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Þróunarleg lesblinda er skilgreind sem sértæk röskun á lestrarhæfileikum sem 

ekki er hægt að skýra með greindarskerðingu, mismunandi námstækifærum, 

almennri hvatningu eða skynörðugleikum. Ýmsar kenningar eru til um orsakir 

og afleiðingar lesblindu á hljóðræna og sjónræna skyn og úrvinnsluferla. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða tengsl heildrænnar andlitsskynjunar 

og lesblindu. Notast var við vel þekkt andlisskynjunarverkefni, annars vegar 

Cambridge Memory Face Test (CMFT) og hins vegar Composite Face Task 

(CFT). Í CMFT voru andlit sýnd upprétt og á hvolfi, en yfirleitt er talið að andlit 

séu aðallega skynjuð heildrænt þegar þau eru upprétt. Í CFT birtust andlitshlutar 

ýmist í samræmi (e.congruent) eða ósamræmi (e.incongruent) og er munurinn á 

samræmis og ósamræmis umferðum gjarnan talin mæling á heildrænni skynjun. 

Alvarleiki lestrarerfiðleika var metinn með Adult Reading History 

Questionnaire (ARHQ) og með lestri á tveimur orðmyndalistum. Niðurstöður 

gáfu til kynna að ARHQ og orðmyndalistarnir greindu vel á milli hópanna. Ekki 

fannst munur á heildrænum andlitsskynjunaráhrifum eftir lestrargetu 

þátttakenda. Varast ber þó að draga of miklar ályktanir út frá niðurstöðum vegna 

fjölda þátttakenda en 16 þátttakendur tóku þátt og aðeins fimm af þeim voru 

með lesblindu að eigin sögn. 
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Síðustu áratugi hafa sprottið fram margar kenningar sem reyna að skýra af hverju sumir 

einstaklingar eiga í erfiðleikum með að lesa þrátt fyrir að vera meðalgreindir og glíma 

ekki við skilgreindar námsraskanir (e. learning disabilities) eða einhvers konar 

sjónörðugleika vegna sjónskerðingar (Shaywitz, 1996). Birtingarmynd lestrarörðugleika 

þessara einstaklinga koma einna helst fram í því að einstaklingar eiga mjög erfitt með að 

temja sér grunnlestrarhæfni eins og að kunna skil á orðum og hljóðræna kóðun á 

bókstöfum (Shaywitz, Escobar, Shaywitz, Flethcer og Makuch, 1992). Talið er að allt að 

10-15% barna á skólaaldri eigi í slíkum erfiðleikum (Velluntino, Fletcher, Snowling og 

Scanlon, 2004). Þessu fylgja svo oft sérstakir örðugleikar  með hugræna getu sem tegjast 

lestri og lestrarkunnáttu. Þetta einnkennamynstur er oft kallað dyslexía eða lesblinda 

Þessi rannsókn miðar að því að svara spurningum um það hvernig sjónrænir þættir, 

nánar tiltekið heildræn andlitsskynjun, er frábrugðin hjá lesblindum og þeim sem ekki 

eru lesblindir.  

Þróunarleg lesblinda er skilgreind sem sértæk röskun á lestrarhæfileikum sem ekki er 

hægt að skýra með greindarskerðingu, mismunandi námstækifærum, almennri hvatningu 

(e. general motivation) eða skynörðugleikum (e. sensory deficits; Chrichley, 1970; 

World Health Organization, 1992).  Lesblinda er ein af algengustu röskunum sem börn 

eru greind með í hinum læsa hluta heimsins en talið er að algengi lesblindu sé frá fimm 

til tíu prósent og fari eftir greiningarkerfum, þjóðum og tungumálum (Gyða Björnsdóttir 

o.fl., 2013). Á Íslandi má sjá svipaðar tölur en um tíu prósent íslenskra barna eiga við 

lestrarörðugleika að stríða þrátt fyrir nægilega menntun (Gyða Björnsdóttir o.fl., 2013). 

Þrátt fyrir að skilingur hafi aukist á röskun á hugarstarfi, atferli og lífeðlislegum ferlum 

sem tengjast lesblindu þá er ennþá ekki mikið vitað um uppruna og orsakir lesblindu 

(Hawke, Wadsworth og DeFries, 2006). Talið er að arfgengi lesblindu sé hátt eða allt að 

65% en þó hefur reynst erfitt að finna erfðaþætti sem tengjast henni (Hawke o.fl., 2006).  

Eins og í flestum hlutum heimsins þá er saga formlegrar greiningar og meðferðar 

við námsröskunum stutt á Íslandi. Talið er að lesblinda sé vangreind á Íslandi, 

sérstaklega á meðal fullorðinna og algengi hennar er ekki vitað fyrir víst (Gyða 

Björnsdóttir o.fl., 2013). Fáar formlegar rannsóknir hafa verið gerðar á lesblindu 

fullorðinna á Íslandi, að hluta til vegna skorts á viðeigandi mælitækjum fyrir fullorðna. 

Síðastliðin 30 ár hefur orðið þó mikil aukning í því að beina börnum, sem glíma óvænt 

við lestrarörðuleika þrátt fyrir greind, hvatningu og menntun, í sálfræðimat til þess að 
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mæta sérþörfum þeirra í skólum landsins (Grétar L. Marinósson, Fjölnir Ásbjörnsson, 

Jónas G. Halldórsson og Þóra Kristinsdóttir, 1997).  

Íslensk börn hafa aðallega verið greind með ICD-10 greiningarkerfinu frá 

Alþjóðaheilbrigðisstofnun (Gyða Björnsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt því er lesblinda 

greind þegar skor úr stöðluðu lestrarprófi er fyrir neðan þess sem vænst er miðað við 

aldur, menntun og greindarvísitölu. Jafnframt er tiltekið að frammistöðu í lestri má ekki 

skýra með sjón- eða heyrnarörðugleikum né heldur taugafræðilegum röskunum öðrum 

en lesblindu (World Health Organization, 1992). Þessi greiningarviðmið hafa verið 

gagnrýnd þegar kemur að greiningu fullorðinna, sérstaklega þegar kemur að mælingum á 

greindarvísitölu vegna þess að flest stöðluð greindarprófi byggja á lestrarkunnáttu 

(Miles, 1996). Einnig hafa greiningarviðmiðin verið gagnrýnd vegna þess að einkenni 

lesblindu geta breyst töluvert með aldri þar sem fullorðnir með lesblindu geta þróað með 

sér aðferðir til þess að bæta fyrir lesblinduna (Lefly og Pennington, 2000). Þeir mæta því 

ekki lengur viðmiðum fyrir greiningu á lesblindu en geta samt sem áður átt í miklum 

erfðileikum með skrif og lestur og það getur haft mikil áhrif á sjálfstraust þeirra. Lítið 

sjálfstraust þeirra gæti svo leitt til þess að þeir treysta sér ekki í frekara nám eða hætta í 

námi þegar þeir mæta auknum væntingum um  að skrifa og lesa flókinn texta (Gyða 

Björnsdóttir o.fl., 2013). Einnig tengjast ýmsir sjónskynjunar- og hljóðkerfisörðugleikar 

lesblindu og í þessari rannsókn er skoðaður einn mögulegur þáttur, heildræn skynjun, 

sem haldið hefur verið fram að sé öðruvísi hjá læsum en hjá þeim sem eru ólæsir 

(Ventura o.fl., 2013; Bourne, Vladenau og Hole, 2009; Wong o.fl., 2011). Mikið hefur 

verið borið saman læsa og ólæsa en tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort að 

munur finnist í heildrænni skynjun andlita hjá lesblindum og þeim sem ekki eru 

lesblindir.  

Grundvallarþættir lesturs 

Lestur bókstafa er flókið fyrirbæri sem krefst margskonar hæfni og þekkingar hjá 

lesandanum. Viðkomandi þarf fyrst og fremst að hafa nægilegan skilning á tungumálinu 

og þarf að geta borið kennsl á orð. Viðkomandi þarf að hafa skilning á því að tilteknir 

bókstafir eiga sér ákveðin hljóð, að orð eru samsett úr mismunandi bókstöfum, að 

bókstafir verða að orði frá vinstri til hægri og eru aðskilin með bilum. Viðkomandi þarf 

einnig að hafa skilning á því hvað tiltekin orð og orðahlutar merkja. Viðkomandi þarf 

einnig að skilja setningafræðilegar reglur um hvernig orð raðast í setningu og að hafa 
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skilning á viðteknum reglum um hvernig rétt notkun tungumálsins er háttað. Sama orð 

sem sagt er með mismunandi ákafa getur haft mismunandi merkingu (Velluntino o.fl., 

2004).  

  Að læra að lesa er háð þessari hæfni og þekkingu en einnig ýmsum hugrænum 

ferlum. Tungumála og sjónrænir kóðunarferlar (e. linguistic and visual coding processes) 

gera viðkomandi til dæmis kleift að festa í minni sjónrænan orðaforða  (e. sight word 

vocabulary) og auðveldar honum þannig lestur því hann getur borið sjónrænt kennsl (e. 

visual recognition) á orð  í heild sinni í staðinn fyrir að lesa staf fyrir staf. Hljóðræn 

kóðun (e. phonological coding) er aðal aðferðin sem byrjendur í lestri notast við til að 

létta á álaginu á sjónræna minnið sem verður til dæmis vegna einkennalíkra orða. 

Hljóðræn kóðun veldur því að viðkomandi öðlast hljóðkerfisvitund (e. phonological 

awareness). Hljóðkerfisvitund þýðir að viðkomandi veit að orð samanstanda af 

sjálfstæðum tungumálahljóðum (hljóðungum; e. phonemes) og samsetningu hljóða eða 

atkvæða. Hljóðkerfisvitund er mikilvæg til þess að læra að bókstöfum fylgja ákveðin 

hljóðgildi (Velluntino o.fl., 2004).  

