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48Um bæklinginn

Hverjum er hann ætlaður?
Bæklingurinn Bót á máli er hluti af lokaverkefni til 
bakkalárgráðu (B.Ed) við Háskóla Íslands. Þetta 
er leiðbeiningarit fyrir kennara, nemendur sem 
eru með dyslexíu og aðstandendur þeirra. 

Um efni bæklingsins
Hér í þessum bæklingi koma fram þau helstu 
atriði sem  þarf að hafa í huga fyrir nemendur 
með dyslexíu  og hvernig hægt er að gera tungu-
málanám frá 5. til 10. bekk auðveldara. Kennarar 
þurfa að búa yfir góðri þekkingu á ýmiskonar 
frávikum í þroska, hegðun og námsgetu ásamt 
færni í að skipuleggja námsaðstæður. Til að 
þeim sé þetta mögulegt þurfa þeir að hafa 
aðgang að fræðsluefni og hjálp sérfræðinga, svo 
sem sérkennara. Þá geta þeir greint vandamál 
nemenda og í kjölfarið hjálpað þeim.

Nemendur með dyslexíu eiga m.a. erfiðara 
með lestur en aðrir nemendur en það er 
hlutverk kennarans að komast að því hvernig 
best er að hjálpa þeim. Það getur hins vegar 
reynst kennurum erfitt að skipuleggja kennslu 
sína þannig að hún nýtist öllum nemendum. 
Nemendur með dyslexíu eru þó aldrei það margir 
í hverjum bekk að kennarinn geti ekki gert sitt 
besta við að mæta þörfum þeirra.

Gott er að hafa í huga það sem nemandi einn 
sagði:
… Það er ekki hlustað á mann, þrátt fyrir að 
maður hafi lesið og kunni efnið. Kennarinn 
hugsaði: „Hann getur þetta líklegast ekki.“ Manni 
finnst maður vera ósýnilegur og að lokum missir 
maður áhugann. Mér finnst ekki að kennararnir 
eigi að taka tillit til manns, heldur að þeir eigi 
að vinna betur með nemendum sem eru með 
dyslexíu, leyfa þeim að vera með og ekki sleppa 
þeim ...
… Manni líður virkilega eins og manni hafi verið 
hent út á ruslahaugana, - að lokum nennti ég ekki 
lengur að rétta upp hönd … (Lund, Y., 2010:27, 
þýðing höfunda).
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Stutt skilgreining á dyslexíu
Dyslexía er sértækur námsörðugleiki af tauga-
líffræðilegum uppruna. Einkennin birtast í erfið-
leikum með nákvæman, sjálfvirkan lestur og 
slakri færni í stafsetningu og umskráningu. 
Erfiðleikana má í flestum tilfellum rekja til vanda 
við úrvinnslu málhljóða sem er ekki í samræmi 
við aðra vitsmunalega hæfni einstaklingsins og 
koma fram þrátt fyrir vandaða lestrarkennslu. 
Dyslexía getur leitt til erfiðleika með lesskilning 
og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið 
niður á þróun orðaforða og öflun þekkingar 
í gegnum lestur (Freyja Birgisdóttir, Helga 
Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2008).

Mikilvægt er að benda á, eins og fram kemur í 
skilgreiningunni, að dyslexía er sértækur náms-
örðugleiki á sviði tungumálsins. Dyslexía tengist 
því að læra og er ekkert samband á milli dyslexíu 
og þess hversu gáfaður einstaklingurinn er. 
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Réttindi nemenda
Hver eru réttindi nemenda með dyslexíu? 
Í Aðalnámsskrá grunnskóla, almennum hluta 
(2006) segir:

Margir nemendur með sértæka námsörðugleika 
eiga í erfiðleikum með að ná tökum á lestri. 
Til að koma til móts við þennan vanda og 
aðra námsörðugleika er nauðsynlegt að meta 
sérþarfir nemenda með öflugri skimun og 
greiningu sem allra fyrst á skólagöngunni. Í 
ljósi slíkrar greiningar getur skólinn, í samvinnu 
við forráðamenn nemandans, brugðist við á 
markvissan hátt. Í aðalnámskrá grunnskóla eru 

settar fram skýrar kröfur til skóla um greiningu á 
lestrarörðugleikum. Þessir nemendur eiga einnig 
rétt á því að tekið sé tillit til lestrarörðugleika þeirra 
við próf og annað námsmat. (Aðalnámsskrá 
grunnskóla, 2006:11)

Mikilvægt er að kennarar hjálpi nemendum að 
gera sér grein fyrir réttindum sínum svo þeir leiti 
eftir að fá þá aðstoð sem þeir þurfa fyrir próf 
eins og t.d. lengri próf tíma, hljóðsnældur, tölvur, 
próf með stækkuðu letri og lituðu blaði (Elín 
Vilhelmsdóttir, 2002:27).
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Snemmtæk íhlutun
Snemmtæk íhlutun getur haft mikil áhrif á gengi 
nemenda með dyslexíu í námi. Í öllum fögum 
er einhver lestur og því er nauðsynlegt að færni 
í honum sé góð. Mikilvægt er að bregðast sem 
allra fyrst við ef nemandi á í erfiðleikum með 
lestur þar sem vitað er að:

•	 Skjótur	árangur	í	lestri	getur	gefið		 	
 börnum forskot í námi og verið ávísun á  
 velgengni í öðrum námsgreinum

•	 Sjálfstraust	og	mat	á	eigin	getu	bíður		
 auðveldlega hnekki ef illa gengur og   
 getur haft áhrif á líðan og nám barnanna

•	 Börn	geta	vanist	ófullnægjandi		 	
 lestraraðferðum/venjum sem er erfitt að  
 leiðrétta seinna

•	 Snemmtæk	íhlutun	getur	komið	í		 	
 veg fyrir lestrarerfiðleika og fjárfreka   
 sérkennslu seinna á skólagöngunni
 (Helga Sigurmundsdóttir, 2008)

Eins og sést er bæði mikilvægt og þarft 
að greina börn sem eru líkleg til að lenda í 
lestrarerfiðleikum við upphaf grunnskóla. Það er 
gert með því að leggja fyrir skimunarpróf sem 
kannar ákveðna þætti og geta gefið vísbendingar 
um áhættu varðandi erfiðleika við lestrarnám 
(Helga Sigurmundsdóttir, 2008).



Sjálfsálit nemenda með dyslexíu
Mikilvægt er að ræða um sjálfsálit nemenda 
með dyslexíu og hvernig það getur haft áhrif á 
árangur þeirra í tungumálanámi sem og öðru 
námi. Gott sjálfsálit og góð sjálfsmynd getur 
gert kraftaverk, á meðan lélegt sjálfsálit brenglar 
oft sýn einstaklings á sjálfum sér og hvað hann 
getur. 

Miðbernska barna er sérstaklega viðkvæmur 
tími fyrir einstaklinga varðandi sjálfsmynd og 
sjálfsálit, en það er einmitt á þeim tíma sem 
börn hefja nám í erlendum tungumálum, eins 
og ensku og dönsku. Það er þá sem þau öðlast, 
eða öðlast ekki, virðingu skólafélaga sinna, verða 
útundan eða eru lögð í einelti (Goodman et al., 
2001 í Cole, M. og fl., 2005:548). Á þessum aldri 
er dyslexía þeim því mjög þungbært vandamál. 
Þau sjá og upplifa mikinn mun á sér og 
samnemendum sínum og vita að þeir sjá sama 
muninn líka. Þau upplifa sig þá gjarnan sem 
„heimsk“ þrátt fyrir að vera jafnvel mjög greind.

Stór hluti af tungumálanámi snýst um lestur eins 
og í öðrum greinum. Einstaklingar sem eiga erfitt 
með að lesa finnst það oft niðurlægjandi og það 
hefur mjög slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra. Slæm 
sjálfsmynd getur kallað á óviðeigandi hegðun 
eða áhugaleysi á námi sem gæti verið tilraun 
barnsins til að draga athyglina frá erfiðleikum 
sínum (Smith o.fl. 2001:66).
 
Þess má þó geta að fólk er jafn ólíkt og það er 
margt og á meðan sumir ná að vinna bug á 

erfiðleikum sínum fara aðrir í vörn. Sem dæmi má 
nefna að ef kennari biður nemanda með dyslexíu 
að lesa einhverjar línur upphátt þá er ekki ólíklegt 
að hann þykist hafa gleymt lestrarbókinni heima, 
týnt töskunni, sé illt í hálsinum eða annað til að 
komast hjá lestrinum. Ef hann svo endar með 
því að þurfa lesa þá gerir hann það svo hratt og 
svo lágt að erfitt er að heyra hvað hann segir. 
Vegna þessa kemur ekki á óvart að sérfræðingar 
á sviði dyslexíu vara við að láta nemendur með 
dyslexíu lesa upphátt. 
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10 Dyslexía

Sérstakir erfiðleikar nemenda með dyslexíu
Áhrif dyslexíu geta komið fram í námi á 
margvíslega vegu, m.a. í lestri, skrift, einbeitingu 
og minnisleysi. Þeirra helstu erfiðleikar eru:

Lestur: Nemendur eiga erfitt með að þekkja aftur 
orð, leshraði er jafnan hægur og lesskilningur á 
efni slakur. Þeir eiga erfitt með að sjá aðalatriði 
og innihald í texta. Þeir lesa vitlaust, rugla eða 
sleppa orðum og stöfum og þurfa að lesa sama 
hlutinn aftur og aftur. Þeir ná ekki að lesa sama 
texta og samnemendur í tímum. Lestur af töflu 
er þeim erfiður. Ásamt skrift sem er ekki vönduð, 
einföld og með stóru letri.

