvæmni, og eða hraða í lestri, ásamt erfiðleikum í stafsetningu og 

umskráningu hljóða5. 

Orsök lesblindu 

Undanfarna áratugi hafa verið gerðar fjölmargar rannsóknir í leit að orsökum fyrir lesblindu. 

Þó svo að orsökin séu ekki að fullu ljós, benda ýmsar rannsóknir til þess að orsökin séu 

lífeðlisfræðileg. Meðal annars hafa myndgreiningarannsóknir á heilum einstaklinga með 

lesblindu sýnt fram á veikleika eða frávik í afmarkaðri heilastarfssemi, sem veldur því að 

fólk á í erfiðleikum með rituð orð, bæði í lestri og stafsetningu6. Talið er að slík frávik snúist 

um óeðlilega úrvinnslu á taugafræðilegri tímaskynjun (e. neurological timing)7. Þá er talið 

að þjálfa megi þessa úrvinnslu, meðal annars með tónlist, og slíkt geti skilað bættum árangri 

í lestrar- og málhæfni8.  

                                                
3 Robert Frank og Katharyn E. Livingstone, The secret life of the dyslexic child : How she thinks, how he feels, 
how they can succeed (Londin, UK: Pan MacMillan, 2003), bls. 106. 
4 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu, bls. 11. 
5 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu, bls. 28-30. 
6 John Stein og Vincent Walsh, „To see but not to read; the magnocellular theory of dyslexia“, Trends in 
Neurosciences 20 (UK: University of Oxford, 1997), bls. 147-152. 
7 Katie Overy, „Dyslexia, temporal processing and music: the ptential of music as an early learning aid for 
dyslexic children“, 28 (2000): 218-229. 
8  P. Tallal, Miller SL, Bedi G, Byma G, Wang X, Nagarajan SS, Schreiner C og fleiri, „Language 
comprehension in language-learning impaired children improved with acoustically modified speech.“ Science 
217, 5245 (5. janúar 1996), bls. 81-84. 
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Talið er að hægra heilahvelið sé mögulega virkara hjá lesblindum einstaklingum og að það 

geti hjálpað til við að auka hæfileika þeirra á ýmsum sviðum eins og tónlist og stærðfræði 

auk þess að veita gjarnan gott ímyndunarafl og oft á tíðum aukna forvitni9.  

Einkenni lesblindu 

Einkenni lesblindu geta verið margvísleg og eru oft einstaklingsbundin10. Algengt er að börn 

með lesblindu geti átt í erfiðleikum með lestur, stafsetningu eða að vinna með tölur, þrátt 

fyrir að ná almennt góðum árangri á öðrum sviðum náms. Þau geta staðið sig mjög vel 

munnlega en geta svo lent í vandræðum með að ná upp færni þegar kemur að læsi og 

talnanámi. Þetta getur valdið því að þessi börn verða mjög svekkt með eigin árangur og því 

geta fylgt tilfinninga- og/ eða hegðunarvandamál11. 

Mikilvægt er að hafa í huga að lesblindir einstaklingar hafa sína styrkleika og sína veikleika 

eins og aðrir. Þeir einstaklingar sem greinast með lesblindu hafa í langflestum tilfellum fæðst 

með hana og er ekki óalgengt að lesblinda sé ættgeng12. 

Helstu einkennum lesblindu má skipta í tvo megin flokka. Þeir eru hljóðræn einkenni og 

sjónræn einkenni. 

Hljóðræn einkenni lesblindu lýsa sér sem erfiðleikar með rím og hljómfall. Slíkt gerir það 

að verkum að erfiðleikar verða við lestur og stafsetningu auk erfiðleika við að meðtaka það 

sem sagt er13. Sökum erfiðleika með hjóðskynjun og hrynjanda eiga einstaklingar sem 

haldnir eru lesblindu oft erfitt með tungumálanám. Slíkt kemur meðal annars fram í 

erfiðleikum með framburð og réttritun auk erfiðleika við að greina á milli líkra orða og greina 

orð í setningum14. 

Sjónræn einkenni lesblindu geta verið erfiðleikar við að halda föstum sjónfókus og 

fjarlægðarfókus svo texti verður óskýr. Slíkt getur meðal annars valdið því að erfiðara er að 

ná upp lestrarhraða. Einnig geta verið erfiðleikar við að halda stefnufókus sem verður til þess 

                                                
9 Elín Vilhelmsdóttir, Lesblinda - Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf, bls. 22. 
10  Ronald D. Davis og Eldon M. Braun, Náðargáfan lesblinda, Þuríður Þorbjarnardóttir og Heimir 
Háldánarsson þýddu. (Ísland: lesblind.com, 1994), bls. 132. 
11 Sheila Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics (London: Whurr Publishers, 1996) , bls. 6-8. 
12 Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, Lexía - Fræði um leshömlun, kenningar og mat (Akureyrir: 
Háskólinn á Akureyri, 2006), bls. 17. 
13 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls.4-5. 
14 Margaret Crombie og Hilary McColl, Dyslexia – Successful Inclusion in the Secondary School (David 
London: Fulton Publishers, 2007), bls. 54-63. 
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að augun hlaupa yfir orð og erfiðara er að ná samhengi úr þeim texta sem lesinn er. Þá geta 

einnig verið erfiðleikar við að sjá líkindi eða ólíkindi með orðum í texta15. 