Stafsetningarvitund (e. orthographic awareness) vísar til næmni viðkomandi fyrir 

reglum, hvað má og hvað má ekki í stafsetningu. Til dæmis má skrifa ,,sig“ en ekki 

,,ðig“ í íslensku, þ.e. orð í íslensku byrja aldrei á bókstafnum ,,ð“. Hljóðkerfis- og 

stafsetningarvitund eru gagnkvæmt tengd hugarferli sem þegar uppi er staðið vinna 

sameiginlega að því að hjálpa viðkomandi að öðlast og að nýta sér á hagnýtan hátt 

almenna stafsetningarvitneskju í formi næmni á regluföst einkenni stafrófsins í skrifuðu 

máli til dæmis endingunni ur í maður, köttur o.s.frv (Harm og Seidenberg, 2001). 

Setningafræðileg vitund (e. syntactic awareness) vísar til næmni viðkomandi fyrir 

málfræðilegri uppbyggingu þegar það kemur að villum sem ganga á skjön við 

hefðbundna notkun yrts og skrifaðs tungumáls (Pennington og Lefly, 2001). Til dæmis 

má nefna setninguna: „Mamma kaupti mjólk í búðinni“.  Setningafræðileg vitund 

auðveldar lesanda þannig að bera kennsl á lestrarvillur. Ef einstaklingur fær fullnægjandi 

kynni af rituðu máli, lestrar leiðbeinslu og hvatningu þá byggir hæfni hans í að öðlast þá 

eiginleika sem þarf til þess að læra að lesa á því að hann þroskist eðlilega og á að virkni 

þessara mismunandi hugrænu ferla. Torlæsi og jafnvel lesblinda gætu því stafað af 

röskun á einhverjum af þessum hugrænu ferlum, þekkingu og hæfni. Þar með talið 

sjónrænu ferlunum (Gayan og Olson, 2001).   



  

9 

Flestar kenningar um lestrarörðugleika eru svokallaðar flokkunarkenningar sem 

gera ráð fyrir að annað hvort sé manneskja með lesblindu eða ekki, en ekkert þar á milli. 

Þessar kenningar byggja á þeirri forsendu að lestrarörðugleikar stafi af afbrigðileika í 

byggingu eða virkni heilans. Aðrir fræðimenn  hafa velt fyrir sér hvort lesblinda gæti 

verið mæld á vídd (Velluntino o.fl., 2004). Víddarkenningar um lesblindu byggja á þeirri 

forsendu að lestrarörðugleikar séu á vídd en geti samt stafað af t.d. afbrigðileika í 

taugakerfinu og að til séu margir áhættuþættir; lestrarörðugleikar séu háðir úrvali af 

lestrartengdri hugrænni hæfni sem viðkomandi erfir og hvernig þeir mótast af 

reynslunni, þ.e. hvernig umhverfi ýtir undir styrkleika í lestrartengdri hugrænni hæfni 

sem viðkomandi erfir og hvernig það bætir fyrir veikleika (Snowling, Gallagher og Frith, 

2003).  

Kenningar um lesblindu 

Kenningin um hljóðkerfisvitundarröskun er sú kenning sem hlotið hefur hvað mestan 

hljómgrunn í þessum fræðum (Windfuhr og Snowling, 2001). Sumir rannsakendur telja 

jafnvel að útskýra megi alla þroskafræðilega lesblindu með röskun í hljóðkerfi; misleitni 

í birtingarmynd lesblindu megi útskýra með misalvarlegri röskun í hljóðkerfi, 

mismunandi almennum úrvinnsluaðferðum á bókstöfum og kóðun þeirra við hljóð, ólíkri 

lesreynslu og hversu klókt fólk er í að finna aðferðir til þess að lesa þrátt fyrir 

lesblinduna (Snowling, 2002). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að þegar lesblindir eru 

bornir saman við ekki lesblinda kemur í ljós að lesblindir standa sig verr í mörgum 

verkefnum sem hafa með hljóðkerfis úrvinnslu að gera. Það að þessi hljóðkerfis 

úrvinnslu erfiðleikar eru enn til staðar hjá lesblindum á fullorðins árum rennir stoðum 

undir hljóðkerfisvitundarröskun. Þekking barna á því að mismunandi hljóð tilheyra 

mismunandi bókstöfum í tungumálinu spáir einnig fyrir um lestrargetu þeirra og þjálfun 

hljóðkerfisvitundar hjálpar börnum að læra að lesa (Valdois, Bosse og Tainturier, 2004).  

Hljóðkerfisröskunarlesblinda vísar til þess að fólk á í erfiðleikum með að 

hljóðkóða og þar með lesa orðleysur sem eru samansettar með hefðbundnum 

hljóðkóðunarreglum tungumálsins, eins og orðið plabb og sneifur (Pugh o.fl., 2001). Há 

fylgni er á milli þess að eiga í erfiðleikum með að tengja hljóð tungumálsins við bókstafi 

og þess að lesa hægt eða jafnvel vera ófær um að lesa (Ramus og Szenkovits, 2008). Ein 

ályktun er sú að lestrarerfiðleikar eða lesblinda sé tilkomin vegna röskunar í virkni eða 

óeðlilegri uppbyggingu  í vinstra heilahveli á svæðum sem tengjast úrvinnslu 
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tungumálahljóða (Uppstad og Tønnesen, 2007). Aðrir telja gjarnan að þjálfun í 

hljóðkerfisvitund sé möguleg og geti hjálpað lesblindum, en það ætti ekki að vera hægt 

ef orsökin liggur í óeðlilegri uppbyggingu heilasvæða sem tengjast úrvinnslu 

tungumálahljóða (Valdois o.fl., 2004).  

Síðustu tvo áratugi hefur kenningin um hljóðkerfisvitundarröskun verið 

fyrirferðarmesta skýringin á orsökum lesblindu en margar aðrar skýringar hafa einnig 

litið dagsins ljós. Þar má nefna kenningar um litla heilann og magnófrumukenninguna 

(Cain, 2010; Ramus o.fl., 2003). Hlutverk litla heila er veigamikið þegar það kemur að 

hreyfistjórnun í líkamanum, hann kemur bæði að stjórnum sjálfráðra hreyfinga og 

ósjálfráðra en einnig að jafnvægi, tímaskyni og málvinnslu. (Fawcett, Nicolson og Dean, 

1996). Kenningin um röskun í litla heila er sett fram sem líffræðileg skýring á því af 

hverju hljóðkerfiskóðunarerfiðleikar og truflanir í hreyfistjórnun fara oft saman hjá 

lesblindum (Fawcett o.fl., 1996). Samkvæmt kenningunni er litli heili nauðsynlegur í 

allri sjálfvirkri (e.automatization) færni, bæði hreyfi og hugrænni. Í rannsókn frá árinu 

2001 settu þau Rod Nicholson og Angela Fawcett fram þá kenningu að lesblinda 

orsakaðist af einhvers konar vandamálum í litla heila. Rannsóknin beindist að hlutverki 

litla heila í hreyfistjórnun og áhrif þess á hljóðmyndun sem gæti leitt til lélegrar 

hljóðkóðunar. Ef hreyfistjórnun vöðva í tungu og munni er skert eða gölluð hefur það 

áhrif á hljóðmyndun og Nicholson og Fawcett (2001) halda því fram að það hafi slæm 

áhrif á hljóðkóðun. Rannsóknin beindist einnig að hlutverki litla heila í lærðri sjálfvirkri 

hegðun sem gæti haft áhrif á hæfni einstaklings til þess að para saman hljóð við bókstaf 

eins auðveldlega og aðrir, sem myndi síðan valda erfiðleikum við lestur. Síðari 

rannsóknir leiddu það í ljós að fyrsta ályktunin reyndist ólíkleg en ekki var hægt að 

afsanna þá seinni. Síðari rannsóknir bentu að auki til þess að vandamál með 

jafnvægisstjórnun hjá lesblindum sem talið er orsakast út af röskun í litla heila, 

einskorðaðist ekki aðeins við lesblindu heldur einnig við einstaklinga með ofvirkni og 

athyglisbrest og greindarskerðingu (Cain, 2010).  

Sjónrænar kenningar  

Sjónskynjun hefur að miklu leyti verið hunsuð í lesblindufræðum. Sjónskynjunar 

kenningar voru samt sem áður áberandi áður en tungumála og hljóðkerfisvitundar 

kenningar tóku yfir fræðin (Lyon o.fl., 2002). Ástæðan fyrir því að þær hafa verið 

hunsaðar er að miklu leyti vegna þess þær skorti empírískan stuðning. Samuel Orton er 
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oft nefndur frumkvöðull á sviði sjónskynjunarkenninga tengdum lesblindu en hann hélt 

því fram að lesblinda orsakaðist af röskun í sjónrænni úrvinnslu (Guardiola, 2001). Eftir 

að fleiri og fleiri rannsóknir hafa komið fram á sjónarsviðið með vísbendingar sem 

benda til óeðlilegrar sjórænnar úrvinnslu og augnhreyfinga hjá lesblindum hefur 

fókusinn breyst í þessum fræðum (Facoetti, Paganoni, Turatto, Marzola og Mascetti, 

2000). Vegna þess að rannsóknir hafa bent til þess að sjónræn úrvinnsla sé öðruvísi hjá 

lesblindum er nauðsynlegt að skoða það betur til þess að hægt sé að ýmist staðfesta eða 

hafna því að sjónrænir þættir geti orsakað lesblindu.  

 Sjónskynjunartilraunir hafa gefið til kynna að einstaklingar með lesblindu vinna 

hægar úr sjónrænum áreitum (Facoetti, Paganoni og Lorusso, 2000). Kenningar hafa 

sprottið fram um að erfiðleikar í því að halda og beina sjónrænni og hljóðrænni athygli 

að áreiti tengist lesblindu þar sem rannsóknir sýna að bæði sjónrænt og hljóðrænt 

athyglisgrip (e. attentional capture) er hægara hjá lesblindum (Facoetti o.fl., 2003). 