Ritun: Nemendur eiga erfitt með að tjá sig og 
koma frá sér efni. Þeir eiga erfitt með að halda 
áætlun og að skipuleggja og setja upp ritgerðir. 
Uppröðun efnis í ritgerðum getur verið vitlaus. 
Ritunin tekur þá mjög langan tíma. Nemendur 
verða að læra sérstaklega hvert og eitt nýtt orð 
fyrir sig, það getur komið í veg fyrir að þeir skrifi 
af því þeir halda kannski að þeir fái neikvæð 
viðbrögð ef orðin eru vitlaust skrifuð. Þetta 
getur haft áhrif á skilning kennarans á verkefni 
nemandans og hvernig kennarinn metur 
verkefnið.

Hlustun: Nemendur eiga erfitt með að muna 
ný orð eftir að hafa heyrt þau. Þeir eiga erfitt 
með að muna raðir af bókstöfum og tölustöfum 
eins og t.d. símanúmer eða dagsetningar eftir 
að hafa heyrt þær. Þeir eiga erfitt með fleirkvæð 
orð, þ.e.a.s löng orð með mörg atkvæði, gjarnan 

þrjú og fleiri, og þeir eiga erfitt með að muna 
stærðfræðiformúlur.

Minnið: Nemendur hafa jafnan lélegt skamm-
tímaminni, það er ekki eins skilvirkt og hjá 
öðrum. Upprifjun getur verið þeim tímafrekt ferli 
og þeir eru lengur að fara yfir námsefni. 

Réttritun: Nemendur snúa gjarnan stöfum og 
tölum vitlaust, t.d. b/d, t/f eða 13/31 og nota 
jafnvel ekki málfræðireglur (eins og n og nn) og 
muna kannski ekki hver hljóðmynd orðs er. Orð í 
setningum geta verið í vitlausri röð. Ritun þeirra 
getur verið tvístruð og glopótt og vantað í hana 
orð.

Handskrift: það eru oft mislöng bil á milli stafa 
í orðum, skriftin getur verið mjög slök og/eða 
óskiljanleg, stafir misstórir og óreglulegir.

Orðaforði: Nemendur geta haft takmarkaðan 
orðaforða á hinu erlenda tungumáli þar sem það 
þarf vanalega að setja nýtt orð í mörg dæmi í 
mismunandi samhengi áður en þeir læra orðið 
eða setningarskipan orða.

Einbeiting: Nemendur eiga í erfiðleikum með 
einbeitingu og truflast frekar við óviðkomandi 
áreiti
 
Mikilvægt er að kennari taki tillit til nemenda við 
mat á verkefnum og meti innihald og skilning 
en ekki einungis stafsetningu og skipulag (Elín 
Vilhelmsdóttir, 2002:25). 
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Færniþættirnir fjórir
Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvaða 
vandamálum hver og einn nemandi mun standa 
frammi fyrir í tungumálanámi sínu því veikleikar 
og styrkleikar allra nemenda eru ekki þeir sömu. 

Í dag er tungumálakennsla byggð á mismunandi 
aðferðum og fer það eftir kennaranum sem 
kennir tungumálið hvaða aðferð/ir eru notaðar 
og e.t.v. stefnu skólans, til dæmis ef skólinn 
styður einstaklingsmiðað nám eða samkennslu. 
Þrátt fyrir að aðferðirnar séu ólíkar er það víst að 
færniþættirnir fjórir eru alltaf notaðir í kennslunni, 
það eru þeir sem tungumál byggja á og enn 
fremur segir í aðalnámskrá að svo eigi að gera 
(Menntamálaráðuneytið, 1999:5). 

Færniþættirnir fjórir (d. de fire færdigheder) 
eru meginstoðir tungumálsis: talað mál, ritun, 
hlustun og lestur. Í dag er mikil áhersla lögð á að 
allir þessir þættir séu kenndir og að einum þætti 
sé ekki gert hærra undir höfði en öðrum. Þó má 
benda á að notkun hvers þáttar um sig getur verið 
mismikil eftir því á hvaða stað nemendurnir eru 
komnir í náminu. Æskilegt er að aðaláhersla sé 
lögð á hlustun og tal í byrjun kennslunnar en hún 
færist svo yfir á ritun og lestur þegar líður tekur á 
kennsluna (Menntamálaráðuneytið, 1999:5).

Tilgangurinn með erlendu tungumálanámi er 
að auka möguleikana á fleiri tækifærum í lífinu, 
að virkja heilann og auðvelda skilning okkar á 
heiminum. Þeim mun fleiri tungumál sem við 
kunnum þeim mun meira skiljum við – allt í einu 
getum við púslað saman spilum sem áður höfðu 
enga merkingu. 

Lestur: Við markvissan lestur eykst almenn 
máltilfinning sem auðveldar lesandanum að 
geta í eyðurnar og lesa á milli línanna. Það þarf 
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að gæta þess að nemendur fái fjölbreytt efni og 
lesi sem mest. Lesefnið má þó alls ekki vera of 
þungt því þá er mikil hætta á því að lesandinn 
hreinlega gefist upp.

Mikilvægt er fyrir kennara að hvetja nemendur til 
lesturs (Auður Torfadóttir, 2007:249). En hvernig 
er best að undirbúa lestur hjá nemendum? Það 
þarf að vekja áhuga nemenda og forvitni þeirra 
á efni textans, virkja ímyndunarafl þeirra, kalla 
fram reynslu þeirra, þekkingu og gefa lestrinum 
tilgang. Auður Torfadóttir nefnir m.a. að myndir 
sem tengjast efni textans geti komið af stað 
umræðu sem leiða að efni hans sem getur 
einnig komið ímyndunaraflinu af stað. Kennarinn 
getur gefið upp titil textans eða nokkur lykilorð 
honum tengd og nemendur spá fyrir um innihald 
hans. Nemendur geta búið til orðanet þar sem 
þeir finna öll orð um tiltekið efni og tengja við 
lykilorð úr textanum. Fyrst og fremst þurfa 
kennarar þó að aðstoða, hvetja nemendur sína 
áfram og passa að þeir séu virkir þátttakendur 
(Auður Torfadóttir, 2007:251). 

Mikilvægt er að tungumálakennarar fylgist vel 
með rannsóknum sem tengdar eru lestraferlinu 
og séu opnir fyrir nýjungum. Einnig er mikilvægt 
að þeir komi nemendum fljótt áfram í lestrinum, 
hjálpi þeim að ná tökum á aðferðum sem stuðla 
að sjálfstæði við lestur og láti nemendur fá 
viðráðanlegt lestrarefni sem höfðar til þeirra. Því 
meira sem lesið er, þeim mun betri tökum ná 
nemendur á tungumálinu og málvitund þeirra 
verður betri.

Hlustun: Ekki eru allir þeim kostum gæddir að 
vera duglegir að lesa en treysta þá kannski betur 
á hlustunina. Nemendur með dyslexíu eiga erfitt 
með að lesa og því ættu kennara að reyna að láta 
nemendurna hlusta í stað þess að lesa. Sumum 
nemendum með dyslexíu finnst betra að hlusta 
á efni til að ná samhengi og fylgjast með 
atburðarás því þannig stöðvast ekki lestrarferlið 
vegna erfiðra orða eða hægs leshraða. Einnig 
er hægt að vinna með hlustun og lestur saman 
þannig að nemandi hlustar á sögu á meðan hann 
fylgir fingrinum eftir í bókinni. Þannig heyrir hann 
líka réttan framburð orðanna. 

Talað mál: Ef kennari eyðir miklum tíma í 
framburð og hefur fulla athygli og áhuga nemenda 
þá er góður möguleiki á því að framburður þeirra 
verði góður (Brown H., D., 2007:340). Svo þetta 
sé mögulegt er nauðsynlegt að nemendur 
hafi jákvætt viðhorf til tungumálsins. Brýnt er 



að kennari tali hið erlenda tungumál nánast 
eingöngu í kennslunni og að skapað sé þægilegt, 
óheft andrúmsloft innan bekkjarins þannig að 
börnin geti tjáð sig frjálslega og án þess að vera 
feimin. 

Ritun: er eini færniþátturinn sem nemandi getur 
sloppið við án þess að það bitni á samskiptum 
nemandans við fólk sem hefur hið erlenda 
tungumál að móðurmáli. Ef einstaklingur kann 
ekki eða getur ekki af einhverjum orsökum 
skrifað getur hann alltaf fengið einhvern sem 
kann málið til þess að hjálpa sér.