Það er mismunandi eftir skólastigum hvernig þessi einkenni koma fram hjá börnum. 

Lesblind börn á leikskólaaldri geta meðal annars átt í erfiðleikum með að að ríma og þau 

geta átt það til að rugla stöfum í orðum og víxla þeim (t.d. Lóa verður Óla). Þá getur þeim 

reynst erfitt að læra heitin á bókstöfunum og hvaða hljóð tilheyra hverjum staf16.  Lesblind 

börn í grunnskóla eiga oft í erfiðleikum með lestur. Það vill oft taka þau langan tíma læra að 

lesa og lengi vel lesa þau hægt. Einnig getur þeim þótt erfitt að skilja, muna og ná samhengi 

í þeim texta sem lesinn er. Þá eiga þessir nemendur gjarnan í vandræðum með rétta 

stafsetningu og að læra erlend tungumál17. 

Rannsónir hafa sýnt að einkenni lesblindu geta náð út fyrir mál og lestur og eru einkenni 

eins og einbeitingarskortur, lélegt skammtímaminni, skortur á skipulagi og skert 

aðlögunarhæfni algeng á meðal lesblindra. Einstaklingar með lesblindu virðast vera líklegri 

til þess að sýna einkenni um ofvirkni, athyglisbrest og frávik í málþroska eða hreyfiþroska. 

Þá er algengt að lesblindir einstaklingar hafi lágt sjálfsmat og sýni andleg einkenni eins og 

kvíða, depurð, pirring og jafnvel ógnandi hegðun18. 

Einnig er algengt að lesblindir einstaklingar sýni hreyfitengd einkenni eins og að ruglast á 

hægri og vinstri, t.d. þegar leikið er á hljóðfæri og kemur að því að ákveða hvor höndin eigi 

að leiða spilið. Einnig verður oft ruglingur á hægri og vinstri þegar hendurnar eru látnar 

krossa. Þá eru lesblindir einstaklingar oft í vandræðum með fjarlægðarskyn sem kemur oft 

fram sem klaufska eða klunnaskapur. Einnig eiga lesblindir einstaklingar oft erfitt með að 

slá taktinn í lögum19.  

Oft er erfitt að koma auga á lesblindu hjá einstaklingum og erfiðleikar við lestur eða 

stafsetningu hafa oft verið túlkaðir sem skortur á vilja eða framlagi til námsins. Einnig dugar 

ekki alltaf að bera árangur þessara einstaklinga saman við jafnaldrana þar sem árangurinn 

getur alveg verið sambærilegur. Þeir sem eru lesblindir þurfa hins vegar oft að hafa margfalt 

meira fyrir þessum árangri en jafnaldrarnir og beita annarri námstækni20. Það getur gefið 

                                                
15 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 5. 
16 Elín Vilhelmsdóttir, Lesblinda - Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf, bls. 8-12. 
17 Anna Berglind Pálmadóttir, „Dyslexía og tungumálanám: hindranir, leiðir og viðhorf í framhaldsskólum“ 
óbirt meistararitgerð (Háskólinn á Akureyri, 2015). 
18 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu, bls. 29-30.   
19 Elín Vilhelmsdóttir, Lesblinda - Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf, bls. 8-12. 
20 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu. 
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vísbendingu um lesblindu ef einstaklingar hafa lélegt sjálfstraust. Þeir hafa oft ekki trú á 

eigin getu þar sem þeim gengur oft mun hægar en jafnöldrunum að skilja og ná tökum á 

ýmsum þáttum náms21.  

Ýmis einkenni vilja fylgja lesblindum einstaklingum í gegnum lífið. Það vill þó oft vera 

dagamunur hjá mörgum. Suma daga ganga hlutirnir mjög vel á meðan aðra daga ganga 

hlutirnir hægar fyrir sig og eru erfiðari viðfangs22.  

Lesblinda og tónlist  

Tónlist sem meðferð við lesblindu 

Rannsóknir benda til þess að nota megi tónlist til að auka hljóðskynjun, úrvinnslu hljóða og 

samþættingu upplýsinga frá mismunandi skynfærum hjá lesblindum börnum. Árangurinn 

getur verið bættur leshæfileiki23. Tónlistarhæfni barna er oft hægt að færa yfir á leshæfni, 

sérstaklega fyrir börn með lesblindu. Það eru margar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

þegar tónlist og tónlistarleikir eru notaðir við kennslu hjá börnum með lesblindu þá getur 

málhæfni þeirra orðið betri á marga vegu. Ástæðan er talin vera sú að tónlist hjálpar börnum 

að einbeita sér að hljóðum og hrynjanda (e. rhythm) á sama tíma. Það auðveldar þeim síðan 

að skilja og fylgja hrynjanda við tungumál. Tónlistarmeðferð hefur því verið notuð markvisst 

til þess að draga úr einkennum lesblindu undanfarin ár24. 