Einnig skoðuðu Facoetti og félagar (2003) sjónræna áttun sem tengist því hvernig við 

beinum athygli. Samkvæmt þeim krefst valbundin athygli á orð eða orðaraðir síunar sem 

er stjórnað með hraðri sjónrænni áttun (e. rapid orienting). Hæg sjónræn áttun getur 

dregið úr sjónrænni skynjun bókstafa og orða á meðan á lestri stendur. Einnig hafa verið 

settar fram kenningur um erfiðleika með úrvinnslu á bókstöfum og orðum sem stafa af 

óstöðugum augnhreyfingum og að sjónúrvinnslan er ekki nógu hnitmiðuð (e. diffused 

distribution; Facoetti, Paganoni, Turatto o.fl., 2000). Niðurstöður Facoetti, Paganoni, 

Turatto og félaga (2000) sýndu að lesblindir eiga í sérstökum erfiðleikum með að færa 

athygli eftir vísbendi þegar bilið milli vísbendis og áreitis er stutt og  að lesblindir geta 

aðeins viðhaldið beindri athygli í stuttan tíma í einu, það stuttan að fullnægjandi sjónræn 

úrvinnsla getur ekki átt sér stað. Sjónrænu kenningarnar útiloka ekki 

hljóðkóðunarkenningarnar heldur leggja áherslu á hlutverk sjónar í lestri og áhrifin sem 

raskanir á sjónkerfum hafa á lestur og lestrarerfiðleika.  

Sjónkerfi manna skiptist í tvær brautir sem hafa mismunandi hlutverk, annars 

vegar magnófrumubrautin og hins vegar parvófrumubrautin (Wolfe o.fl, 2009). 

Sjónrænu kenningarnar um lesblindu eru margar og skýring þeirra á lesblindu er 

mismunandi. Þekktasta kenningin er Magnófrumukenningin. Vanþroski taugafrumna 

magnófrumubrautarinnar getur valdið því að þær sinni ekki hlutverki sínu vel, sem er að 

sjá um að nema hreyfingar, dýpt og að nema lítinn breytileika á birtustigi og getur 
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þannig röskun í magnófrumubrautinni leitt til erfiðleika með sjónræna úrvinnslu, þá 

sérstaklega óeðlilegra augnhreyfinga og sjónrænnar athygli hjá lesblindum 

einstaklingum (Ramus o.fl., 2003). Hljóðkóðunarkenningin skýrir ekki af hverju 

lesblindir glíma einnig við skyn- og hreyfistjórnunarröskun. Litla heilakenningin gerir 

ekki heldur grein fyrir af hverju lesblindir glíma við skynjunaröskun eins og lélega 

sjónræna úrvinnslu. Talið er að litli heili, sem tekur við gríðarlegu magni af 

upplýsingum frá magnófrumubraut í heilanum, verði fyrir áhrifum á röskun í 

magnófrumubrautinni (Cain, 2010). Magnófrumukenningin er kenning sem sameinar 

margar kenningar um orsakir lesblindu, hún á ekki bara við um röskun í sjónbrautum 

heilans heldur kemur hún einnig inn á kenninguna um litla heila. Magnófrumukenningin 

er því heildstæð líffræðileg skýring á lesblindu þar sem hún gerir grein fyrir öllum 

birtingarmyndum hennar, sjónrænum, heyrnrænum, hreyfistjórnunar og þar af leiðandi 

hljóðkerfis birtingarmynd hennar. Magnófrumukenningin hefur þó verið gagnrýnd af 

ýmsum meðal annars Skottun og Park (1999) sem sýndu fram á það að ein helsta 

forsendan fyrir kenningunni gengur ekki upp, að virkni magnófrumubrautar bæli virkni 

parvófrumubrautar niður í augnstökkvum (e. saccadic eye movements). Niðurstöður 

Skottun og Park sýndu að þessu er öfugt farið, að virkni parvófrumubrautar bæli virkni 

magnófrumubrautar niður í augnstökkvum. Niðurstöður Skottun og Park (1999) ættu 

ekki að koma á óvart, þar sem hlutaskynjun og hlutakennsl byggja meira á upplýsingum 

frá parvófrumubrautinni. Lestur felur óneitanlega í sér skynjun á sjónrænum áreitum sem 

eru bókstafir og þar af leiðandi hljóta kenningar sem skýra eiga orsakir og/eða 

afleiðingar lesblindu að þurfa að taka til greina hlutverk parvófrumubrautinnar (Wong 

o.fl., 2011). Meðal kenninga þar sem að parvófrumubrautin ætti að vera mikilvægari en 

magnófrumubrautin eru meðal annars kenningar um heildræna skynjun.  

Heildræn skynjun 

Heildræn skynjun (e. holistic processing) er þegar athyglin dreifist jafnt á alla hluta 

fyrirbærisins og tengsl á milli mismunandi hluta fyrirbærisins (Wong o.fl., 2011). 

Heildræn skynjun er hluti af því sem kallast afstöðu skynjun (e. configural processing). 

Afstöðu skynjun er þegar smáatriði áreita eins og andlit eru skynjuð með afstöðu til 

hvers annars. Sem dæmi má nefna staðsetningu nefs miðað við augu og munns miðað 

við nef. Heildræn skynjun nefnist það svo þegar smáatriðin og afstaðan þeirra á milli er 

skynjuð sem ein heild (Maurer, Le Grand og Mondloch, 2002). 
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Í kviðlægum sjónberki sem fær stóran hluta upplýsinga sinna frá 

parvófrumubrautum, þótt hann fái einnig upplýsingar úr magnófrumubraut, er starfsemi 

sem sérhæfir sig í að bera kennsl á náttúrlega flokka, til dæmis andlit, og menningarlega 

hluti eins og orð (Scherf, Behrmann, Humphreys og Luna, 2007). Þessi sérhæfing á 

mismunandi fyrirbærum byrjar líklega á barnsaldri þegar börn tileinka sér og samlaga 

sjónrænar og merkingarbærar upplýsingar í flokka, það er að segja að tengja merkingu 

við sjónræn áreiti (Scherf o.fl., 2007). Talsvert er nú þegar vitað um hvernig 

sérhæfingunni í sjónrænni úrvinnslu er háttað. Andlit og stafaraðir eru tveir mismunandi 

flokkar sjónrænna áreita eða hluta sem hafa verið rannsakaðir mikið hjá fullorðnum 

(Cantlon, Pinel, Dehaene og Pelphrey, 2011). Hjá fullorðnum vekja þessir flokkar 

mismunandi virkni í kviðlægum hvirfilberki (e. ventral temporal cortex). Orðarunur 

virðast aðallega virkja vinstri fusiform gyrus en andlit hægri fusiform gyrus, en þó virkja 

andlit einnig vinstra fusiform gyrus og virknin er mjög nálægt virkni fyrir stafarunur sem 

gæti bent til þess að úrvinnsla á stafarunum og andlitum eigi eitthvað sameiginlegt 

(Monzalvo, Fluss, Billard, Dehaene-Lambertz, 2012). Talið er að báðir flokkar kalli 

fram sérhæfða taugavirkni sem hentar best þeim eiginleikum sem skilgreina flokkinn, 

það er vinna úr andlitum annars vegar og orðum hinsvegar. Þetta getur bent til þess að 

um tvö óháð kerfi sé að ræða og að skynjun orða og skynjun andlita tengist því ekki.  

 Talið er að andlit hafi þróunarlegt mikilvægi, þau eru það fyrsta sem ungbarn sér 

og lærir að bera kennsl á frá fæðingu (Nelson, 2001). Ungbörn sem eru aðeins nokkra 

daga gömul kjósa frekar að horfa á myndir af andlitum fremur en myndir sem eru ekki af 

andlitum og þau kjósa einnig frekar að horfa á myndir með kunnuglegum andlitum 

heldur en ókunnugum andlitum (Nelson, 2001). Bókstafir eru hins vegar tiltölulega nýtt 

menningarlegt fyrirbæri og börn kynnast þeim í fyrsta lagi þegar einhver reynir að kenna 

þeim að lesa, iðulega í kringum 4-5 ára aldurinn (Nelson, 2001). Börn ná hægt og rólega 

tökum á sjónrænum eigileikum bókstafa og hljóðunum sem tilheyra þeim og á nokkrum 

árum læra þau að notast við rétta stafi í lestri og skrift (Cantlon o.fl., 2011). Því mætti 

búast við því að andlit kalli fram taugavirkni fyrr í þroskanum heldur en bókstafir og að 

sérhæfð starfsemi fyrir andlit þroskist fyrr heldur en sérhæfð starfsemi fyrir bókstafi. En 

hversu hratt þessi sérhæfða starfsemi þroskast fer eftir því hvort heilinn bregst við 

viðkomandi flokki um leið og barnið kemst í kynni við þann flokk eða eftir að barnið 

hefur náð skilningi á og skilgreint flokkinn sem ákveðið hugtak (Schlaggar og 

McCandliss, 2007). Nýlegar rannsóknir gefa til kynna að taugavirkni sem er sérhæfð 
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fyrir andlitsáreitum er til staðar í fusiform gyrus við sex ára aldur og taugavirknin verður 

sterkari í gegnum unglingsárin (Libertus, Brannon og Pelphrey, 2009). Þetta helst í 

hendur við aukna getu barna í að bera kennsl á andlit eftir því sem þau eldast (Grill-

Spector, Golarai og Gabrieli, 2008). Hins vegar er ekki alveg ljóst hvernig þessi þróun 

sérhæfðrar taugavirkni fyrir andlitsáreitum tengist úrvinnslu á menningarlegum táknum 

eins og bókstöfum og tölustöfum (Cantlon o.fl., 2011).  