Þegar frjáls ritunarverkefni eru metin er 
mikilvægt að meta nemendur út frá textanum 
í heild sinni. Best er að taka alla þættina sem 
snúa að ritunarferlinu, en það eru t.d. innihald, 
skipulaging, stíll, orðaröð í setningum, orðaforði, 
málfar og uppbygging. Gott er svo að láta 
innihald, skipulag og stíl vega meira en hin atriðin 
sem vitað er að nemendur eiga í erfiðleikum 
með (Brown H., D., 2007:414).

Á að leyfa nemendum með dyslexíu að 
sleppa við tungumálanám?
Í dag hafa 1.134 íslenskir námsmenn sótt um 
lán fyrir námsárið 2010-2011 til að stunda nám 
í Danmörku. Það er fjölgun um tæp 40% frá 
námsárinu 1995-1996, en þá sóttu 447 um lán til 
að stunda nám í Danmörku (Skýrsla, desember 
1997). Danmörk er hér tekin sem dæmi því 
að á eftir ensku er danskan kennd frá sjöunda 
bekk í grunnskóla. Gerður var samningur á 

milli Íslands, Danmerkur, Noregs, Svíþjóðar og 
Finnlands um aðgang að ærði menntun sem 
tók gildi 1996 (Norden, 2008a). Einnig er til 
samningur um norrænt menntunarsamfélag 
á framhaldsskólastigi, sem tekur til almennra 
bóknáms- og starfsmenntaskóla (Norden, 
2008b). Íslendingar hafa því jöfn tækifæri til 
náms á Íslandi og á hinum Norðurlöndunum. 
Í umfjöllun um erlend tungumál í Aðalnámskrá 
grunnskóla (1999:6) er að finna ágæta samantekt 
á mikilvægi tungumálsins:

Kunnátta í erlendum tungumálum og innsýn 
í menningu annarra þjóða getur lagt grunn að 
skilningi, virðingu og umburðarlyndi og er ein 
af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti 
og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni. 
Samvinna milli landa og heimsálfa eykst stöðugt 
á öllum sviðum og er mikilvægt að nemendur 
séu undir slíkt búnir í námi sínu. Kunnátta í 
erlendum tungumálum er mikilvægur lykill að 
fræðslu, námi og atvinnutækifærum. 
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Má nefna sem dæmi að ýmsar upplýsingar um 
verslunarvarning eru á erlendum málum, við 
þurfum að geta bjargað okkur á ferðalögum 
erlendis, geta átt samskipti við ferðamenn á 
Íslandi, geta átt samskipti við fólk erlendis og 
nýtt okkur upplýsingar í tölvutæku formi. Fyrir 
grunnskólanemendur er dýrmætt að geta notað 
erlend tungumál sér til gagns og ánægju. Því 
þarf að leggja áherslu á að tungumálanámið sé 
hagnýtt og víkki sjóndeildarhringinn.

Ástæða er því til að leggja áherslu á mikilvægi þess 
að allir nemendur, líka þeir sem eru með dyslexíu, 
læri erlend tungumál. Tungumálakennslu lýkur 
ekki um leið og grunnskólagöngu er lokið og hún 
heldur áfram í framhaldsskólanum. Þegar, eða 
ef, nemendur fara í framhaldsnám eru flestar 
kennslubækur, eða a.m.k. stór hluti þeirra, á 
ensku eða öðrum tungumálum. 

Vegna þessa ættum við ekki að velta því fyrir 
okkur hvort nemendur með dyslexíu eigi að fá 
undanþágu frá tungumálakennslu. Miklu frekar 
ættum við að huga að því hvernig best sé að hjálpa 
þessum nemendahópi í tungumálakennslu. 

Margaret Crombie styður þessa skoðun í grein 
sinni „Foreign Language Learning and Dyslexia“ 
(1999). Þar bendir hún á að hagurinn af því að læra 
erlend tungumál séu meiri atvinnumöguleikar 
og fleiri möguleikar á skemmtun og afþreyingu. 
Með því að geta átt í samskiptum á erlendum 
tungumálum öðlast maður betri skilning á fólki 
en ella. Þá fyrst yrði ástæða til að hafa áhyggjur 

ef við myndum svipta ungu fólk þessum 
forréttindum.
Varast ber að sleppa nemendum með sértæka 
lesröskun við námsgreinar eins og tungumál. 
Kennarar þurfa að gera sanngjarnar kröfur til 
nemandans. Í heimanámi þurfa foreldrar einnig 
að vera virkir og m.a. lesa fyrir barnið, útskýra 
orð og ræða vel um námsefnið. Til þess að auka 
lesskilninginn er gott ráð að ræða ýmsa þætti 
hins daglega lífs við barnið. Ekki skemmir fyrir að 
tengja nám barnsins við áhugasvið þess og ætíð 
skal hafa í huga styrkleika og veikleika barnsins 
(Jónas G. Halldórsson, 2005).

Einn hængur er þó á þessu öllu saman og hann 
er sá að ekki eru allir eins. Nemendur með 
dyslexíu geta verið með mismunandi einkenni, 
sumir eru með fylgiraskanir eins og ADD og 
ADHD eða annað. Þá bera að líta til þess hversu 
vel eða illa nemandinn er staddur í móðurmáli 
sínu og þá þarf að taka afstöðu til þess hvort 
hann sé tilbúinn til að kljást við hið erlenda 
mál eða hvort bíða eigi með það. Ef til vill væri 
ráðlegast að verja tímanum sem annars færi í 
tungumálakennslu í sérkennslu í móðurmálinu.
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Hvernig er hægt að aðstoða nemendur með 
dyslexíu ?
Æskilegt er að sérkennari og tungumálakennari 
vinni saman þegar nemandi eða nemendur 
með dyslexíu eru í nemendahópi tungumála-
kennarans. Móðurmálið og hið erlenda 
mál tengjast innbyrðis, þannig að ef færni 
nemandans í móðurmálinu er léleg segir það 
nokkuð til um og hefur áhrif á hvernig nám í 
erlendu tungumáli muni ganga (Nijakowska, J., 
2010:133). Jafnframt verður kennarinn að setjast 
niður með nemandanum og finna út hverjir 
styrkleikar hans eru og ákveða saman að þeir 
muni reyna að finna út hvaða aðferðir og verkefni 
henti honum best til að líkurnar á góðum árangri 
séu í hámarki. Góður árangur næst einungis ef 
kennari og nemandi ná vel saman og ef báðir eru 
tilbúnir til þess að treysta því að með því að prófa 
sig áfram er líklegast að árangur náist (Crombie 
og Schneider, E.  2003:4). 

Í bókinni Specific Learning Difficulties (1992:18-
19) greinir Margaret Crombie frá því hvernig 
umsjónarkennarar geta dregið úr vandamálum 
nemenda með dyslexiu í kennslustofunni. 
Með því jákvæðu viðhorfi og með því að hrósa 
nemandanum nóg getur kennarinn haft mikið að 
segja því lesblindir eru mjög meðvitaðir um það 
sem þeir telja vandamál sín og þurfa því mikla 
hvatningu. Crombie nefnir ótal góð ráð sem 
kennari getur verið meðvitaður um í kennslunni:

Sýnið alltaf, ef mögulegt er, jákvæð viðbrögð við 
munnlegri svörun (e. oral response)

Gefið einkunn og umsögn fyrir innihald texta, 
látið vita að stafsetningarvillur séu í textanum 
en dveljið ekki við þann hluta verkefnisins því 
annars gæti það ollið því að nemandinn vilji síður 
skrifa eða gera skrifleg verkefni. Æfingar og 
stafsetningarleikir í tölvum, ásamt fjölskynjunar 
æfingum í stafsetningu hjálpa miklu fremur en 
rauðu strikin í verkefninu.

Athuga þarf hversu langan tíma það tekur 
nemandann að vinna ákveðið magn af 
heimavinnu. Niðurstöðurnar skal nýta til þess 
að áætla hversu mikið heimanám æskilegt er 
fyrir aldur nemandans. Vanalegt er að lesblindur 
nemandi sé marga klukkutíma að vinna 
heimaverkefni sem tekur aðeins um 10 mínútur 
fyrir aðra nemendur.
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Látið nemandann þar sem kennarinn á auðvelt 
með að veita honum aðstoð án þess að það sé 
vandræðalegt fyrir nemandann, sökum mikillar 
aðstoðar.

Leyfið nemandanum að hafa upptökutæki eða 
snjallpenna (e. smartpen með í tíma og að nota 
tækið alltaf þegar möguleiki er á. Þannig öðlast 
hann öryggi og getur þá notað tækið þegar 
miklar líkur eru á því að svör hans verði ólæsileg 
eða erfið að skilja án þess.

Gefið nemandanum nægan tíma til að skrifa 
upp af töflunni eða upp úr bók. Einnig gæti 
verið sniðugt að láta nemandann fá glósurnar 
prentaðar.

Komist að því hvort nemandanum finnst 
óþægilegt að lesa upphátt fyrir bekkinn. Ef svo 
er þá er best að leyfa honum að sleppa við 
lesa. Látið nemandann einnig í viðeigandi hóp 
(miðað við hæfni hans) í umræðum, þrátt fyrir 
að lestrargeta nemandans sé kannski ekki í 
samræmi við getu hinna í hópnum. Nemandinn 
örvast við það að taka þátt í umræðum og 
umræður henta betur vitsmunalegri hæfni hans 
en skrifleg verkefni. 