Þá getur hefðbundið tónlistarnám einnig skilað góðum árangri við lesblindu. Rannsóknir 

hafa sýnt að þegar lesblind börn læra á hljóðfæri eykst hæfni þeirra við að vinna úr 

fjölbreyttum þáttum málsins. Þeir einstaklingar sem hafa þjálfun í tónlist eiga auðveldara 

með að greina á milli samræðna og umhverfishávaða en þeir sem eru lesblindir eiga oft í 

erfiðleikum með þessa aðgreiningu25.  

                                                
21 Sheila Ogelthorpe, „Self-Esteem.“ Í Teacher guide to music and dyslexia, Christoher Walters ritstýrði, 2 – 
26, British Dyslexia Association, bls. 7-8. 
22 Elín Vilhelmsdóttir, Lesblinda - Dyslexía - fróðleikur og ráðgjöf, bls. 8. 
23 Michel Habib, Chloé Lardy, Tristan Desiles, Céline Commeiras, Julie Chobert og Mireille Besson, „Music 
and Dyslexia: A new musical training method to improve reading and related disorders“, Frontiers in 
Psychology 26 ( janúar 2016): 1-15. https://doi.org/doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00026. 
24 Habib og fleiri, „Music and Dyslexia: A new musical training method to improve reading and related 
disorders“. 
25 Martina Huss og Usha Goswami, „Dyslexia linked to difficulties in perceiging rhytmic patterns in music: 
Early musical games may offers benefits in learning to read“, Cortex, 29. júní 2011. 
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Tónlistarkennsla fyrir grunnskólabekki 

Þegar kemur að tónlistarkennslu í bekkjum grunnskóla er mikilvægt að tónlistarkennararnir 

þekki til getu allra barnanna í bekknum svo þeir geti stuðlað að því að börn með lesblindu 

fái aðstoð og kennslu við hæfi. Þegar börn hafa verið greind með lesblindu þá eru nokkrir 

kennsluþættir sem gott er að hafa í huga fyrir kennarann, með það að markmiði að bæta 

árangur þessara nemenda.  

Þar sem mörg börn með lesblindu eiga í erfiðleikum með einbeitingu þá þarf að vanda vel 

uppsetningu á bekknum. Gott getur verið að staðsetja lesblind börn fremst í bekknum og 

fjarri mesta áreitinu s.s. þeim nemendum sem tala mest í tímum og ýmiskonar skrauti eða 

munum í skólastofunni. Einnig getur verið gott að staðsetja lesblind börn nálægt barni sem 

er öflugur söngvari þar sem þau börn geta oft á tíðum aðstoðað lesblinda bekkjarfélaga sína 

við söng, texta og taktgreiningu ásamt öðrum þáttum tónlistar. Einnig getur verið gott að 

staðsetja lesblind börn nálægt þeim nemendum sem þegar hafa góða tímaskynjun og geta 

klappað eða spilað á hljóðfæri eftir takti.  

Þegar verið er að nota útprent á textum eða nótum þarf að hafa textann mjög greinilegan og 

með nokkuð stóru letri. Þá getur verið gott að prenta á blöð í ljósum litum þar sem oft er 

auðveldara að lesa svartan texta af lituðum blöðum heldur en af hvítum vegna glampa. Til 

að auka skilning barnanna og auðvelda lestur af blaði getur verið gott að láta börnin lita á 

textann, t.d. erindi í söngtexta í einum lit og viðlögin í öðrum. Tónlistarkennarar geta einnig 

þjálfað lestur frá vinstri til hægri á texta eða nótum með því að fylgja laginu á töflu eða með 

tónlistarforritum sem lita texta og nótur eftir framgangi lagsins líkt og þekkt er í karaoke.  

Að kenna börnum hrynjanda getur verið erfitt en að kenna börnum með lesblindu hrynjanda 

er enn erfiðara vegna skertrar tímaskynjunar. Fyrsta stigið er að kenna þeim að finna fyrir 

hrynjandanum. Börn með lesblindu eiga erfiðara með að áætla takt en önnur börn svo gott 

getur verið að nota lög sem hafa mjög sterkan takt eins og mars26. Þá getur verið gott að nota 

ljóð sem talaðan texta. Þá er hægt að láta börnin klappa taktinn á þekktu ljóði á meðan 

kennarinn les ljóðið eftir taktinum og les síðan ljóðið aftur úr takti til þess að leyfa börnunum 

finna muninn á þessum tveimur útgáfum.  

                                                
26 Martina Huss og  Usha Goswami, „Dyslexia linked to difficulties in perceiving rhytmic patterns in music: 
Early musical games may offers benefits in learning to read“ Cortex 47 , 6 (Júní 2011) . 
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Börn með lesblindu eiga oft erftitt með hugtök eins og að nóta geti verið hærri eða lægri á 

tónsviðinu, þegar alltaf heyrist jafn hátt í henni. Til þess að hjálpa til við að skilja tónsviðið 

er einn möguleikinn að teikna nótur á töflu og fá börnin til að láta höndina fylgja nótunum á 

töflunni um leið og nóta er sungin eða leikin auk þess sem þau eiga að syngja með nótunni. 