 Á barnsárum er hæfni í því að bera kennsl á bókstafi besta forspáin fyrir 

lestrarhæfni (Juel, 1988). Hjá börnum með lesblindu hefur sést minni virkni miðað við 

börn sem ekki eru með lesblindu í vinstri fusiform svæðum sem sérhæfa sig í að svara 

áreitum á borð við orð, bókstafi og bókstafaraðir (Shagglar og McCandliss, 2007). 

Taugavirkni sem er sérhæfð fyrir bókstöfum gæti þróast hægt hjá börnum þegar þau 

tileinka sér lestrar- og skrifhæfni en þegar litið er til þess að hjá fólki, hvarvetna í 

heiminum, eykst virkni í left lateral occipitotemporal sulcus í heilanum við skynjun 

bókstafaraða, þá hafa rannsakendur gefið til kynna að þetta svæði gæti snemma á ævinni 

sérhæft sig í úrvinnslu á formum tákna (Dehaene og Cohen, 2007). Sérhæfð starfsemi 

fyrir úrvinnslu tákna gæti þar af leiðandi þróast ört og mótað hvernig börn læra að skrifa 

og lesa (Cantlon o.fl., 2011).  

 Það sem er sameiginlegt með þessum flokkum, andlitum og orðum, er að 

sérhæfing þessara nálægu svæða á skynjun mismunandi flokka er oft tengd við 

heildræna skynjun (Anstis, 2005; Samuels, LaBerge og Bremer, 1978). Heildræn 

skynjun verður þegar einstaklingur hefur komist í kynni við fyrirbærið oft og 

viðkomandi hefur lært að bera kennsl á það í heilu lagi (Gauthier, Curran, Curby og 

Collins, 2003). Til dæmis fannst heildræn skynjun fyrir flokkinn bíla hjá 

bílasérfræðingum en ekki hjá leikmönnum (e. novice). Heildræn skynjun getur líka verið 

mjög sérhæfð fyrir undirflokka á ákveðnu sviði. Sérfræðingar í nútímabílum skynjuðu til 

dæmis nútímabíla en ekki fornbíla heildrænt. Heildræn skynjun á sér aðeins stað þegar 

smáatriði eru greind í flokka en ekki þegar gróf atriði eru flokkuð, til að mynda úr 

dæminu hér á undan greindu nútíma bílasérfræðingar aðeins smáatriði sem skildu á milli 

nútímabíla en ekki grófari atriði eins og muninn á milli fornbíla og nútímabíla (Bukach, 

Phillips og Gauthier, 2010). Þess vegna er talið að heildræn skynjun þróist sem 

ákjósanleg aðferð til þess að mæta þeirri nauðsyn að geta greint í sundur smáatriði. Sýnt 

hefur verið fram á að heildræn skynjun geti átt sér stað fyrir önnur fyrirbæri en andlit svo 



  

15 

lengi sem að það sé nauðsyn fyrir því að geta greint í sundur smáatriði (Maurer o.fl., 

2002). Því má velta fyrir sér hvort heildræn skynjun á orðum þróist í kjölfar aukinnar 

lestrarhæfni. Ýmsar rannsóknir hafa rennt stoðum undir þá kenningu  að lestur byggi að 

einhverju leyti á heildrænni skynjun (Perea, Duñabeitia og Carreiras, 2008; Grainger og 

Whitney, 2004). Aðrar rannsóknir hafa talað um að lestur sé ekki heildrænn heldur byggi 

á hlutaskiptri skynjun (Martelli, Majaj og Pelli, 2005; Pelli, Farell og Moore, 2003), þ. e. 

að hlutar fyrirbæris eru skynjaðir hver fyrir sig en ekki sem heild. Sem dæmi um 

hlutaskipta skynjun má nefna þegar hver stafur er skynjaður fyrir sig í orði en orðið ekki 

skynjað sem ein heild (Richler, Cheung og Gauthier, 2011). Enn aðrar rannsóknir hafa 

rennt stoðum undir það að lestur gæti verið samblanda af heildrænni skynjun og 

hlutaskiptri skynjun (Wong o.fl., 2011). Fólk greinir orð í sundur með því að átta sig á 

almennri uppbyggingu  orðsins, það er að segja fólk áttar sig á hvernig stöfunum er 

raðað saman, lengi vel hefur verið talið að orðakennsl (e. word recognition) byggi á 

grófari grunnferlum sem byggja á hlutaskiptri skynjun en Wong og félagar (2011) sýndu 

fram á að því meiri reynslu sem fólk hefur af lestri tungumáls því meiri heildræn 

skynjunaráhrif koma fram við orðakennsl.  

 Fjöldi rannsókna bendir til þess að úrvinnsla á andlitum fer öðruvísi fram heldur 

en á öðrum hlutum vegna þess að andlitsskynjun fer aðallega fram með heildrænni 

úrvinnslu (Cassia, Picozzi, Kuefner, Bricolo og Turati, 2009). Í tilraun Ventura og félaga 

frá árinu 2013 var kannað hvort lestrarhæfni fólks hefði áhrif á andlitsúrvinnslu og þá 

sérstaklega hvort heildræn skynjun myndi breytast. Þau bjuggust við því að heildræn 

skynjun myndir breytast þar sem að með aukinni lestrarhæfni minnkar aðeins svörun við 

andlitum í heilaberki í vinstra Fusiform Area en svörun eykst hins vegar mikið í hægra 

fusiform face area (FFA). Þar með sagt eykst sérhæfing hægra heilahvels fyrir andlitum 

hjá læsum miðað ólæsa (Bourne o.fl., 2009). Það gæti þýtt að það að læra að lesa hafi 

neikvæð áhrif á heildræna skynjun á andlitum þar sem að heilahvels sérhæfingin veldur 

því að skynjun orða tekur að hluta yfir virkni sem annars fer í heildræna skynjun andlita 

(Ventura o.fl., 2013).  Aðrar rannsóknir hafa rennt stoðum undir þessa tengingu 

lestrarhæfni og breytinga í andlitsúrvinnslu. Sem dæmi má nefna komust Dundas, Plaut 

og Behrmann (2013) að því að heilahvels sérhæfing andlits og orðakennsla þroskist ekki 

óháð hvort öðru og að heilahvels sérhæfing orða komi fyrr fram og hafi áhrif á 

heilahvelssérhæfingu andlita. Vegna þess að hægra Fusiform Face Area (FFA) kóðar 

samstöðu (Bourne o.fl., 2009), það er hvernig mismunandi andlitshlutar standa saman, 
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og vinstri Fusiform Gyrus kóðar andlitshluta (Bourne o.fl., 2009)  þá mætti vænta 

einfalds sambands á milli taugavirkni í hvoru heilahveli fyrir sig og heildrænnar 

skynjunar. Hins vegar halda Ventura og félagar (2013) því fram að heildræn skynjun sé 

ekki alveg svo einföld og að samvirkni milli heilahvelanna sé meiri. Þeir komust að því 

að þrátt fyrir að læsir væru betri í skynjunarverkefnunum sem slíkum, þá séu ólæsir með 

sjálfvirkari heildræna skynjun. Þeir komust að þessu með því að setja upp próf á 

samsettum andlitum (e. composite face task) þar sem heildræn skynjun kom sér illa fyrir 

frammistöðu. Í því verkefni þá gátu læsir betur einblínt á hluta andlismyndarinnar, en 

ólæsir virtust halda áfram að nota heildræna skynjun þrátt fyrir að það kæmi sér illa. 

Ventura og félagar (2013) telja að þetta sé vegna þess að þegar við öðlumst lestrarhæfni 

að þá þjálfist í vinstri fusiform gyrys area hlutaskipt skynjun hluta sem ólæsir þjálfa ekki 

með sér. Læsir einstaklingar eru því með tvo valkosti við úrvinnslu á andlitum, 

heildræna úrvinnslu úr hægra fusiform face area og hlutaskipt úrvinnsla úr vinstri 

fusiform gyrus, á meðan ólæsir virðast aðallega skynja andlit heildrænt. Undir 

venjulegum kringustæðum kemur heildræn úrvinnsla sér vel við andlitsskynjun og eru 

læsir þá betri í andlitsskynjunarverkefnum heldur en ólæsir. Ástæðan fyrir því gæti verið 

sú að þrátt fyrir að orðaskynjun virðist taka yfir hluta af virkni vinstri fusiform gyrus, 

eins og sjá má með minnkaðri virkni læsra þar þegar þeir vinna úr andlitsáreiti, þá eykst 

virkni í hægri fusiform gyrus við andlitsáreitum meira heldur en minnkuninni í vinstra 

fusiform gyrus nemur (Ventura o.fl., 2013). En þegar aðstæður krefjast þess, eins og í 

verkefni Ventura og félaga (2013) þá geta læsir skipt yfir í sundurgreinandi aðferðina. 

Ólæsir skynja hinsvegar andlit sjálfkrafa heildrænt og geta ekki hætt því, jafnvel þótt að 

það komi sér illa. Andstæðar skýringar eiga sér einnig fræðilegan stuðning, þ.e. að búast 

megi við minni heildrænum skynjunaráhrifum hjá lesblindum. Meðal mögulegra 

skýringa á því er að lesblinda orsakist af göllum í orðaskynjun og að þeir gallar hafi 

einnig neikvæð áhrif á andlitsskynjun þar sem andlitsskynjunar og 

orðskynjunarstöðvarnar eru svo nálægar hvor annarri (Susilo og Duchaine, 2013).  