Æfið nemandann í stafrófinu og í notkun 
orðabóka. Notkun orðabóka verður nemendum 
með dyslexíu sennilega nauðsynleg ævina út í 
gegn. Í dag er mjög þægilegt að nýta sér tölvu- 
og netorðabækur. Þær gera leitina einfaldari, 
bæði með styttri leitartíma og flestar bókanna 

gefa upp hugsanleg orð eftir innslátt fyrstu stafa 
orðsins, þannig að notandinn þarf ekki að slá inn 
allt orðið.

Þar sem einstaklingshjálp í bekkjum er yfirleitt 
ekki möguleg skaltu reyna með reglulegu 
millibili að athuga hvernig nemandanum gengur. 
Mikilvægt er að sjá til þess að honum takist að 
vinna eitthvað af þeim verkefnum sem bekkurinn 
á að vinna um daginn. Þegar útilokað er að veita 
nemandanum eins mikla athygli/hjálp og hann 
þarf má athuga þann möguleika, að mynda hópa 
sem gætu unnið eftir fjölskynjunaraðferðinni. 
Hún gengur út á að nemandinn samtímis tali, 
skrifi, hlusti og sjái atriðið sem hann er að læra.

Skipulagshæfni nemenda með dyslexíu er oft 
afar veik og væri því gott ef að kennarinn biði 
upp á aðstoð sína í skipulagningu. Stundaskrár 
verða að vera á stöðum sem týnast seint, eins 
og í pennaveski, á skrifborði eða á veggnum 
sem nemandinn situr upp við. Ef stundataflan 
týnist er gott að auka eintök séu til staðar fyrir 
nemandann sem hann veit af og getur sótt sér.
Foreldrar eða fjölskylda geta hjálpað barni 
sínu með því að hengja stækkað eintak af 
stundatöflunni upp á herbergisvegg barnsins 
og líta á hana áður en farið er að sofa. Þá getur 
barnið sett réttar bækur og rétt gögn ofan í 
skólatöskuna fyrir svefninn.
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Einnig er mikilvægt að allar bækur, pennaveski, 
töskur og tól séu merkt með nafni, bekk og 
heimilisfangi því að börn með dyslexíu eiga 
auðvelt með að týna eða gleyma hlutum. Ef 
nemandinn á í erfiðleikum með minnið er best 
að byrja strax að æfa minnishæfni hans.

Kennsluaðferðir
Hvaða kennsluaðferðir henta nemendum með 
dyslexíu best? Það er ekki kennsluaðferðin sjálf 
sem skiptir öllu máli varðandi árangur nemenda 
með dyslexíu þó svo að hægt væri að mæla með 
aðferðum sem borið hafa árangur, sérstaklega 
eins og áherslurnar liggja á Íslandi í dag, en það 
er út frá tjáskiptanálguninni. Óhætt er að segja 
að málfræði- og þýðingaraðferðin sé ekki sú 
besta, þó í lagi sé að nota hana í litlu magni í 
kennslunni. Einnig gætu nemendur sjálfir nýtt sér 
hana heimavið til þess að bæta orðaforðann eða 
lestur á hinu erlenda tungumáli. Beina aðferðin 
getur nýst ágætlega inn á milli í kennslunni þar 
sem hún þjálfar nemendur í markmálinu og um 
leið í handhægum almennum upplýsingum. 

Hlustunar- og talaðferðin er eins og beina aðferðin 
kennd á markmálinu og hefur þann kost að nýta 
mikið af mynd- og hljóðefni. Samfélagslegt 
tungumálanám væri hægt að stunda inn á milli 
eins og aðferðirnar nefndar hér að ofan því að 
stuðningur er mikill og traust innan hópsins 
verður að vera til staðar.
 
Suggestopedia (enskt heiti) er mjög skemmtileg 
aðferð en þegar unnið er eftir henni fá nemendur 

tækifæri á því að þykjast vera aðrir en þeir eru, 
kennslustofan er litrík og uppfull af myndum og 
sjónrænum stuðningi og mikil áhersla er lögð á 
að nemendum líði vel. Þögla aðferðin er mjög 
sérstök en hentar ekki lesblindum því þeir þurfa 
mikinn stuðning í kennslunni. 

TPR er sniðug og afar vinsæl aðferð í 
Bandaríkjunum. Kostir aðferðarinnar eru þeir að 
hún er ekki streituvaldandi og lítil pressa er á 
nemendunum. Þessi aðferð er tilvalin á fyrsta ári 
í tungumálakennslu. 

Mikið hefur borið á umfjöllun um verkefnamiðaða 
tungumálakennslu sem er mjög sniðug því þar er 
tengd saman færni á sviði tjáningar, framsagnar, 
hugmyndavinnslu, sjálfstæði, hópvinnu og 
mörgu öðru. Þetta er ekki ókostur fyrir nemendur 
með dyslexíu heldur gefur tækifæri á miklu 
úrvali, kennslan verður einnig nemendamiðuð 
og samvinnunám á sér stað.

Mikið hefur verið rætt um að einstaklingsmiðað 
nám þurfi að eiga sér stað til þess að t.d.  
nemendur með dyslexíu geti virkilega náð 
árangri. Þetta er hins vegar ekki rétt og í raun ná 
þeir fyrst og fremst árangri ef þeir sjálfir, kennarar 
þeirra og foreldrar viðurkenna röskunina og 
reyna af bestu getu að hjálpast að við að styðja 
við hana.

Gagnvirkur lestur 
Gagnvirkur lestur (e. reciprocal teaching) er 
aðferð hönnuð af Ann Brown og Annemarie 
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Palincsar og á að efla færni í umskráningu og 
lesskilningi. Aðferðin beinist að þeim sem hafa 
lært að lesa, í þeim skilningi að þeir geti umskráð 
einfalda texta en ekki skilið um hvað þeir fjalla 
(Cole, M. o.fl., 2005:496).

Þegar þessari aðferð er beitt getur nemandi með 
dyslexíu auðveldlega tekið þátt án þess að verða 
útundan og lært jafn mikið og hinir nemendurnir. 
Aðferðin gengur út á það að myndaðir eru litlir 
hópar en einn í hverjum hóp stjórnar umræðunni 
og fær hvern og einn í hópnum til þess að lesa 
eina efnisgrein textans. Eftir hverja efnisgrein 

skýrir sá sem las hana út á hvað hún gengur, 
hinir í hópnum mega svo bæta við eða rökræða 
frekar um hana. Þetta gera allir í hópnum til 
skiptis. Þannig getur sá með dyslexíu komist hjá 
því að eyða tíma í lestur, sem líklega hefði ekki 
þjónað neinum tilgangi vegna þess hversu erfitt 
nemandinn á með lestur. Best væri ef kennarinn 
gæti verið búinn að undirbúa umræðuhópana 
og láta nemandann með dyslexíu hafa sinn 
hluta fyrirfram svo hann geti verið búinn að 
undirbúa sig fyrir æfinguna. Ef kennarar hafa 
áhuga á að kynna sér þetta er hægt að nálgast 
ítarlegra efni eftir Önnu Guðmundsdóttur (2007) 
á slóðinni http://vefir.nams.is/lesid_til_skilnings/
lesidtilskilnings_klb.pdf. 
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Fjölskynjunarnálgunin (e. Multisensory 
approach - MLS)
Fjölskynjunarnálgunin er notuð til stuðnings 
þegar nemendum með dyslexíu er kenndur 
lestur og skrift á móðurmálinu. Einnig hefur verið 
sýnt fram á að aðferðin sé áhrifarík í kennslu 
erlendra tungumála. Upphaflega voru það 
Samuel T. Orton og Anna Gillingham sem áttu 
hugmyndina að fjölskynjunarkennslu og er hún 
því kölluð Orton-Gillingham-nálgunin í höfuðið á 
þeim (Nijakowska, J., 2010:123-4).  

Kennsla þar sem stuðst er við fjölskynjun fer 
yfirleitt fram í höndum sérhæfðs starfsfólks. 
Hún gengur út á að nota öll skynfærin, sjón, 
heyrn, snertingu og hreyfivitund. Í kennslunni 
er ávallt unnið með æfingar í samþættingu sem 
innihalda skrift, lestur og stöfun (e. spelling) 
(Orton-Gillingham, 2009).   

Þegar fjölskynjun var aðlöguð að tungumála-
kennslu nemenda með dyslexíu (e. at-risk foreign 
language learners) komu í ljós framfarir í bæði 
munnlegum og skriflegum þáttum í móðurmáli 
nemendanna, ásamt hæfni í markmálinu. 
Æski legast væri þá fyrir þessa nemendur 
að fá tungumálakennslu með innleiddri 
nálgun fjölskynjunar og með almenna þætti 
tungumálakennslunnar sem viðmið, en með 
áherslu á hljóðkerfið (Nijakowska, J., 2010:128). 

Þegar Orton-Gillingham aðferðin er notuð eru 
ákveðnar reglur sem þarf að fara eftir:

•		 Það	á	að	kenna	á	hinu	erlenda	tungumáli;
 notkun móðurmáls á þó að nota við   
 útskýringar á erfiðum málfræðiatriðum.