Eftir því sem leikin er hærri nóta því hærra þarf að lyfta hendinni og því hærra þarf að syngja 

á tónsviðinu. Við þetta er verið að nota þrjú skilningarvit í einu til þess að læra um tónhæð. 

Hlusta á nóturnar, syngja með og hreyfa höndina27. Með því að efla mörg skilningarvit þá 

getur reynst auðveldara fyrir börn með lesblindu að læra og skilja ýmsa þætti tónlistar28. 

Lesblindir nemendur í tónlistarnámi 

Algengt er að tónlistarnám í tónlistarskólum á Íslandi sé byggt upp á þann hátt að nemandi í 

heilu námi fái einnar klukkustundar kennslu á viku á sitt hljóðfæri. Í flestum tilvikum er um 

einkakennslu að ræða en í sumum tilvikum er byrjendum kennt í litlum hópum. Hjá 

byrjendum og yngri nemendum er kennslunni oft skipt upp í tvær þrjátíu mínútna 

kennslustundir á viku. Nemendur sem eru lengra komnir í náminu, mæta oftar bara einu sinni 

í viku, í klukkutíma einkakennslu á sitt hljóðfæri, ásamt því að mæta í kennslu í aukafögum, 

eins og tónfræði, tónheyrn, tónlistarsögu og hljómfræði.  

Þrátt fyrir að mörg börn hafi greiningu um lesblindu þegar þau koma í tónlistarnám þá er 

ekki þar með sagt að tónlistarkennarinn viti af því. Það er engu að síður mikilvægt að svo 

sé, enda geti slíkt auðveldað námið og sparað bæði tíma og gremju. Kennarinn getur þá skipt 

yfir í aðrar kennsluaðferðir sem nýta betur styrkleika nemandans. Sumir nemendur með 

lesblindu, bæði börn og fullorðnir, geta þó hafið tónlistarnám án þess að hafa nokkurn tímann 

fengið greiningu um slíkt. Þeir hafa þar af leiðandi líklega aldrei fengið viðeigandi aðstoð 

eða skilning frá öðrum. Tónlistarkennarar sem verja oft á tíðum góðum tíma í einrúmi með 

nemendum, eru því í góðri stöðu til þess að greina nemendur með lesblindu, þekki þeir 

einkennin. Því er afar mikilvægt að tónlistarkennarar þekki þau einkenni sem geta komið 

fram í tónlistarnámi hjá þeim nemendum sem haldnir eru lesblindu. Uppgötvi 

tónlistarkennarinn snemma á námsferlinum að nemandi sé haldin lesblindu, getur það 

                                                
27 Elizabeth Heikkila og Andrew Knight, „Inclusive Music Teaching Strategies for Elementary- Age Children 
with Developmental Dyslexia“, Music Educators Journal 99, 1 (september 2012), 
https://doi.org/10.1177/0027432112452597. 
28 Huss og Goswami, „Dyslexia linked to difficulties in perceiging rhytmic patterns in music: Early musical 
games may offers benefits in learning to read“. 



 

8 

 

auðveldað tónlistarnámið auk þess sem það getur einnig skilað sér í annað nám sem 

nemandinn stundar og leitt til þess að hann fái þá aðstoð sem þörf er á29. 

Hljóðfærakennsla fyrir lesblinda nemendur 

Þrátt fyrir að mörg einkenni lesblindu geti haft hamlandi áhrif á hæfileika þeirra til að leika 

á hljóðfæri þá er síður en svo útilokað að þeir geti náð góðum árangri. Þessir einstaklingar 

geta verið mjög þrautseigir og duglegir enda hafa margir þeirra þurft að leggja mikið á sig í 

öðru námi. Þá eru þessir einstaklingar oft á tíðum mjög ráðagóðir og duglegir að finna 

óhefðbundnar lausnir á þeim sviðum þar sem þeirra helsti veikleiki er, auk þess sem þeir 

hafa oft mikla sköpunarhæfileika30. 

Sömu ástæður og liggja að baki því að lesblindir nemendur eiga í erfiðleikum með 

tungumálanám og tónlistarnám. Það á meðal annars við um að lesa og skrifa tónlistartákn, 

enda má líta á þau sem sérstakt tungumál sem þarf að túlka31. Erfiðleikar við að lesa nótur 

eru því algengir hjá nemendum með lesblindu. Til dæmis geta þeir verið sérstaklega lengi 

að læra að lesa nóturnar og rugla nótunum mikið saman. Truflun á  hljóðskynjun og 

hreyfifærni getur valdið erfiðleikum þegar kemur að hreyfingum eftir takti og hröðum 

hljóðbreytingum. Rannsóknir hafa ekki sýnt fram á vandamál hjá lesblindum með að ná 

tökum á tónhæð (e. pitching)32. 

Það getur verið erfitt fyrir nemanda með lesblindu að halda fullri athygli í tímum og ná því 

efni sem verið er að fara yfir. Því getur nemandinn leitað í það að vera með truflanir í tímum 

(þ.e. tala mikið, vera allur á iði o.s.frv.) og missir hann þar af leiðandi alla einbeitingu33. 