Í þessari rannsókn var ákveðið að kanna hvort munur væri á heildrænum 

andlitsskynjunaráhrifum hjá þeim sem eru lesblindir og hjá þeim sem ekki eru lesblindir 

ólíkt því sem var kannað í rannsókn Ventura og félaga (2013) en þeir könnuðu mun á 

læsum og ólæsum. Mikilvægt er að komast að því hvert samband torlæsi og lesblindu er, 

til að mynda er ekki ljóst hvort niðurstöður um torlæsa eigi við um lesblinda og öfugt. 

Einnig er mikilvægt að komast að því hvort kenningar sem ganga útfrá meiri 
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heildrænum andlitsskynjunaráhrifum hjá ólæsum/lesblindum eða kenningar sem ganga 

útfrá minni heildrænum andlitsskynjunaráhrifum hjá ólæsum/lesblindum vegna galla í 

orðskynjun sem hafa áhrif á andlitsskynjun, séu réttar. Flestar fyrri rannsóknir á 

heildrænni skynjun tengdar lestri hafa byggt á þátttakendum sem ekki kunna að lesa eða 

verið mis miklir sérfræðingar í tungumálinu sem lesið er en mikilvægt er, vegna algengi 

lesblindu, að kanna þessi heildrænu skynjunaráhrif hjá lesblindum (Ventura o.fl., 2013; 

Wong o.fl., 2011; Perea o.fl., 2008). Ef að víddarskýringar á lesblindu eru réttar mætti 

búast við að svipuð áhrif  komi fram hjá torlæsum og lesblindum þar sem að lesblinda er 

þá alvarlegt torlæsi, ef hins vegar flokkaskýringar á lesblindu eru réttar og eigindlegur 

munur er á lesblindu og torlæsi þá mætti búast við að fram komi meiri en eingöngu 

megindlegur munur á milli lesblindra og torlæsra.  

Annars vegar var lagt fyrir Cambridge andlitsminnisprófið (e. Cambridge Face 

Memory Test, CFMT) og hins vegar hins vegar próf á samsettum andlitum (e. composite 

face task). Frammistaða á CFMT prófinu fer að hluta til eftir minnishæfni en einnig að 

hluta til eftir hæfni í andlitsskynjun þar sem heildræn skynjun kæmi sér vel (Duchaine 

og Nakayama, 2006). Talið er að andlit séu aðallega skynjuð heildrænt þegar þau eru 

upprétt en ekki þegar þeim er snúið á hvolf, þá er talið að menn noti aðferðir sem reyna 

meira á hlutaskipta skynjun (Rossion o.fl., 2000). Í prófinu á samsettum andlitum eru 

annars vegar umferðir sem reyna á heildræna skynjun, samræmis umferðir (e. congruent 

trials) og hins vegar umferðir þar sem heildræn skynjun myndi þvælast fyrir, ósamræmis 

umferðir (e. incongruent trials). Munurinn á samræmis og ósamræmis umferðum, er 

gjarnan talinn mæling á heildrænni skynjun (Richler o.fl., 2011). Sjá má nánari lýsingu á 

samræmis og ósamræmis umferðum í aðferðarkafla.  

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar er sú að í samræmi við kenningu Ventura og félaga 

(2013) þess efnis að ólæsir eigi í erfiðleikum með að hætta að nota heildræna skynjun 

þegar hún kemur sér illa; því muni lesblindir standa sig verr en þeir sem ekki eru 

lesblindir í ósamræmisumferðum CFT verkefnisins en ekki í samræmisumferðum. 

Önnur tilgáta rannsóknarinnar er  sú að heildræn skynjunaráhrif, mæld sem munur á 

samræmis og ósamræmis umferðum CFT og munur á uppréttum  og á hvolfi umferðum 

CMFT séu meiri hjá lesblindum en þeim sem ekki eru með lesblindu. Séu CFT og 

CMFT verkefnin jafn næm á mun á milli lesblindra og þeirra sem ekki eru lesblindir (sé 

hann til staðar yfirhöfuð) og ef munurinn á milli samræmis og ósamræmisumferða CFT 
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endurspeglar sömu hugsmíð og munurinn á milli uppréttra og á hvolfi umferða CMFT 

þá leiðir önnur tilgátan af þeirri fyrstu. Hins vegar er mögulegt að CFT verkefnið sé ekki 

eins næmt og CMFT eða öfugt og/eða að munurinn sé ekki að endurspegla sömu 

hugsmíð á milli prófanna, þá getur önnur hvor tilgátan staðist án þess að hin geri það. 

Þriðja tilgáta rannsóknarinnar er sú að í samræmi við niðurstöður Ventura og félaga 

(2013) þar sem læsir stóðu sig betur í öllum skynjunarverkefnum, að þrátt fyrir að búist 

sé við meiri heildrænum skynjunaráhrifum hjá lesblindum að þá muni þeir sem ekki eru 

lesblindir standa sig betur en lesblindir í öllum skynjunarverkefnunum. Sá munur skýrist 

þá ekki af heildrænni skynjun heldur öðrum skyn og úrvinnsluferlum svo sem mun í 

athyglisferlum, augnhreyfingum eða stökkum og/eða öðrum ferlum. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Tíu þátttakendur tóku þátt í rannsókninni, 11 konur og fimm karlar. Meðalaldur 

þátttakenda var 25,6 ár (spönn: 18 til 31. árs) og algengasta menntunarstig var að BS/BA 

nám var hafið  (spönn: frá grunnskólanámi til þess að hafa lokið háskólanámi ). 

Menntunarstig voru metin samkvæmt alþjóðlegum  flokkunarstaðli fyrir menntun 

(Námsleiðir og námsgreinar) sem nálgast má á heimasíðu hagstofunnar (Hagstofa 

Íslands , e.d.). Samkvæmt þeim flokkunarstaðli fengust fimm stig fyrir hvers konar 

háskólamenntun, þrjú stig fengust fyrir framhaldsskólamenntun og eitt stig fékkst fyrir 

grunnskólamenntun. Þau stig voru notuð til þess að meta menntunarstig þátttakenda. 

Óskað var eftir þátttakendum sem voru ýmist með venjulega eða leiðrétta sjón, lesblindir 

eða ekki lesblindir en þeir máttu ekki vera litblindir. Þátttakendur voru valdir af 

hentugleika og komust með þátttöku í happdrættispott þar sem einn þátttakandi fékk 

gjafabréf að andvirði 10.000 kr. Þátttakendum gafst kostur á að skrá sig á blað til þess að 

fá námseiningar fyrir þátttöku í tilrauninni.   

Upphaflega var þátttakendum raðað í hópa eftir því hvort þeir væru, að eigin 

sögn, með lesblindu eða ekki. Þeir sem voru með lesblindu voru í tilraunahóp og þeir 

sem voru ekki með lesblindu voru í samanburðarhóp. Ætlunin var að reyna að stjórna 

fyrir kyni, aldri og menntunarstigi með því að para saman lesblinda við þátttakendur sem 

ekki voru lesblindir.  Parið þurfti að vera af sama kyni, sem næst hvort öðru í aldri og 

menntunarstigi . Hins vegar náðist ekki að fá nógu marga þátttakendur í tilraunahóp og 

því var ákveðið að bera ekki saman hópana heldur bera saman frammistöðu á 

skynjunartilraununum eftir heildarlengd lesturs og skori á Adult Reading History 

Questionnaire (ARHQ) sjálfsmatslista. 

Tækjabúnaður 

Tilraunin fór fram í kjallaraherbergi, í hljóðlátri og bjartri tilraunastofu þar sem enginn 

umgangur var. Tilrauninirnar tvær voru keyrðar í forritinu MATLAB R2011B í Dell 

Optoplex 760 tölvu með 16 tommu 85 Hz Compaq S720 skjá. Skjáupplausnin var 

1024x768 punktar. Notaður var hljóðnemi á Steelseries Siberia W2 heyrnartólum og 

forritið Sound recorder við upptökur á orðalistum. Við úrvinnslu gagna var notast við  

Microsoft Exel 2010 og 20. útgáfu af IBM SPSS Statistics. 
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Mælitæki 

Einn sjálfsmatslisti, íslensk þýðing af Adult Reading History Questionnaire (ARHQ-

Ice), var notaður var til þess að meta sögu um lesblindu hjá þátttakanda. Listinn 

samanstendur af 23 spurningum og er hver spurning metin á fimm punkta Likert kvarða 

frá núll upp í fjóra. Þannig spannar heildarskor listans frá núll stigum til 92 stiga (Gyða 

Björnsdóttir o.fl., 2013). Rannsóknir á íslensku útgáfunni hafa sýnt fram á próffræðilegir 

eiginleikar eru góðir og prófið er gott skimunartæki fyrir lesblindu hjá fullorðnum (Gyða 

Björnsdóttir o.fl., 2013).  

Tveir orðalistar voru notaðir til að meta lestrarhæfni þátttakenda, annars vegar 

listi sem saman stóð af 128 algengum íslenskum orðmyndum og hins vegar listi sem 

samanstóð af 128 sjaldgæfum íslenskum orðmyndum.  Listarnir voru unnir voru upp úr 

Íslensku orðtíðnibókinni eftir Friðrik Magnússon og Stefán Briem, sem Jörgen Pind 

ritstýrði (Friðrik Magnússon og Stefán Briem, 1991). Í sjaldgæfa orðalistunum voru orð 

sem aðeins komu einu sinni fyrir í textunum sem Íslensk orðtíðnibók studdist við. Hinn 

listinn innihélt algengar orðmyndir. Hver orðmynd er ein af algengustu 2318 

orðmyndum í íslensku samkvæmt sömu bók. Báðir listarnir innihéldu 5 atviksorð, 23 

lýsingarorð, 92 nafnorð og 8 sagnorð, samtals 128 orð. Orðin í listunum tveimur voru 

pöruð eftir atkvæðafjölda. Heildarfjöldi atkvæða í hvorum lista var 343. Sjaldgæfi 

orðalistinn innihélt 1047 stafi án bila, en 1174 stafi ef bil voru talin með. Algengi 

orðalistinn innihélt 922 stafi án bila, en 1050 stafi ef bil eru talin með. Stafagerðin var 

Calibri, stafastærðin var 16 punktar og línubilið var 1,5.  Orðamyndalistana má sjá í 

viðauka A.  