•		 Kennslan	verður	að	vera	mjög	skipulögð,
 þar sem verkefni dagsins eru vel   
 skilgreind.

•		 Upprifjun	á	að	vera	tíð.

•		 Leggja	á	áherslu	á	að	ritun	og	framburður
 eigi sér stað á sama tíma, svo að 
 nemendurnir geti séð, heyrt og skrifað  
 tungumálið.

Hér er smá partur af kennslustund í erlendu máli 
með Orton-Gillingham:

1. Kennaratöfluæfingar (10-15 mín.), hljóðfræði 
og málfræði – kennarinn ber fram hljóð og 
nemendur apa eftir.

2. Munnlegar æfingar (2-3 mín.), upprifjun hljóða 
sem var verið að taka á kennaratöflu – kennarinn 
skrifar bókstafinn og ber fram hljóðið á sama 
tíma.

3. Málfræði hugtök (10 mín.), kynning og 
upprifjun á málfræði – kennarinn skrifar einföld 
orð úr erlenda tungumálinu á kennaratöfluna, 
sem innihalda hið ný lærða hljóð og ber fram 
orðin um leið, nemendur apa eftir.
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4. Lestur/samskiptaæfingar (10 mín.), æfð eru 
raunveruleg samskipti á hinu erlenda tungumáli. 
Kennari les fyrir nemendum sömu orðin en þeir 
bera fram orðin og skrifa samstundis. Aðeins eitt 
hljóð er kennt á dag en kennari á að rifja upp lærð 
hljóð mjög oft. Hægt er að nota myndaspjöld 
með hverju fónemi, þar sem samhljóðar eru 
svartir en sérhljóðar rauðir.

Röð á kynningu fónema á að vera eftirfarandi: 
1) Allir sérhljóðar. 2) Samhljóðar sem eru eins 
á móðurmálinu og hinu erlenda máli. 3) Ólíkir 
samhljóðar málanna. 4) Sérstakt blandaðir 
sérhljóðar, sbr. ei og au á íslensku. Þegar búið 
er að kenna sérhljóðana ættu æfingar á töflu að 
innihalda sérhljóða og samhljóða, t.d. (ma, mi, 
mu, mo).

Lestur og lix
Nemendur með dyslexiu fá oft texta sem eru 
þeim alltof erfiðir og þar sem þeir lesa 9 af 
hverjum 10 orðum vitlaust (Elbro, C., 2005:36-
7). Þannig geta þeir barist við að lesa texta í 
óendanlega langan tíma án þess að komast neitt 
áfram. Þetta verða kennarar að koma í veg fyrir 
að gerist með því að velja réttar og nógu léttar 
bækur fyrir nemendurna. Hægt er að nota lix-
reiknivél til þess að athuga hvert erfiðleikastig 
texta og bóka er. Á slóðinni http://www.elkan.
dk/lixtal_lixberegner.asp má finna lix-reiknivél 
sem hægt er að nota til að reikna út lix-tölu texta.

Eftirfarandi listi sýnir helstu skiptingu lix-talna 
(Mikael Elkan, 2009). Listinn er þó eingöngu 

leiðbeinandi fyrir kennara  á vali bóka fyrir nem-
endur því það er ekki einungis lix-talan sem ræður 
erfiðleikastigi bókarinnar. Bakgrunnsþekking 
nem andans og orðendur heimt skiptir einnig 
máli og þess vegna þurfa börn sem læra erlent 
tungumál, til að byrja með, að fá bækur sem eru 
með lága lix-tölu. Auk lix-tölunnar þarf kennarinn 
að renna í gegnum bókina og sjá um hvað hún 
fjallar og athuga hvort hún raunverulega er jafn 
létt og talan gefur til kynna.

•	 5-10:	Texti	fyrir	1.	bekkinga	á		 	 	
 móðurmálinu

•	 <	24:	Auðveldur	texti	fyrir	alla,	t.d.		 	
 barnabókmenntir

•	 25-34:	Auðveldur	texti	fyrir	æfða		 	
  lesendur, t.d. texti í blöðum og    
 fagurbókmenntir fyrir fullorðna

•	 35-44:	Meðal	erfiður	texti,	tímarit	og			
 dagblöð

•	 45-54:	Erfiðir	textar,	sögubækur,		 	
 vísindaleg rit, fræðileg rit

•	 55	<+:	Mjög	erfitt,	fagbókm
 enntir á háskólastigi, lagatextar

Hér er slóð á mjög auðveldar sögur með lix-
tölurnar 5-6, 7-8 og 9-10 sem gætu kannski 
hentað nemendum með dyslexíu sem eru að 
byrja að læra dönsku http://www.laesonlline.dk. 



Ákveðin sérkenni kennsluaðferða
Fræðimenn (m.a. Schneider, 1999 og Sparks 
og Miller, 2000 í Nijakowska, J., 2010: 124-
5) hafa sett upp lista yfir ákveðin sérkenni 
kennsluaðferða sem snerta ritunarferlið sem 
nemendum með dyslexíu (e. at-risk foreign 
language learners) finnst hjálpleg. Þeim finnst 
hjálplegast að fá efnið:

•	 Með	fjölskynjun

•	 Beint	og	skýrt	(að	reglur	og	útskýringar		
 séu til staðar, svo þeir þurfi ekki að 
 geta sig til um hvernig eigi að leysa   
 verkefnið)

•	 Á	kerfisbundinn	hátt,	mjög	skipulagt,		
 raðbundið eða í réttri röð

•	 Að	einhver	áhersla	sé	lögð	á
 hljóðmyndanir orða og að efnið sé   
 hljóðtengt (e. phonic-driven)

•	 Að	fá	færi	á	nógu	mikilli	æfingu	og		 	
 stuðningi 

•	 Helst	að	fá	að	vinna	í	litlum	hópum	eða		
 sem einstaklingar.

Tilgátur hafa verið settar fram (Sparks og fl., 
1998 í Nijakowska, J., 2010:127-8) um að það 
þjóni árangri fyrir nemendur með dyslexíu (e. at-
risk foreign language learners) í tungumálanámi 
að tíð og snemmtæk notkun texta sé viðhöfð 

ásamt hlustun og tali. Þessar tilgátur byggja á 
þeim niðurstöðum að munnleg færni aukist 
þegar textinn er hafður til hliðsjónar.

Mikilvægt er að komast að því hvað hægt er að 
gera til þess að hjálpa nemendum með dyslexíu 
í tungumálakennslunni. Johanna Nijakowska 
nefnir í bók sinni Dyslexia in the Foreign 
Language Classroom fjöldann allan af ráðum 
sem geta hjálpað til. Til dæmis er hægt að leyfa 
nemendum með dyslexíu að sleppa við að lesa 
upphátt fyrir framan allan bekkinn. Í staðinn 
er hægt að biðja þessa nemendur um að lesa 
upphátt heima inni á hljóðskrá, hljóðpenna (Smart 
pen) eða upptökutæki. Þeir ættu að vinna með 
úrval af textum sem kennari hefur samþykkt, 
ásamt einhverjum textum sem þeir hafa sjálfir 
valið úr efni sem þeim finnst áhugavert eða 
skiptir þá máli. Slök skrift ætti ekki að vera til 
umræðu ásamt lélegri stafsetningu. Kennari ætti 
að samþykkja notkun fartölva, svo nemandinn 
geti glósað, gert ritunarverkefni og yfirhöfuð til 
að skrifa með. Í tölvunni ættu að vera orðabækur 
og stafsetningarforrit/leiðréttingarforrit. 
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Vinna tengd tölvu, tækjum og forritum
Það hefur sýnt sig að tækni skiptir sköpum sem 
stuðningur við úrlausn verkefna í kennslu. Þá er 
átt við tölvur, stafsetningar- og leiðréttingarforrit, 
hljóðbækur, myndvarpa, glærusýningar (Power-
Point), upptökutæki, Internetið, vefsíður, tölvu-
póst, sérstök tölvuforrit, talgervla, tæki sem 
þekkja röddina (e. reading machines with optical 
character recognition), hljóðnema og heyrnartól.

Hjálp nemenda, foreldra og annarra
Ef ofantalin tæki eða tækni er ekki til staðar getur 
einföld aðstoð eins og munnlegur flutningur 
í stað ritaðs skipt miklu máli fyrir nemandann. 
Einnig er gott ef hægt væri að fá einhvern til 
að lesa texta upp fyrir nemandann og að skrifa 
niður það sem hann þarf. Auðvelt er að koma 
þessu í framkvæmd með para- eða hópvinnu 
þar sem nemendur fá ólík hlutverk og verkefni 
(Ganschow, L. og Sparks, R., 2000:188).

Endurtekning og fjölbreytni
Nemendur með dyslexíu þurfa mikla endur-
tekningu til að tileinka sér efni en endurtekning 
er ávísun þess að efnið verði leiðinlegt en þegar 
hlutir verða leiðinlegir minnkar áhugahvötin sem 
leiðir til þess að nám á sér ekki stað. 