Nemendur með lesblindu eiga oft erfitt með að fara eftir fyrirmælum og spila gjarnan talsvert 

undir þeim hraða sem viðkomandi lag á að vera í. Einnig getur þeim reynst erfitt að mæta á 

réttum tíma og að rata á réttan stað34.  

Mikilvægasta ráðið við að kenna lesblindum nemendum er að hafa kennsluna fjölbreytta og 

reyna að virkja sem flest skilningarvit. Með því geta þau skilningarvit sem sterkust eru hjá 

hverjum nemanda, hugsanlega bætt upp fyrir það sem veikari skilningarvitin ná ekki að 

                                                
29 Kate O’Brien Vance, „Adapting Music Instruction for students with dyslexia“, Music Educators Journal 90, 
5 (maí 2004),  https://doi.org/10.2307/3400020. 
30 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 8. 
31 Huss og Goswami, „Dyslexia linked to difficulties in perceiging rhytmic patterns in music: Early musical 
games may offers benefits in learning to read“. 
32 Vance, „Adapting Music Instruction for students with dyslexia“. 
33 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 7- 8. 
34 Vance, „Adapting Music Instruction for students with dyslexia“. 
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meðtaka35. Sem dæmi má nefna að hægt er að leyfa nemanda að lesa nótur af blaði, hlusta á 

lagið spilað, horfa á aðra spila lagið, syngja nóturnar með laginu og klappa taktinn, stappa 

niður fæti eða hreyfa sig með takti lagsins. Þá er mjög mikilvægt að vinna sérstaklega með 

styrkleika hvers og eins nemanda. Gott getur verið að ræða það við nemandann eða foreldra 

um hvar styrkleikarnir liggi. Kennarinn þarf svo að einblína á styrkleikana, gera þeim hátt 

undir höfði og hvetja nemandann til þess að nota þá, enda líklegt að það gefi bestan árangur. 

Sem dæmi má nefna nemanda sem hefur góða hæfileika til þess að heyra tónlist en 

takmarkaða hæfileika til þess að lesa nótur. Fyrir slíka nemendur ætti kennslan að miða að 

því á að þjálfa nemandann í að hlusta og leggja tónlistina á minnið í stað þess að lesa af 

nótnablaði. Það þýðir þó ekki að það eigi að hætta að kenna þeim nótnalestur, alls ekki, þar 

sem ekki er alltaf hægt að treysta á hlustun og minni. Þess í stað þarf bara að leggja aukna 

áherslu á styrkleika nemandans, sem er hlustun, til þess að ná betri heildarárangri. 

Veikleikana má svo vinna með áfram, með það að markmiði að styrkja þá einnig. Annað 

dæmi er nemandi með góða sjónræna hæfileika en takmarkaða samhæfingu eða hreyfifærni. 

Fyrir slíka nemendur getur verið gott að velja lög sem erfitt er að lesa en krefjast ekki 

endilega svo mikillar samhæfingar. Þá geta sumir nemendur haft hag af því að spila með 

öðrum þar sem þeirra eigin partur er kannski ekki mjög erfiður en þegar fleiri spila lagið 

saman þá verður útkoman mikilfenglegri en við einspil auk þess sem þeir geta fengið 

stuðning af meðleikurunum36. 

Mikilvægt er þó að muna að nemendur eru mismunandi og einkenni lesblindu eru misjöfn. 

Það sem reynist vera veikleikar hjá einum nemanda geta verið styrkleikar hjá öðrum37.  

Kennsluaðferðir 

Það er mikilvægt að tónlistarkennarar hafi í huga að lesblindir nemendur eru ekki seinfærir 

til náms, þeir þurfa bara aðrar aðferðir. Fyrir suma lesblinda getur tónlistarnám verið 

vettvangurinn þar sem þeir sýna sjálfum sér, fjölskyldu sinni og vinum að þeir geti náð 

árangri og jafnvel staðið framar jafnöldrum sínum. Þetta getur verið tækifæri sem nemandinn 

fær ekki í öðru námi.  

  

                                                
35 Karen Marshall og Sally Daunt, „Practiacal teaching solutuins“ Í Teacher guide to music and dyslexia, 
Christoher Walters ritstýrði, 2 – 26, British Dyslexia Association, bls. 9-15. 
36 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 13-14.  
37 Vance, „Adapting Music Instruction for students with dyslexia“. 
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Aðferðir: 

Fjölbreytni - Að hafa fjölbreytni í náminu getur hjálpað mikið til þess að nemandinn haldi 

betur athygli. Þá getur verið gott að hafa breytilegar kennsluaðferðir þegar verið er að kenna 

nýtt efni. Það sama má segja að eigi við um þá nemendur sem ekki eru lesblindir, þ.e. að 

halda í fjölbreytni og breyta reglulega um kennsluaðferðir. Þá er mikilvægt að virkja öll 

skilningarvitin því slíkt getur hjálpað lesblindum nemendum að ná fram skilningi og færni 

fyrir það sem kennt er38. 