Tvö andlitsskynjunarpróf voru lögð fyrir, annars vegar Cambridge Face Memory 

Test (CFMT) og hins vegar Composite Face Task (CFT). Frammistaða á CFMT prófinu 

byggist á skynferlum og minni (Duchaine og Nakayama, 2006). Það var notað til þess að 

kanna muninn á heildrænni skynjun lesblindra og ekki lesblindra. Andlitin birtust annað 

hvort upprétt eða á hvolfi en talið er að skynjun uppréttra andlita byggi að allnokkru 

leyti á heildrænni skynjun en að skynjun á andlitum á hvolfi byggi á hlutaskipri skynjun 

(Rossion o.fl., 2000).  CMFT er mikið notað andlitsskynjunarpróf og hefur t.a.m. verið 

notað til að greina fólk með andlitsblindu (e. prosopagnosia; Duchaine og Nakayama, 

2006).  
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CFT hefur verið notað til að mæla að hve miklu leyti fólk skynjar andlit á 

heildrænan hátt. Í CFT er fólk beðið um að leggja tiltekinn hluta (markhluta) samsetts 

andlits á minnið. Það þarf svo að bera kennsl á markhlutann, annars vegar þegar hann 

birtist á sama andliti og í upphafi (andlitshlutarnir eru í samræmi, e. congruent) og hins 

vegar þegar hann birtist á nýju andliti (ósamræmi, e. incongruent). Ef markhluti á efri 

hluta andlits er til dæmis í ósamræmi þá birtist hann með öðrum neðri hluta en á 

myndinni sem þátttakandi lagði á minnið í upphafi. Munurinn á frammistöðu í 

umferðum þar sem er samræmi og umferðum þar sem er ósamræmi er mælikvarði á að 

hve miklu leyti þátttakandinn skynjaði upprunalega andlitið heildrænt. 

Áreiti 

Hver þátttakandi leysti tvö tölvuverkefni. Áreitin í báðum tölvuverkefnunum voru gráleit 

andlit. Í CFMT voru andlitin af 20-30 ára gömlum mönnum. Andlitsmyndirnar voru 

sýndar frá þremur mismunandi sjónarhornum og sniðnar þannig að ekkert hár sást né 

andlitslýti eins og ör, fæðingarblettir og bólur. Sex mismunandi andlit eða markáreiti 

voru valin og notaðar um 12 myndir frá mismunandi sjónarhornum og með mismunandi 

birtuaðstæðum fyrir hvert andlit fyrir sig. Markáreitin birtust ásamt tveim 

truflaraandlitum.Verkefnið var samsett úr þremur mismunandi umferðum. Fyrst voru 

æfingaumferðir, svo nýstárleg (novel) umferð og nýstárleg umferð með truflun (noise).  

Í Æfingaumferð voru notuð teiknimyndaandlit af þekktum fígúrum, Simpsons, 

þar sem Bart Simpson var markáreitið. Markáreitið birtist í þrjár sekúndur fyrir vinstri 

vangasvip, þrjár sekúndur þar sem andlit sneri fram og þrjár sekúndur á hægri 

vangasvip. Síðan birtist markáreitið, sem var eitt af þessum sjónarhornum á andliti Barts, 

á meðal tveggja truflara. Svo birtust 6 mismunandi andlit af 20-30 ára gömlum mönnum 

(markáreitin) frá nákvæmlega sama sjónarhorni og þátttakandi notaði til að leggja þau á 

minnið, þar sem hvert og eitt var prófað með truflurum.  

Í nýstárlegu umferðinni var þátttakendum sýndar allar sex markáreitismyndirnar 

saman þar sem sjónarhornið var beint framan á andlitið. Þátttakendur fengu 20 sekúndur 

til þess að leggja andlitin á minnið. Í kjölfarið af þessu voru svo 30 tilraunaumferðir þar 

sem markáreiti birtust af handahófi ásamt tveimur truflurum. Allar myndirnar í þessari 

umferð voru nýstárlegar fyrir þátttakanda þar sem sjónarhorn og birtuskilyrði voru 

breytileg þegar markáreit birtist innan um tvo truflara og því erfiðari umferð.  
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Í nýstárlegu umferðinni með truflun (Gaussian noise) var þátttakendum enn á ný 

sýndar myndir af öllum sex markáreitunum í einu í 20 sekúndur. Í kjölfarið af því hófust 

svo 24 tilraunaumferðir af handahófi þar sem markáreiti birtust innan um tvo truflara. 

Áreitin í þessari umferð voru nýstárleg eins og í fyrri umferð sem birtust frá sama 

sjónarhorni og upprunalegu myndirnar sex en einnig var bætt við mismikilli Gaussian 

truflun við myndirnar. Þó var alltaf eins mikil truflun á markáreiti og truflurum þegar 

þau birtust saman. Gaussian truflunin á að koma í veg fyrir rjáfurhrif og á að fá 

þáttakanda til þess að reiða sig meira á heildræna skynjun, þá úrvinnsluaðferð sem 

andlitsminni reiðir sig venjulega á (Duchaine og Nakayama, 2006).  

 Í CFT verkefninu var áreitið andlit sem var samsett úr tveimur mismunandi 

andlitum. Tiltekið svæði, markhlutinn, var umlukið rauðum kassa og var það sá hluti 

andlitsins sem þátttakandi átti að einbeita sér að. Þátttakanda var sagt að reyna að hunsa 

hinn hluta andlitsins. Dæmi um andlitsmyndirnar má sjá á mynd eitt. Níu mismunandi 

tegundir markhluta voru notaðir. Þeir voru: Neðstu tveir þriðjungar andlits, neðri 

helmingur andlits, tveir efstu þriðjungar, efsti þriðjungur,  neðsti þriðjungur andlits, 

augun, munnurinn og nefið. Andlitsmyndirnar voru misjafnar að stærð, eða litlar, 

miðlungsstórar og stórar. Litlu myndirnar voru að jafnaði 3,4x1,9cm. Miðlungsstóru 

myndirnar voru að jafnaði 6,25x5cm og stóru myndirnar voru að jafnaði 9,2x5,1cm.  
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Markáreitið birtist í tvær sekúndur. Eftir það birtist hula í 500 ms, hana má sjá á mynd 

tvö. Hulan birtist þátttakendum í stærðinni 6,9x5,4 cm á skjánum. Á milli umferða birtist 

svo hvítur skjár. Fjöldi umferða var misjafn fyrir hvern markhluta. Markhlutarnir birtust 

þátttakanda í eftirfarandi röð. Neðstu tveir þriðjungar (14 umferðir), efstu tveir 

þriðjungar (18 umferðir), neðri helmingur (16 umferðir), efri helmingur (14 umferðir), 

neðsti þriðjungur (14 umferðir), efsti þriðjungur (14 umferðir), augun (14 umferðir), 

munnurinn (14 umferðir) og nefið (16 umferðir).  

 

Rannsóknarsnið 

Tilraunin byggðist á blönduðu rannsóknarsniði þar sem allir þátttakendur þreyttu sömu 

verkefni og þátttakendum var ekki skipt upp í hópa en frammistaða þeirra var borin 

saman miðað við lestrargetu og er því hvorki um eiginlegt innanhópasnið né 

millihópasnið að ræða heldur blöndu af hvoru tveggja. Rannsóknarsniðið var ólíkt eftir 

verkefnum.   

Í CMFT verkefninu voru frumbreyturnar tvær: Hvort markáreiti birtist með 

truflun (Gaussian noise) eða ekki, hvort það birtist á hvolfi eða ekki. Fylgibreytan var 

hlutfall réttra svara. 

 Í CFT verkefninu var frumbreytan samræmi. Hún tók tvö gildi annars vegar 

samræmi (e. congruence) og hinsvegar ósamræmi (e. incongruence). Fylgibreytan var 

hlutfall réttra svara. 
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Framkvæmd 

Tilraunin fór fram í kjallara á tilraunastofu. Aðeins einn þátttakandi gat tekið þátt í einu 

og tilraunin tók um það bil tvær klukkustundir fyrir hvern þátttakanda. Áður en tilraunin 

hófst voru þátttakendur beðnir um að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu þar sem m.a. 

kom fram um hvað rannsóknin var, að þeim stafaði engin hætta af því að taka þátt og að 

þeir mættu ef þeir kysu að hætta þátttöku hvenær sem er. Þeir fengu svo afrit af 

samþykkisyfirlýsingunni. Eftir það voru þátttakendur beðnir um að svara einum 

sjálfsmatslista, íslenskri þýðingu af Adult Reading History Questionnaire (ARHQ-Ice) 

sem var notaður var til þess að meta sögu um lesblindu hjá þátttakanda.  

Að því loknu voru þátttakendur beðnir um að fá sér sæti við tölvuskjáinn þar sem 

tilraun átti að fara fram. Þátttakendur sátu að jafnaði á bilinu 55 til 60 cm frá 

tölvuskjánum. Til þess að koma í veg fyrir að röð verkefna hefði kerfisbundin áhrif á 

niðurstöður var latínuferningur (e. latin square) notaður til þess að þátttakendur fengju 

ekki sömu röðun verkefna.  