Fjölbreytni getur hjálpað til við að koma í veg fyrir 
að efni verði nemendum leiðigjarnt. Fjölbreytni 
í verkefnum og hjálparáhöldum er ómissandi, 
en hér er til dæmis átt við litaspjöld (e. coloured 
cards), kennaratöfluna og mynda- og 

orðasamstæðuspil. Þeim er svo hægt að fylgja 
eftir með venjulegum verkefnum. Gott er að 
skiptast á stóru og litlu letri á orðum og lituðum 
spjöldum með hvítum og svörtum texta. Einnig 
er sniðugt að láta nemendur flokka spjöld í rétta 
flokka (e. card-sorting task), t.d. ef yfirflokkarnir 
væru grænmeti, ávextir og húsnæði, þá myndu 
nemendur flokka spjöldin í réttu yfirflokkana. 
Einnig hefur reynst gott að merkja með litum, 
formum og örvum (e. colour og shape coding) 
málfræðileg atriði eins og setningarhluta, rætur, 
for-, við- og innskeyti, en það festir atriðin frekar 
í minni (Nijakowska, J., 2010:148). 
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Ýmis hjálparefni
Á vefsvæðinu CrossBow Education (www.
crossboweducation.com)má finna myndakort 
og aragrúa af öðru ensku hjálparefni en á t.d. 
Legeteket (www.legeteket.dk) er hægt að fá 
hugmyndir að efni á dönsku. Auðvelt er að búa 
til svona efni og plasta það inn en þannig er 
hægt að nota það aftur og aftur. Hægt er svo að 
nýta sér sniðpappír og kalkipappír til allskonar 
verkefna og æfinga sem er góð tilbreyting. Ekki 
má gleyma að nefna gagnvirkar æfingar en þær 
er t.d. að finna á vefsvæði Námsgagnastofnunar 
(www.nams.is) og fleiri stöðum. 

Annað sem hægt er að gera til þess að hjálpa 
nemendum að leggja orð á minnið er að gera 
kennsluna skemmtilega, fyndna, óvænta eða 
vitleysislega. Til dæmist er hægt að kynna 
setningu með mynd og svo látbragði eða kynna 
rím með mynd og látbragði. Þekkt danskt rím 
hljómar svo: „Okker gokker, gummiklokker. 
Erle perle, pif paf puf, væk med den beskidte 
luf“. Í ríminu er talað um klukkur úr gúmmíi, sem 
er ekki vaninn, og svo eru endurtekningarnar 
okker, gokker og klokker, og puf og luf æfingar í 
hljóðkerfisvitund (Nijakowska, J., 2010: 149).

Að lokum er vert að nefna hvernig hægt er 
að tengja saman fjölskynjun og tækni. Það er 
gert með því að deila efninu  niður í nógu litla 
og skýra hluta sem er einnig raðað miðað við 
erfiðleikastig. Þannig er hægt að búa til yfirlit af 
því í myndum, töflum, kortum, gröfum, línuritum 
og skýringarmyndum. Einnig er gott 

að nota hugarkort og annað sem ber enska 
heitið spidergram og líkist hugarkorti. Kennarar 
ættu líka að deila út dreifimiðum eða ljósritum 
með vel skipulögðum glósum, samantektum, 
mikilvægum atriðum og niðurstöðum kennslu-
tímans. Þetta er nemendunum ómetanleg 
hjálp og er jafnframt fyrirmynd þess hvernig 
þeir sjálfir gætu glósað mikilvægar upplýsingar 
(Nijakowska, J., 2010: 149).
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Tölvubakpoki
Tölvubakpoki (d. IT rygsæk) er tæki eða forrit 
sem hjálpa nemandanum við skrift og lestur. 
Nemendur með dyslexíu í Danmörku geta 
fengið hann ókeypis. Þetta er engin töfralausn 
heldur einn af þeim þáttum sem getur hjálpað 
nemandanum við nám. Innihald tölvubakpokans 
skapar grundvöll þess að nemandi með dyslexíu 
geti lesið og skrifað.

Valið á hjálpartækjunum í bakpokanum fer 
eftir vandamálum nemandans. Vanalegt er að 
í svona bakpoka sé: fartölva með hljóðkorti, 
Windows-stýrikerfi 98/2000/XP, mús með 
þremur tökkum (t.d. LogiTech-mús) en með 
miðjutakkanum er hægt að setja afritunarþátt 
fyrir upplestur, hljóðnema og heyrnatól, Internet 
og tölvupóstforrit, ritvinnsluforrit, t.d. Word, 
talgervill, orðabækur,  leiðréttingarforrit og forrit 
sem stingur upp á orðum eftir skrif á fyrstu 
stöfum orðsins og skanni. Tölvubakpoki getur 
líka innihaldið skönnunarpenna, skönnunar- og 
þýðingarpenna eða upptökutæki til að lesa inn 
glósur og taka upp innlegg kennara (Arendal, E. 
og Hansen, K. M., 2003:13-14).

Þrennt er víst í sambandi við tölvustuðning eins 
og tölvubakpokann og það er að:

•	 Hjálpartækin	auka	áhuga	nemandans	á		
 því að lesa og skrifa
•	 Hjálpartækin	auka	sjálfsöryggi		 	
 nemandans
•	 Nemendur	með	dyslexíu	fá	hjálpartækin		
 almennt allof seint í náminu
    (Arendal, E. o.fl., 2003:20)
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Talgervlar og hljóðbækur
Hægt er að fá talgervla á mörgum tungumálum, 
t.d. íslensku, dönsku, ensku, frönsku og þýsku 
svo dæmi séu nefnd. Hægt er að nálgast 
ókeypis danskan talgervil á www.adgangforalle.
dk en hann er ágætur þó hann hökti svolítið. Til 
er íslenskur talgervill sem hægt er að nálgast 
á www.hexia.net. Gaman er að segja frá því 
að nýr íslenskur talgervill er í smíðum hjá 
Blindra félaginu (http://www.blind.is /verkefni/
talgervlaverkefnid) sem stenst samanburð við 
það besta sem þekkist í erlendum málum. 

Hjá Örtækni (http://www.ortaekni.is/hug-og-
velbunadur/Hugbunadur-fyrir-lesblinda/) er hægt 
að kaupa hugbúnaðinn EasyTutor en hann 
er fyrir lesblinda tölvunotendur og gagnast 
námsmönnum á öllum skólastigum. Í honum 
sameinast leiðréttingarforrit og forrit sem 
stingur upp á orðum eftir skrif á fyrstu stöfum 
orðsins og talgervill. Helstu kostir hans eru þeir 
að hann yfirstrikar texta og les orð upphátt um 
leið og þau eru skrifuð. Hann kemur einnig með 
tillögur að orðum um leið og þau eru skrifuð og 
útskýrir hvað orðin þýða. Með hugbúnaðinum er 
hægt  að vista texta sem hljóðskjöl, einnig  hægt 
er að ráða leshraðanum, inniheldur orðabók og 
skannar og breytir rituðu skjali eða PDF-skjali í 
texta.

Þrátt fyrir öfluga lestrar- og sérkennslu þurfa sumir 
nemendur að fá hjálp í gegnum hjálpartækin 
nefnd hér að ofan, þannig eru mestar líkur á að 
þeir nýti hæfileika sína í námi. Nemandi sem fær 

svona tölvubakpoka þarf að fá kennslu í öllum 
búnaðinum þannig að hann komist vel af stað og 
geti notað tækin einn síns liðs í kennslustundum. 

Nemendur með dyslexíu geta fengið lánaðar 
hljóðbækur hjá Blindrabókasafninu 
(http://www.bbi.is). Blindrabókasafn Íslands 
er ríkisstofnun sem heyrir undir mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. Hlutverk safnsins 
er að gefa þeim sem ekki geta lesið prentað 
letur tækifæri á að hlusta á það með hljóðbók. 
Þeir sem hafa leyfi til að fá lánað efni þaðan 
eru t.d. einstaklingar með dyslexíu, blindir og 
sjónskertir. Safnið framleiðir allar bækur sem 
framhaldsskólanemar með þessar hamlanir 
þurfa að nota á rafrænu formi og leggur áherslu 
á þjónustu við nemendur. Einnig eru framleiddar 
danskar og enskar námsbækur með hjálp 
talgervilstækni. Lánþegar geta einnig fengið 
lánaðar bækur í gegnum millisafnalán hjá 
blindrabókasöfnum á Norðurlöndunum en þar 
skipta titlarnir tugþúsundum. 
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Hér eru hlekkir sem vísa á nokkur blindrabókasöfn 
á Norðurlöndunum: 

•	 Norska	blindrabókasafnið	Biblioteket	for		
 lyd og punkt, http://www.nlb.no

•	 Danska	blindrabókasafnið	Nota	
 http://www.nota.nu

•	 Finnska	blindrabókasafnið	Celia	
 http://www.celia.fi

•	 Sænska	blindrabókasafnið	Talboks-	och		
 punktskriftsbiblioteket 
 http://www.tpb.se

Val á efni og bókum fyrir nemendur í tungumála-
kennslu verður með þessu móti óendanlega 
fjölbreytt og eitt er víst að alltaf er hægt að finna 
það sem best hæfir hverjum og einum.