Endurtekningar - Margir nemendur með lesblindu eiga í erfiðleikum með skammtíma 

minnið. Þeir gleyma oft fljótlega því sem verið var að kenna þeim og getur það valdið 

erfiðleikum þegar halda á áfram að byggja ofan á þann grunn sem gert er ráð fyrir að sé til 

staðar frá fyrri kennslutímum. Kennarinn verður því að finna leið til að rifja upp það sem 

áður hefur verið kennt, án þess að draga úr áhuga nemandans. Til dæmis er hægt að minnast 

á það sem farið var yfir í síðasta kennslutíma, án þess þó að eyða of miklum tíma í upprifjun 

og reyna svo að halda áfram að bæta ofan á þá þekkingu sem er til staðar. Það þarf oft að 

kenna sama hlutinn nokkrum sinnum áður en hægt verður að byggja ofan á hann. Því verða 

tónlistarkennarar að vera reiðubúnir að kenna sama hlutinn oft, og jafnvel á mismunandi 

vegu í stað þess að halda beint áfram á næst stig39.  

Litir - Litir geta verið góðir til þess að aðstoða nemendur með lesblindu. Sem dæmi má nefna 

að nota yfirstrikunarpenna til þess að merkja inn á nótur hjá nemendum. Til dæmis er hægt 

að hafa þrjá liti og nota einn litinn við þær nótur sem hafa hækkunarmerki (#), annan lit fyrir 

þær nótur sem hafa lækkunarmerki (b) og þriðja litinn til þess að merkja nótur sem hvorki 

hafa hækkunarmerki eða lækkunarmerki. Einnig er hægt að nota liti til þess að merkja inn 

tiltekna hluti á nótnablöð, s.s. yfirstrika áhersluratriði eða bæta við viðeigandi táknum. 

Einnig er hægt að fara þá leið að láta hverja nótu eiga sinn lit og kenna nemendum þannig 

að lesa nótur. Ein aðferð við að kenna börnum með lesblindu að þekkja nóturnar er að lita 

nótnabilin og línurnar á nótnablaði og tengja litina við eitthvað ákveðið, t.d. nótnabilið fyrir 

F má lita grátt fyrir fjöru og fyrir ofan má lita línuna græna fyrir nótuna G og grasið sem er 

fyrir ofan fjöruna o.þ.h.40.  

                                                
38 Michael Lea, „Memorising and sight-reading.“ Í Teacher guide to music and dyslexia, Christoher Walters 
ritstýrði, 2 – 26, British Dyslexia Association, bls. 16. 
39 Michael Lea, „Memorising and sight-reading“, bls. 16.. 
40 Marshall og Daunt, „Practiacal teaching solutuins“, bls. 9-15. 
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Söngur – Röddin sem börn bregðast best við er þeirra eigin. Því getur verið gott að hvetja 

þau til að syngja með um leið og þau spila, og jafnvel að taka sönginn upp svo þau geti 

hlustað á hann41.  

Hlustun - Sumum lesblindum nemendum getur þótt mjög gott að hlusta á upptökur af því 

verki sem þeir eru að spila og jafnvel spila með. Slíkt getur auðveldað þeim að læra og spila 

verkið. Jafnvel getur verið áhrifaríkt að taka upp nemandann spila verkið svo hann geti 

hlustað á sjálfan sig42.  

Líkamshreyfingar – Til eru ýmsar æfngar þar sem líkaminn er notaður til þess að æfa 

samhæfingu og takt. Til dæmis að slá sitthvorn taktinn með höndunum, þ.e. með hægri hendi 

væri hægt að slá fjórðapart en áttundapart eða tríólur með vinstri hendi. Einnig er svo hægt 

að bæta við t.d. einum fæti þar sem hann stappar það sama og önnur höndin er að slá eða á 

móti því sem hendurnar eru að gera. Einnig má jafnvel bæta við tali eða söng43.  

Að skipuleggja kennslustund  

Til þess að ná árangri í kennslu er mikilvægt að vera með skýr markmið og gott skipulag. 

Yfirleitt er betra að kenna tvo stutta tíma á viku heldur en einn langan fyrir nemendur með 

lesblindu. Bæði getur heil vika á milli tíma verið of langt fyrir nemandann auk þess sem 

erfiðara getur verið að halda einbeitingu í langan tíma í einu. Kennslustundir með styttra 

millibili gefa aftur á móti meiri möguleika á því að nemandinn muni það sem gert var í 

síðasta tíma og örari upprifjun getur hjálpað til við bættan árangur. Það getur líka minnkað 

pressuna á kennarann sem veit þá að stutt er í næsta tíma ef einhver hluti af áætlaðri kennslu 

næst ekki í viðkomandi tíma.  

Þar sem margir lesblindir hafa takmarkaða athygli þá er betra fyrir tónlistarkennara að vera 

búnir að undirbúa of mikið til þess að gera í tímanum, frekar en of lítið. Það gerir þá ekkert 

til þó svo að ekki náist að gera allt sem búið var að skipuleggja. Þannig getur kennarinn alltaf 

verið skrefi á undan ef nemandinn missir einbeitinguna eða þolinmæðina við það sem unnið 

er að hverju sinni og verið tilbúinn með eitthvað annað. 