Áður en CMFT tilraun hófst var þátttakendum gert grein fyrir að enskar 

leiðbeiningar myndu birtast á skjánum á meðan á tilrauninni stæði en að þeir mættu 

hunsa þær því íslenskar leiðbeiningar yrðu spilaðar áður en tilraunin hæfist. Því næst 

voru íslensku leiðbeiningarnar spilaðar. Ástæðan fyrir því að leiðbeiningar voru á 

hljóðupptöku en ekki skriflegar var til þess að koma í veg fyrir að lestrargeta hefði áhrif 

á skilning þátttakenda á verkefnunum, sérstaklega í ljósi þess að hluti þátttakendanna var 

lesblindur. Þátttakendur voru minntir á að alltaf þegar tölustafirnir einn, tveir eða þrír 

kæmu upp á skjáinn ættu þeir að bregðast við með því að ýta á samsvarandi tölustafi á 

lyklaborðinu eftir því hvaða andlit þeir lögðu á minnið. Tölustafirnir eru á tveimur 

stöðum á lyklaborðinu en aðeins annar þessara staða var virkur í tilrauninni. Því voru 

viðeigandi takkar merktir með hvítum límmiðum og númer tölustafanna skrifuð á þá. 

Þátttakendum var einnig gert grein fyrir að þegar aðeins væri texti á skjánum en engin 

mynd mætti komast áfram í tilrauninni með því að ýta á bilstöng. Þátttakanda var svo 

sýnd bilstöng á lyklaborði. Næst var þátttakanda gert kunnugt að hann færi í gegnum 

umferðir þar sem andlitin væru fyrst sýnd upprétt og síðan á hvolfi. Til þess að 

þátttakendur sæju andlitin örugglega á hvolfi í þessum síðari umferðum voru þeir beðnir 

um að reyna að snúa ekki hausnum.  
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Því næst var tilraunin sett af stað. Fyrst var æfingaumferð notuð til þess að 

þátttakandi fengi tilfinningu fyrir því hvernig verkefnið gengur fyrir sig. Síðan hófst 

tilraunaumferð. Þátttakandi sá sex andlit sem birtust eitt í einu. Hvert andlit var birt frá 

þremur sjónarhornum, vinstri vangasvipur, beint framan á andlitið og hægri vangasvipur. 

Hvert sjónarhorn var birt í þrjár sekúndur. Eftir að síðasta sjónarhornið hafði verið birt í 

3 sekúndur birtust þrjár andlitsmyndir hlið við hlið. Ein af þeim var markáreitið sem 

þátttakandi hafði séð og lagt á minnið. Hinar myndirnar voru mjög líkar markáreitinu og 

voru truflarar. Fyrir neðan myndirnar voru tölustafirnir einn, tveir og þrír. Einn var fyrir 

neðan myndina lengst til vinstri, tveir fyrir neðan miðjumyndina og þrír fyrir neðan 

myndina lengst til hægri. Þátttakandi var beðinn um að ýta á samsvarandi tölustaf á 

lyklaborði eftir því hvaða andlit hann lagði á minnið. Eftir að andlitin sex höfðu birst 

svona, birtust öll andlitin sex í einu í 20 sekúndur. Sjónarhornið var beint framan á 

andlitin. Þátttakendur áttu að reyna að leggja öll andlitin á minnið. Eftir 20 sekúndur 

birtust þrjár myndir. Ein þeirra var af einu andlitanna sex sem þátttakandi átti að leggja á 

minnið. Þátttakendur voru beðnir um að velja samsvarandi tölustaf á lyklaborðinu eftir 

því hvaða andlit þeir lögðu á minnið. Eftir 30 umferðir birtust svo andlitin sex aftur í 20 

sekúndur. Sjónarhornið var beint framan á andlitin. Þátttakendur voru beðnir um að 

leggja andlitin aftur á minnið og eftir 20 sekúndur birtust þrjár myndir þar sem ein af 

þeim var af andliti sem þátttakandi hafði áður reynt að leggja á minnið. Í þetta skiptið 

voru myndirnar truflaðar (Gaussian noise). Þátttakendur voru beðnir um að velja 

samsvarandi tölustaf á lyklaborðinu eftir því hvaða andlit þeir lögðu á minnið. 

Verkefninu lauk þegar þátttakandi hafði lokið 24 slíkum umferðum.  

 Áður en CFT tilraunin var lögð fyrir voru þátttakendur látnir vita að í tilrauninni 

ættu þeir að leggja andlitshluta á minnið og að andlitin væru ýmist samsett úr tveimur 

mismunandi andlitum. Þeir voru einnig látnir vita að þeir fengju að heyra íslenskar 

leiðbeiningar úr hátölurum á meðan á tilrauninni stóð. Þátttakendum var bent á að þeir 

ættu að ýta á sérmerkta takka á lyklaborðinu til þess svara hvaða andlitshluta þeir lögðu 

á minnið. Takkarnir voru bókstafirnir J, K og L en límt var hvítum límmiðum yfir þá til 

þess að koma í veg fyrir möguleg áhrif lesblindu á svörunina, þ.e. óöruggi sem gæti 

skapast hjá lesblindum um að ýta á réttu takkana. Takkinn sem var til vinstri samsvaraði 

þá andlistmyndinni sem birtist til vinstri á skjánum, miðjutakkinn samsvaraði 

andlistmyndinni sem birtist fyrir miðju og takkinn sem var til hægri samsvaraði 

andlitsmyndinni sem birtist til hægri á skjánum. Þátttakendum var bent á að til þess að 
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komast áfram í tilrauninni þyrftu þeir að ýta á bilstöng. Þátttakendum var einnig kynnt 

að verkefnið samanstæði af níu umferðum þar sem það væri misjafnt eftir umferðum 

hvaða andlitshluta þeir ættu að fylgjast með.  

Því næst var verkefnið sett af stað. Fyrst fékk þátttakandi að sjá sýnidæmi um 

hvernig andlistmyndirnar voru samsettar, að markhlutinn væri umlukinn rauðum kassa 

og væri sá hluti sem þátttakandi ætti að einbeita sér að. Þátttakendur fengu að vita að 

fyrir hverja umferð verkefnisins kæmu fram upplýsingar um hver markhlutinn væri. Þeir 

fengu líka að vita að stundum væru birtar myndum af frægum einstaklingum en oftar en 

ekki væru birtar myndir af óþekktum einstaklingum. Þátttakendum var einnig tilkynnt að 

andlitshlutinn innan rauða rammanns sem þeir ættu að leggja á minnið birtist alltaf aftur 

en þegar þau ættu að svara gæti verið búið að breyta myndinni örlítið eins og til dæmis 

að bæta við eða taka burtu hár. Eftir þessi sýnidæmi hófst tilraunin sjálf. Fyrst birtist 

andlit í tvær sekúndur þar sem búið var að afmarka markhlutann með rauðum kassa. 

Strax eftir það birtist hula í 500 ms og svo birtust þrjár andlismyndir hlið við hlið þar 

sem markhlutinn var afmarkaður á öllum þremur myndunum en aðeins einn þeirra var sá 

sami og á myndinni sem þátttakendur áttu að leggja á minnið. Þátttakendur áttu þá að ýta 

á samsvarandi takka á lyklaborði eftir því hvaða mynd innihélt andlitshlutann sem þeir 

lögðu á minnið í upphafi.  

 Þátttakendur fengu alltaf tækifæri á því að taka sér pásu á milli verkefna, CMFT 

og CFT. Eftir að þátttakendur höfðu lokið við bæði verkefnin voru þeir beðnir um að fá 

sér sæti við borð beint á móti rannsakanda. Þátttakendur voru beðnir um að setja á sig 

heyrnatól sem voru með hljóðnema staðsettum fyrir framan munn, u.þ.b. 4 cm frá 

munni. Því næst var þátttakanda tilkynnt að hann ætti að lesa upphátt tvo orðmyndalista 

sem innihéldu annars vegar 128 algeng íslenskar orðmyndir og hins vegar 128 

sjaldgæfar íslenskar orðmyndir. Þetta var gert til þess að leggja mat á lestrarhæfni. 

Þátttakandi var beðinn um að lesa orðin eins hratt og rétt og hann gæti, þ.e.a.s. nógu 

hratt til þess að hraðinn truflaði ekki hvort orðin yrðu lesin rétt eða rangt. Fyrst var 

orðalistinn með 128 algengum íslenskum orðmyndum lagður á hvolf fyrir framan 

þátttakanda. Því næst var talið upp á þrjá og orðmyndalista snúið við. Upptaka hófst um 

leið og þátttakandi byrjaði að lesa. Sama ferli átti sér stað fyrir orðalistann með 

sjaldgæfum orðmyndum. Þegar lestrinum var lokið hafði þátttakandi lokið við þátttöku.  
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Byrjað var á því að skoða lýsandi tölfræði á milli lesblindra og ekki lesblindra, til að 

kanna muninn á milli hópanna. Lýsandi tölfræðina má sjá í töflu eitt.  