Heyrnarhlífar og hvíslsímar
Til er tæki sem kölluð eru hvíslsímar (e. 
WhixperPhone). Þetta er einskonar sími sem 
hægt er að festa á höfuð nemandans. Síminn 
eykur athygli nemandans á eigin hljóð, minnkar 
bakgrunnshljóð, eykur einbeitingu og gefur 
endurgjöf á eigin tal. Þetta er mjög gott tæki í 
lestrarkennslu þar sem nemandinn getur heyrt 
sjálfan sig lesa upphátt og hefur hendurnar 
lausar á meðan til að fletta bókum og gera annað. 
Tækið er einnig mjög hentugt í tungumálanámi 
þar sem hver og einn getur einbeitt sér að eigin 
lestri og framburði án þess að samnemendur 
trufli með  miklum bakgrunnslátum. Hægt er að 
nálgast tækið hér: 

http://www.four-esses.dk
http://www.whisperphone.com

Annað sem hægt væri að gera fyrir nemendur 
sem láta auðveldlega truflast af tali og hljóði í 
tímum er að kaupa heyrnarhlífar sem hægt væri 
að gera skemmtilegar eða flottar á einhvern hátt 
til þess að auka líkurnar á því að nemendur vilji 
nota þau.

Skönnunarpenni
Skönnunarpenninn er mjög handhægur og þekkir 
texta á dönsku og um 166 öðrum tungumálum. 
Hægt er að nýta skönnunarpennann í margt. 
Til dæmist er hægt að tengja hann við tölvuna, 
skanna inn texta og nota hann við upplestur á 
einföldum orðum og textum. Hægt er að fræðast 
nánar um skönnunarpennann hér:
http://www.scandis.dk/
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Mynd 1. Hvíslsímar. Birt með leyfi Whisperphone.

Mynd 2. Skönnunarpenni. Birt með leyfi Scandis 



Lestrarforrit í farsíma
Hægt er að kaupa forritið kReader mobil hjá 
http://www.instrulog.dk í  Danmörku og velja 
þá á milli þess að fá aðeins dönsku eða fleiri 
tungumál með forritinu. Með þessu forriti 
er hægt að skanna inn efni og fá það lesið 
upphátt. Það sem þarf er farsíma með 5Mb pixla 
myndavél og svo farsímalesarann. Tekin er mynd 
af þeim texta sem á að lesa upp, t.d. grein í 
Morgunblaðinu eða strætóáætlun, og eftir 15-20 
sekúndur geturðu hlustað á textann. Hægt er að 
breyta hraða á tali og hljóðstyrk.

Alf og Alfabetet
Með þessu forriti eru æfðir bókstafir og orð. 
Lítill álfur að nafni Alf hjálpar nemandanum 
að fara í gegnum fimm gerðir æfinga: að læra 
bókstafina, að stafa orð, að skrifa orð, að tengja 
saman orð og mynd og að færa bókstafi til. Alf 
leiðir nemandann í gegnum æfingarnar, hvetur 
hann áfram og hjálpar til þegar nemandinn gerir 
villur. Hægt er að ráða því hvort hljóð eða heiti 
stafanna eru lesin upp. Nemandinn getur valið 
áherslur í æfingunum, til dæmis hvort notuð séu 
orð sem byrja á ákveðnum bókstaf, hljóðrétt orð 
eða orð af ákveðinni lengd. Hægt er að nálgast 
forritið hjá http://www.mikrov.dk.
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Mynd 4.  Alf og Alfabetet. Birt með leyfi Mikro værkstedet.

Mynd 3.  Lestraforrit í farsíma. Birt með  leyfi Knfb Reader 
Tecgnology Inc.
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Kommuniker: På tryk 2
Þetta er forrit til þess að búa til bækur, veggspjöld 
og önnur verkefni. Bæði kennarar og nemendur 
geta notað forritið. Það er einfalt í notkun og 
inniheldur meira en 1500 myndir. Hér að neðan 
er sýnidæmi um það hvernig er hægt að nota 
forritið. Forritið má nálgast hér 
http://www.mikrov.dk. 

Clicker 5
Þetta er forrit sem inniheldur skjályklaborð og 
samskiptaborð. Með forritinu er hægt að skrifa 
sögur en á skjályklaborðinu er hægt að velja 
setningar, orð, bókstafi, hljóð, myndir o.fl. Með 
forritinu er hægt að nota bæði stafræna rödd og 
venjulega rödd. Hér er hægt að nálgast forritið á 
ensku og dönsku.

http://www.cricksoft.com
http://www.hmi-basen.dk

Mynd 5.  Kommuniker: på tryk 2 forrit. Birt með leyfi Mikroværk-
stedet.

Mynd 6. Clicker forrit. Birt með leyfi  Crick Software Ltd.

Mynd 7. Clicker forrit. Birt með leyfi  Crick Software Ltd.
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4-Position MP3 - Listening Center
Margir nemendur læra og skilja hluti best í 
gegnum hlustun. Califone hópvinnutækin 
eru góð hjálpartæki fyrir hlustunarverkefni í 
tungumálakennslu, sérkennslu, kennslu á læsi 
og öðru tungumáli. Með tækinu er hægt að 
styðja við kennslu á hljóðkerfisvitund, orðaforða 
og hlustunar- og lesskilningi. Með þessu tæki er 
hægt að hlusta og taka uppt tal hvers nemanda 
fyrir sig, sem kennarinn getur svo kannað síðar.

Mynd 8. 4-Position MP3 spilari. Tekin af síðu 
http://www.califone.com/products/8104.php

Mynd 9. 4-Position MP3 spilari. Tekin af síðu 
http://www.califone.com/products/8104.php



Nú ákveð ég söguna! (d. Her bestemmer jeg 
historien)
Finndu einhverja stutta sögu eða notaðu textann 
aftan á einhverri af léttlestrarbókum barnanna 
í bekknum. Láttu nemendur skipta út orðum 
þannig að sagan verði allt öðruvísi en hún 
er. Til dæmis væri hægt að breyta sögu Kim 
Fupz Aakeson, „Misforståelse” svona: Fyrir: 
Der var en gang en tiger, der forelskede sig 
i en storvildjæger. En huntiger. Hun lå på lur i 
buskadset og syntes storvildjægeren var meget 
mandig og bar sit store gevær så flot... Eftir: 
...Der var en gang en bussemand, der forelskede 
sig i en finger. En grøn bussemand. Hun lå på lur 
i næsen og syntes fingeren var meget lang og 
bar sin negl så flot... Segðu nemendum að búa 
til skemmtilega sögu, fyndna sögu, góða sögu 
eða bara það sem þeim dettur í hug (Brinch, P. 
og Pedersen, P. L., 2010). 

Textabóluskrif (d. Boble skrible)
Nemendur teikna myndaseríu á blað af stærðinni 
A3 með tilheyrandi textabólum, þeir eiga þó ekki 
að skrifa textann inn í bólurnar. Þegar allir eru 
búnir að teikna þá láta nemendurnir einhvern 
annan í bekknum fá myndaseríuna sína. Þannig 
fá allir myndaseríu einhvers annars og eiga að 
fylla inn texta þannig að hann passi við myndirnar.
Láttu nemendur vita að þeir eigi ekkert að hugsa 
um stafsetningu eða orðaröðun, heldur að þeir 
eigi bara að skrifa það sem þeim dettur í hug 
(Brinch, P. og Pedersen, P. L., 2010:177).
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Heimavinnuleikur Emmu (d. Emmas 
lektiespil)
Það sem þarf að nota: heimavinna og tveir 
teningar. Þessi leikur býður upp á að heimavinnan 
verði skemmtilegri (Brinch, P. og Pedersen, P. L., 
2010: 187). Hægt er að útfæra leikinn á ýmsa 
vegu. Til dæmis væri hægt að gera æfingar í 
bekknum sem tengjast því efni sem þú ert að 
kenna. Þá yrðu sennilega að vera fleiri teningar 
svo að ekki myndist biðröð hjá krökkunum. 

Heimavinnuleikur

 1. Búðu til lista með tölunum 2-12 og
 skrifaðu við hverja tölu einhverja
 heimavinnu eða eitthvað annað sem á  
 að gera.

 2. Hoppaðu 5 englahopp 

 3. Nefndu fimm nafnorð og tvö sagnorð

 4. Gerðu tvö stærðfræðidæmi

 5. Mamma og pabbi segja tvö orð sem  
 þú átt að skrifa á svalirnar með krít

 6. Lestu tvær blaðsíður í   
 frjálslestrarbókinni 

 7. Hoppaðu fimm sinnum í öllum   
 herbergjum hússins

 8. Segðu upphátt alla sérhljóðana

 9. Gerðu hálfa síðu í dönskubókinni

 10. Gerðu næst einhverja æfingu sem  
 þú átt eftir

 11. Drekktu eitt glas af vatni

 12. Hlauptu fram og til baka að   
 klósettinu þrisvar sinnum
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Þeytispila leikurinn (d. Kyle kort 
automatisering)
Skrifaðu 120 algengustu orð hins erlenda 
tungumáls á lítil spjöld. Á dönsku má finna þau 
á vefsvæði Dansklærerforeningen http://www.
dansklf.dk/multimedia/120_hyppigste_ord.pdf, á 
litlum spjöldum. Gott er að plasta þau inn svo 
hægt sé að nota þau aftur og aftur. Jafnvel er 
hægt að skrifa íslensku þýðinguna hinum megin 
á kortin. Tveir spila saman og hafa sinn bunkann 
hvor. Fata er sett á gólfið u.þ.b. 1,5 metra í burtu 
frá þeim stað sem spilararnir standa. Sá fyrsti 
tekur kort úr sínum bunka og les orðið upphátt. 
Eftir það kastar hann spilinu og reynir að hitta í 
fötuna. Ef hann hittir fær hann stig. Síðan á næsti 
að gera, hann gerir eins og þannig skiptast þeir 
á koll af kolli. Það á að gera þetta hratt, þannig 
að það sé lesið um leið og hent hefur verið að 
fötunni. 