Þrátt fyrir að vera búinn að skipuleggja fjölbreyttan tíma þá þurfa tónlistarkennarar að vera 

reiðubúnir að kasta öllu skipulaginu og fylgja þörfum nemandans eins og þær eru þann 

                                                
41  Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 37-39. 
42  Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 41-43. 
43  Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 74-77. 
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daginn. Til að mynda getur kennarinn þurft að vera reiðubúinn til þess nota bróðurpartinn af 

tímanum til þess að hlusta og ráðleggja nemandanum um aðra hluti en tónlist ef það er það 

sem nemandinn óskar. Það getur verið mikilvægt fyrir nemandann að hafa samherja sem er 

reiðubúinn til þess að taka honum eins og hann er og aðstoða hann í stað þess að setja alltaf 

pressu og kröfur um árangur. Slíka kennslutíma ætti ekki að líta á sem sóun heldur mikilvæga 

þó svo að tónlistarlegur ávinningur sé kannski ekki mikill44.  

 

Kennaramenntun á Íslandi og áhersla á lesblinda nemendur 

Í kennaramenntun á menntavísindarsviði Háskóla Íslands hefur ekki verið skylda að taka 

námskeið þar sem er farið yfir kennslu nemenda með sérþarfir. Eitthvað hefur verið í boði 

af valnámskeiðum fyrir kennaranemendur en þau námskeið hafa jafnvel fallið niður vegna 

lélegrar þátttöku45. Það virðist þó vera nokkuð auðvelt að komast í gegnum kennaranám og 

jafnvel að verða sérkennari með takmarkaða þekkingu og þjálfun í kennslu nemenda með 

lesblindu46. Til að mynda hefur verið gerð rannsókn á tungumálakennurum á Íslandi þar sem 

í ljós kom að þeir telji sig ekki hafa kunnáttu eða getu til þess að útvega nemendum með 

lesblindu nauðsynlega aðstoð þrátt fyrir að gera sér grein fyrir því að þeir nemendur eigi í 

erfiðleikum með tungumálanám47. 

Í hjóðfærakennslunámi á BA stigi við Listaháskóla Íslands hefur ekki verið boðið upp á nein 

námskeið sem snúa að kennslu nemenda með sérþarfir. Það stendur þó til bóta en frá og með 

næsta hausti verður  sjónum beint að þessum þætti í kennslufræðiáfanga sem nú er í smíðum. 

Stefnt er að því að kennaranemendur fái m.a. yfirsýn yfir þá námsörðuleika sem nemendur 

geta vera verið að kljást við og hvaða kennsluaðferðum hægt er að beita svo kennsla verði 

jákvæð og áranugrsrík48.  

Þetta vandamál er þó ekki einskorðað við Ísland því tónlistarkennurum víðar í heiminum 

finnst þeir ekki vera nægjanlega vel undirbúnir til að kenna nemendum með sérþarfir og ekki 

hafa til þess fullnægjandi stuðning49 50.  

                                                
44 Sheila Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics bls. 143-148. 
45 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu,bls. 150-151. 
46 Halla Magnúsdóttir, Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu,bls. 150-151. 
47  Guðrún Kristín Þórisdóttir og Hjördís Jóna Gísladóttir, „Dyslexía og tungumálanám“ (Kennaraháskóli 
Íslands, 2007). 
48 (Elín Anna Ísaksdóttir, munnleg heimild, 8. desember 2017). 
49 B Wilson og J McCrary, „The effect of instruction on music educators’ attitudes toward students with 
disabilities.“ Journal of Research in Music Education 44, 1 (1996): 26-33  . 
50 R Hourigan, „Preparing music teachers to teach students with special needs.“ Applications of Research in 
Music Education 44, 1 (2007), bls. 5-14. 
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Aðalnámskrá tónlistarskólanna og áfangapróf 

Aðalnámskrá tónlistarskólanna var gefin út í byrjun júnímánaðar árið 2000. Þar er farið yfir 

helstu hlutverk og markmið sem tónlistarkólar eiga að hafa í huga við sitt starf. Þar segir:   

Hlutverk og megin markmið tónlistarskóla er að efla hæfni, þekkingu og 
þroska nemenda, sem og að stuðla að öflugu tónlistarlífi í landinu. Í skólastarfi 
tónlistarskóla ber að taka tillit til margbreytilegra áhugasviða nemenda, getu 
þeirra og þroska þannig að skólarnir þjóni öllum þeim sem sækjast eftir 
tónlistarnámi. Kennsluaðferðir og viðfangsefni skulu vera fjölbreytt og 
sveigjanleg51. 

