
Lestur:    Talgervill (lesþula) er rödd sem les upphátt texta í tölvu.  

Það er búið að setja talgervil í allar tölvur (nema tölvurnar sem eru 

frammi á göngunum í vestur- og austur álmu) sem nemendur hafa 

aðgang að, líka fartölvurnar, sem eru notaðar í tímum.  

Á desktop tölvunnar (eða undir All programs) er íkonið 

DolphinEasyTutor. Smella á það og þá kemur upp stika.  

 

Smella þar á Settings en þar er hægt að velja um 2 raddir; 

ScanSoftDaniel, sem les enskan texta og ScanSoftRagga sem les 

íslenskan texta.  

Inni á Settings er líka hægt að stilla hversu hratt röddin les. Þegar búið er 

að velja rödd er smellt á OK. 

 

Síðan er bendillinn settur fyrir framan texta og ýtt á play. Ef texti er 

dekktur þá byrjar röddin sjálfkrafa að lesa, þá þarf ekki að ýta á play. 

Þegar talgervillinn er notaður með vefsíðu þá les hann allan texta sem 



bendillinn snertir. Röddin les einnig eitt og eitt orð þegar skrifað er. Það 

er hægt að fá lánuð heyrnartól á bókasafninu.  

Það tekur smátíma að venja sig við raddirnar en þær verða notaðar til að 

lesa upphátt ensk og íslensk próf lesblindra nemenda, sem þess óska og 

þurfa.  

Elín Vilhelmsdóttir ( N3 ) getur aðstoðað nemendur og kennara, sjá 

viðtalstíma á heimasíðu.  

Meiri upplýsingar um talgervla m.a. tenging við vefsíðu, sem býður 

upp á talgervla á mörgum tungumálum 

 Ókeypis vefþula - íslenskur talgervill (Ragga) sem les vefsíður. 

www.hexia.net  

  

 Fyrirtækið Örtækni – selur meðal annars talgervilinn Ragga. Hér 

eru upplýsingar  

http://ortaekni.is/hug-og-velbunadur/Hugbunadur-fyrir-lesblinda/ 

 

 Hægt er að kaupa ViTal – talgervla hjá 

http://www.frolundadata.se/index.cgi  (produkts) 

Eitt leyfi með fleiri röddum gildir í 2 tölvur  m.a. hægt að fá íslenska 

talgervilinn Snorra. Tengiliður á Íslandi er Ingunn Hlín Jónasdóttir 

GSM 6998841 

 

 Ókeypis danskur talgervill er á www.adgangforalle.dk 

 

 Hér eru upplýsingar um talgervla og hægt að hlusta á prufur og 

kaupa talgervla. http://nextup.com/index.html  Acapela býður raddir 

fyrir 35 dollara stykkið, einnig er hægt að hlaða niður ókeypis eldri 

http://www.hexia.net/
http://ortaekni.is/hug-og-velbunadur/Hugbunadur-fyrir-lesblinda/
http://www.frolundadata.se/index.cgi
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röddum (talgervlum) af þessari síðu. Mjög fjölbreytt úrval – enska, 

íslenska (Snorri), franska, þýska, spænska, arabíska o.fl.  

 

 

 

 

 