Leikurinn gengur út á að æfa sjálfvirkni af 
endurheimt orða í minni, sem er mikilvægt til 
þess að lesarinn verði hraðvirkur lesari. Orðin eru 
öll frekar stutt og með fá atkvæði. Hér að neðan 
fylgir listinn frá heimasíðu Dansklærerforeningen. 

120 algengustu orð í dönsku
Á heimasíðu EMU, Danmarks undervisningsportal 
http://www.emu.dk/gsk/fag/ind/inspiration/
laesning/120ord.html má finna fleiri æfingar og 
gangvirkar spil með 120 algengustu orðunum á 
dönsku, tetris, krossgátur og samstæðuspil svo 
eitthvað sé nefnt.
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Mynd 10. Orðalisti. Tekin af síðu 
http://www.dansklf.dk/page.dsp?area=284



Dragðu sögu (d. Træk en historie)
Þú býrð til þrjá mismunandi bunka af spjöldum. 
Sá fyrsti inniheldur persónur, annar staði og sá 
þriðji vandamál. Þetta verkefni æfir nemendur 
í því að átta sig á byggingu sögu. Það að geta 
kynnt persónur, setja inn stað og að búa til 
vandamál sem þarf að leysa. 

Í bunkanum „Persónur“ geta verið hinar ýmsu 
persónur, til dæmis Harry Potter, Margrét 
Danadrottning, jólasveininn eða Vigdís 
Finnbogadóttir. Einnig er sniðugt að hafa 
nokkur orð um það hverjar persónurnar eru, ef  
nemandinn veit ekki hver persónan er.
Í bunkanum „Staður“ má ýmislegt vera, t.d. 
tunglið, uppi á jökli, á sveitabæ, uppi í turni, ofan 
í göngum o.s.frv.
Í bunkanum „Vandamál“ getur ýmislegt verið, 
t.d. finnur ekki stað til að pissa á, vantar buxurnar 
sínar, þarf að senda pakka, er illt í tönninni.
Orðin og viðfangefnin sem eru í bunkunum getur 
verið tengt því námsefni sem er kennt hverju 
sinni. Sögurnar má hafa stuttar svo að nemendur 
sjái fyrir endann á þeim, nokkrar línur til dæmis. 
Svo geta þeir dregið aftur ef vill (Brinch, P. og 
Pedersen, P. L., 2010:177). 

Leikur að tölum (d. Leg med tal)
Þessi leikur gengur út á að kunna tölurnar. 
Kennarinn skrifar tölurnar frá 1 og upp í 100 á 
stórt blað eða á töfluna og kallar þann sem á að 
vera búinn að æfa sig heima upp til sín. Hann 
spyrð út úr og ef nemandinn getur ekki svarað 
öllu því sem kennarinn spyr að þarf hann að æfa 

sig betur og koma upp að töflu aftur einhvern 
annan dag.
Kennarinn lætur vita hverjir eiga að vera 
undirbúnir fyrir næsta tíma. Nemendur þurfa að 
kunna að telja frá 1-100. Í raun eru það þá 1-20 
og svo tugirnir sem nemendurnir verða að læra, 
fyrir utan að vita að seinni talan í tugunum er 
alltaf sögð fyrst á dönsku, en og tredive, og svo 
framvegis.
Þetta er sniðugur leikur og með því að notfæra sér 
hann veit kennarinn hversu góðir nemendurnir 
eru í tölunum Brinch, P. og Pedersen, P. L., 2010.

Hugmyndir af verkefnum 35



Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators. (2009). The Orton-Gillingham 
Approach. Sótt 25. mars 2011 af http://www.ortonacademy.org/appro-ach.php

Arendal, E. og Hansen, K. M. (2003). IT rygsæk til ordblinde. Esbjerg: Hjælpemiddelsintituttet 
Forlaget.

Auður Torfadóttir (2007). Lestur á erlendum tungumálum: Hlutverk lesandans. Í Auður 
Hauksdóttir og Birna Arnbjörnsdóttir (ritstjórar), Mál málanna: Um nám og kennslu 
erlendra tungumála (bls.235-255). Ísland: Háskólaútgáfan.

Brinch, P. og Pedersen, P. L. (2010). Legende let: Sådan vil børn elske at lære. Hørning: 
Clockwise I/S.

Brown, H. Douglas. (1994). Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language 
Pedagogy. New York: Prentice Hall.

Cole, M., Cole, S. R. og Lightfoot, C. (2005). The Development of Children. New York: 
Worth Publishers.

Crombie, M. (1992). Specific Learning Difficulties (Dyslexia) - A Teachers’ Guide. Glasgow: 
Jordanhill Sales & Publications.

Crombie, M. (1999). Foreign Language Learning and Dyslexia. Sótt 10. janúar 2011 af 
http://www.hilarymccoll.co.uk/resources/Dxa1.pdf.

Crombie, M. og Schneider, E. (2003). Dyslexia and Foreign Language Learning. London: 
David Fulton Publishers Ltd.

Elín Vilhelmsdóttir. (2002). Dyslexía - dyscalculía – dysgraphía: hvernig geta nemendur 
nýtt hæfileika sína best í námi? Reykjavík: Tilraunaútgáfa.

Elkan, M. Lixtal og lix: Læsbarhedsindex. Sótt 15. apríl. 2011 af http://www.elkan.dk/
lixtal.asp

36 Heimildaskrá



Freyja Birgisdóttir, Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir. (2008). Skilgreining. 
Lesvefurinn: Um læsi og lestrarerfiðleika. Sótt 04. febrúar 2011 af http://lesvefurinn.hi.is/
skilgreining

Ganschow, L. og Sparks, R. (2000). Reflections on foreign language study for students 
with foreign language learning problems: Research, issues, and challenges. Dyslexia 6, 
bls. 87-100.

Helga Sigurmundsdóttir. (2008). Snemmtæk íhlutun. Lesvefurinn: Um læsi og 
lestrarerfiðleika. Sótt 04. febrúar 2011 af http://lesvefurinn.hi.is/snemmtaek_ihlutun%20

Jónas G. Halldórsson. 2005. Sértæk lesröskun. Sótt 06. apríl 2011 af http://www.jgh.is/-
sertaekles_grein.html

Lund, Yvonne. (2010). Læsevanskeligheder og selvværd. Special-pædagogisk forlag, 
Herning.

Menntamálaráuneytið. (2006). Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. Sótt 11. mars 
2011 af http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla. Erlend tungumál. Sótt 25. 
febrúar 2011 af: http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?docum
entId=9FB3459B54C71604002576F00058D4C1&action=openDocument

Nijakowska, Johanna. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Bretland: 
Short Run Press Ltd.

Norden. (2008a). Samningur milli Danmerkur, Finnlands, Íslands, Noregs og Svíþjóðar 
um aðgang að æðri menntun. Sótt 25. apríl. 2001 af http://www.norden.org/is/um-
samstarfid/samningar/samningar/menntun-og-rannsoknir/samningur-milli-danmerkur-
finnlands-islands-noregs-og-svithjodar-um-adgang-ad-aedri-menntun 

37Heimildaskrá



Heimildaskrá38

Norden. (2008b). Samningur um norrænt menntunarsamfélag á framhaldsskólastigi. 
Sótt þann 25. Apríl. 2001 af http://www.norden.org/is/um-samstarfid/samningar/
samningar/menntun-og-rannsoknir/samningur-um-norraent-menntunarsamfelag-a-
framhaldsskolastigi 

Skýrsla forvinnuhóps á námssviði erlendra tungumála. (desember, 1997). Markmið 
tungumálakennslu í grunnskólum og framhaldsskólum [vefútgáfa]. Reykjavík. Sótt 16. 
apríl af  http://www.ismennt.is/vefir/namskra/tungumal/yfirlit.html 

Smith, T.E.C., E. A. Polloway, J. R. Patton og C. A. Dowdy. 2001. Teaching students with 
special needs in inclusive settings. Boston: Allyn & Bacon.

Sparks, R., Ganshow, L., Kenneweg, S., & Miller, K. N. (1991). Use of an Orton- Gillingham 
Approach to Teach a Foreign Language to Dyslexic/Learning-Disabled Students: Explicit 
Teaching of Phonology in a Second Language. Annals of Dyslexia, 41, 96–118.