 

Markmiðið er göfugt en við nánari athugun kemur þó í ljós að þegar kemur að mati og 

prófum þurfa allir nemendur að standa jafnir, hvort sem þeir eru með einhvers konar sérþarfir 

eða ekki. Til að mynda er ákveðin uppskrift gefin fyrir því sem nemandi skal geta spilað 

fyrir hvert áfangapróf og ber kennurum og prófdómurum að fara eftir því, án tillits til sérþarfa 

nemanda52.  Nemendur með sérþarfir geta því oft orðið fastir á ákveðnum stað í náminu og 

komast ekki yfir einhvern þröskuld, eins og til dæmis að taka áfangapróf, þrátt fyrir að hafa 

stundað tónlistarnám í mörg ár. Sem dæmi má nefna að sumir nemendur eiga mjög erfitt 

með að læra tónstiga utanbókar og þá sérstaklega þegar gera þarf ákveðnar slaufur í honum 

(þ.e. ekki fara frá grunntóni og upp á hæðsta grunntón). Aðrir nemendur eiga erfitt með að 

ná upp tilsettum hraða sem ætlast er til og enn aðrir nemendur eiga mjög erfitt með 

óundirbúinn nótnalestur. Af þeim sökum er mikilvægt að bjóða þessum nemendum 

möguleika á að taka áfangapróf með sérákvæðum. Slík ákvæði geta verið margvísleg, s.s. 

breytt uppröðun á efni prófsins, lengri tími fyrir undirbúning á ólesnu efni, styttri tónverk og 

jafnvel möguleiki á því að taka prófið í tveimur áföngum. Þá er mikilvægt að hafa 

andrúmsloftið afslappað og gott getur verið að próf séu tekin við kunnulegar aðstæður og 

með kunnugum prófdómara. Í skriflegum prófum er líka hægt að veita lesblindum 

nemendum lengri próftíma, lesa spurningarnar upphátt fyrir þá eða leyfa þeim svara 

ákveðnum spurningum munnlega í staðinn fyrir skriflega53. 

                                                
51 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti (Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, 
2000), bls. 13. 
52 Menntamálaráðuneytið. Aðalnámskrá tónlistarskóla: Almennur hluti. 
53 Oglethorpe, Instrumental Music for Dyslexics, bls. 152. 
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Lokaorð 

Lesblinda eða dyslexia er heiti yfir námsörðuleika af taugafræðilegum orsökum sem veldur 

oft erfiðleikum við hljóðskynjun og skyn á hrynjanda. Helstu einkenni eru erfiðleikar með 

lestur, stafsetningu, umskráningu hljóða og tungumálanám. Einkenni ná þó langt út fyrir 

lestur og skrift og sýna margir lesblindir einstaklingar einkenni um lélegt sjálfsmat, 

athyglisbrest, ofvirkni og frávik í mál eða hreyfiþroska. Þá eiga lesblindir nemendur oft 

erfiðara með tónlistarnám en aðrir nemendur. 

Nemendur með lesblindu geta þó vel náð framúrskarandi árangri í tónlist, þeir þurfa bara oft 

á tíðum aðra námstækni og kennsluaðferðir en aðrir nemendur. Þegar kennsla fyrir slíka 

nemendur er skipulögð, er margt sem þarf að hafa í huga. Mikilvægast er að hafa kennsluna 

fjölbreytta og reyna að virkja sem flest skilningarvit. Allir nemendur hafa sína styrkleika, 

hvort sem þeir eru lesblindir eða ekki. Það er mikilvægt að tónlistarkennarar hjálpi 

nemendum að finna sína styrkleika og vinni með þá í náminu. Þá ættu nemendur með 

sérþarfir að hafa möguleika á því að taka áfangapróf með sérákvæðum þar sem styrkleikar 

þeirra fá að njóta sín. Með því fá þeir aukinn möguleika á því að komast áfram í náminu, í 

stað þess að staðna og jafnvel flosna uppúr námi. Að auki geta þeir fengið aukna trú á sjálfum 

sér og eigin hæfileikum sem oft er sérlega nauðsynlegt. 

Tónlistarkennarar eru í góðri stöðu til þess að aðstoða börn með lesblindu. Þeir ættu að geta 

greint helstu einkenni lesblindu hjá nemendum og þekkja mögulegar kennsluaðferðir sem 

gætu hjálpað þeim við námið. Eins og staðan er í dag er lítil sem engin áhersla lögð á kennslu 

nemenda með sérþarfir í kennaranámi á Íslandi. Því þurfa kennarar, og þá ekki síst 

tónlistarkennarar, að finna upp hjólið hver fyrir sig, átti þeir sig yfir höfuð á því að þeir hafi 

lesblinda nemendur sem ekki ná upp færni á sama hátt og aðrir nemendur. Því er nauðsynlegt 

að þeir skólar sem bjóða uppá kennaramenntun leggi meira uppúr kennslu fyrir þessa 

nemendur þar sem áætlað er að um 10% nemenda séu með lesblindu auk annara nemenda 

sem þurfa á frekari stuðningi að halda í námi.  

Öll börn ættu að hafa möguleika á því að læra tónlist. Það er þó líklegt að sumum börnum 

með sérþarfir finnist þau ekki eiga þessa möguleika. Flest hafa þau áður lent í erfiðleikum 

með nám og hafa þar af leiðandi minna sjálfstraust. Fyrir börn sem eru blind, heyrnarlaus 

eða með mikla þroska- eða hreyfiskerðingu er skiljanlegt að þeim finnist þau ekki hafa sömu 

möguleika og aðrir en börn með lesblindu ættu ekki að vera í þeim hópi. Það sem þeim 
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skortir helst er skilningur á þeirra takmörkunum og úrræði til þess að nýta styrkleikana á sem 

áhrifaríkastan hátt. 
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