 

Tafla1. Lýsandi tölfræði á milli hópa 

 Lesblindir Ekki lesblindir 

Breytur Meðaltal Staðalfrávik Meðaltal Staðalfrávik 

Algeng hlutfall réttra (%) 93,75 8,86 98,72 1,89 

Óalgeng hlutfall réttra (%) 81,72 16,54 97,87 1,40 

Algeng tími (sek) 140,6 40,1 72,6 12,3 

Óalgeng tími (sek) 307,8 215,4 98,2 18,5 

Algeng orð á mínútu 55,4 18,7 107,5 20,2 

Óalgeng orð á mínútu 38,8 14,2 78,9 14,2 

Heildarlengd lesturs (sek) 448,4 246,6 170,7 26,7 

ARHQ 59,8 11,8 22,3 7,9 

CFT: samræmi svarhlutfall (%) 70,15 3,65 75,16 8,42 

CFT: samræmi meðalsvartími (ms) 3319 308 2784 699 

CFT: ósamræmi svarhlutfall (%) 49,85 6,47 54,13 8,39 

CFT: ósamræmi meðalsvartími (ms) 3508 330 3085 687 

CMFT upprétt heildarskor 69,44 12,50 78,66 13,37 

CMFT upprétt án truflunar 62,67 21,00 75,76 16,87 

CMFT upprétt með truflun 58,33 16,92 66,67 19,90 

CMFT á hvolfi heildarskor 55,00 4,97 63,13 10,18 

CMFT á hvolfi án truflunar 44,00 10,11 55,76 15,92 

CMFT á hvolfi með truflun 45,83 13,50 53,79 9,94 

Heildræn skynjun CFT 20,30 04,30 21,03 11,12 

Heildræn skynjun CMFT  14,44 10,42 15,53 10,39 

 

Fyrstu sex breyturnar eiga við orðmyndalistana sem áttu að meta lestrargetu 

þátttakenda. Fyrstu tvær breyturnar, Algeng hlutfall réttra og Óalgeng hlutfall réttra, vísa 

til hlutfall réttra orða af þeim 128 orðmyndum sem þau lásu á hvorum lista. Þriðja og 

fjórða breytan, Algeng tími og Óalgeng tími, vísar til tímans sem það tók þátttakendur að 

lesa listana. Eins og sjá má gera lesblindir fleiri villur og lesa hægar heldur en þeir sem 

ekki eru lesblindir og eru þær niðurstöður eins og við mátti búast. Meiri munur er á milli 

lesblindra og ekki lesblindra í öllum breytum í óalgenga orðalistanum samanborið við 

algenga orðalistann, en staðalfrávikið er þó einnig hærra. Sjöunda breytan, heildarlengd 

lesturs, var búin til með samlagningu lengd lesturs á óalgenga orðalistanum við lengd 

lesturs á algenga orðalistanum. Áttunda breytan er skor úr ARHQ.  

Ef frammistaða hópanna á fyrra andlisskynjunarprófsins, CFT, eru skoðaðar í 

töflu eitt má sjá að munur er á milli þeirra í meðalhlutfalli réttra svara og meðalsvartíma 
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en munurinn er ekki mikill. Aðeins fimm prósentustiga munur er á lesblindum og ekki 

lesblindum bæði þegar andlitin voru í samræmi og líka þegar þau voru í ósamræmi. 

Lesblindir voru með hægari meðalsvartíma en ekki lesblindir, bæði þegar andlitin voru í 

samræmi og í ósamræmi. Lesblindir voru að meðaltali 534 ms hægari að svara heldur en 

þeir sem ekki eru lesblindir þegar andlitin voru í samræmi og 423 ms hægari þegar 

andlitin voru í ósamræmi. Ef munur á hópunum er svo skoðaður í CMFT verkefninu má 

sjá að lesblindir eru með lægra hlutfall réttra svara á öllum breytunum en hins vegar eru 

staðalfrávik frekar há hjá báðum hópum og því erfitt að fullyrða mun á milli hópanna. 

Búnar voru til breyturnar Heildræn skynjun CFT og Heildræn skynjun CMFT. Heildræn 

skynjun CFT var reiknuð þannig að hlutfall réttra svara í CFT ósamræmi var dregið frá 

hlutfalli réttra svara í CFT samræmi. Heildræn skynjun CMFT var reiknuð þannig að 

hlutfall réttra svara í CMFT á hvolfi var dregið frá hlutfalli réttra svara í CMFT upprétt. 

Eins og sjá má í töflu eitt er lítill sem enginn munur á milli hópanna. Staðalfrávik eru í 

öllum tilvikum hærri en munurinn á milli hópanna sem bendir til þess að ekki sé hægt 

fullyrða um að lesblinda tengist heildrænni skynjun í þessum prófum.   

Til þess að sjá hversu vel ARHQ listinn, heildarlengd lesturs, óalgengi 

orðmyndalistinn og algengi orðmyndalistinn greina á milli hópanna voru gerð kassarit til 

þess að kanna skörun og dreifingu. Á mynd þrjú eru kassarit fyrir rétt lesin orð á mínútu 

á algenga orðamyndalistanum og rétt lesin orð á óalgenga orðmyndalistanum. Á mynd 

fjögur er kassarit fyrir skor á ARHQ lista og á mynd fimm er kassarit fyrir heildarlengd 

lesturs, gert var sér kassarit fyrir ARHQ og heildarlengd lesturs þar sem kvarðarnir eru 

mismunandi.  
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Mynd 3. Kassarit rétt lesinna orða á orðmyndalistum eftir hópum. 

 

Eins og sjá má á mynd þrjú er munur á hópunum á báðum breytunum en halarnir skarast 

á milli hópanna á báðum orðmyndalistunum.  

                                     

Mynd 4. Skor á ARHQ listanum eftir hópum 

Eins og sjá má á mynd fjögur er mikill munur á milli hópa og engin skörun á milli 

hópanna á ARHQ listanum sem bendir til þess að ARHQ sé ágæt mæling til þess að 
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greina á milli hópanna. Einnig sjáum við að dreifing ARHQ skora er meiri hjá þeim sem 

ekki eru lesblindir heldur en hjá þeim sem eru lesblindir.  

 

                                     

Mynd 5. Kassarit af heildarlengd lesturs orðalistanna.  

 

Eins og sjá má á mynd fimm er ekki skörun á milli hópanna í heildarlengd lesturs, sem 

bendir til þess að heildarlengd lesturs sé ágæt mæling til þess að greina á milli hópanna.  

Aðeins náðist að fá fimm lesblinda þátttakendur í rannsóknina en 11 þátttakendur 

voru ekki lesblindir. Það gerir það að verkum að mjög ójafnt var í hópum. Ólík 

hópastærð brýtur forendur ýmissa tölfræðiprófa, einnig voru staðalfrávik umtalsvert 

hærri hjá lesblindum sem einnig er forsendubrestur tölfræðiprófa og því var ákveðið að 

notast ekki við skiptinguna á milli hópa sem frumbreytu, lesblindir og ekki lesblindir, 

heldur nota frekar heildarlengd lesturs, ARHQ listann, aldur, kyn og menntun sem 

frumbreytur í línulegum aðhvarfslíkönum. Kassaritin á myndum þrjú, fjögur og fimm 

sýna að minnsta skörun á milli hópanna er á ARHQ listanum og heildarlengd lesturs, því 

voru þær breytur valdar til þess að standa fyrir lestrargetu og á sama tíma komumst við 

hjá vandamálum sem fylgja mjög ólíkri hópastærð. Þetta gefur einnig möguleika á því að 

skoða áhrifin á vídd en ekki bara eftir flokkum þar sem ekki allir lesblindir eru með jafn 

alvarlega lestrarörðugleika.  
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CFT 

Línulegt aðhvarfslíkan var búið til þar sem heildarlengd lesturs, ARHQ, aldur, kyn og 

menntunarstig voru sameiginlega frumbreytur og heildræn skynjun CFT var 

fylgibreytan. Ekki var marktækt samband á milli heildrænnar skynjunar CFT og 

frumbreytanna, fyrir líkanið í heild sinni, F=0,63, p=0,682. Einnig voru búin til 

aðhvarfsflíkön fyrir hverja frumbreytu fyrir sig, þar sem heildræn skynjun CFT var 

fylgibreyta. Ekki var marktækt samband milli heildrænnar skynjunar CFT og neinnar 

frumbreytu þegar þær voru skoðaðar sér. Fyrir ARHQ var F=1,63, p= 0,221. Fyrir 

heildarlengd lesturs var F=0,29, p= 0,598. Fyrir aldur var F=0,86, p= 0,370. Fyrir 

menntun var var F=0,95, p= 0,347 og fyrir kyn var F=0,25, p= 0,627. Búið var til 

línulegt aðhvarfslíkan þar sem sömu frumbreytur voru notaðar og CFT samræmi var 

fylgibreyta. Ekki var marktækt samband á milli CFT samræmi og frumbreytanna fyrir 

líkanið í heild sinni, F=2,17, p= 0,139.  Einnig voru búin til aðhvarfslíkön fyrir hverja 

frumbreytu fyrir sig, þar sem CFT samræmi var fylgibreyta. Ekki var marktækt samband 

milli CFT samræmi og neinnar frumbreytu þegar þær voru skoðaðar sér nema kyns og 

CFT samræmi. Fyrir ARHQ var F=1,06, p= 0,333. Fyrir heildarlengd lesturs var F=0,82, 

p= 0,382. Fyrir aldur var F=0,81, p= 0,383. Fyrir menntun var F=1,20, p= 0,293. Fyrir 

kyn var F=8,89, p= 0,010. Einnig var búið til línulegt aðhvarfslíkan þar sem sömu 

frumbreytur voru skoðaðar og  CFT ósamræmi var fylgibreyta. Aðhvarfsgreining 

reyndist ekki vera marktæk fyrir líkanið heild sinni, F= 1,12, p=0,408. Einnig voru búin 

til aðhvarfslíkön fyrir hverja frumbreytu fyrir sig, þar sem CFT ósamræmi var 

fylgibreyta. Ekki var marktækt samband milli CFT ósamræmi og neinnar frumbreytu 

þegar þær voru skoðaðar hver fyrir sig. Fyrir ARHQ var F=0,25, p= 0,624. Fyrir 

heildarlengd lesturs var F=,84, p= 0,376. Fyrir aldur var F=2,05, p= 0,174. Fyrir 

menntun F=0,43, p= 0,523 og fyrir kyn var F=0,34, p= 0,568. 

 Í töflu tvö má sjá tvíbreytufylgni á milli allra CFT breytanna, kyns, aldurs, 

menntunarstigs, ARHQ og heildarlengd lesturs. Breytan kyn var kóðuð þannig að karlar 

fengu tölustafinn einn og konur fengu tölustafinn núll.  
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Tafla 2. Tvíbreytufylgni CFT 

 
Kyn Menntun Aldur ARHQ 

Heildarlengd 

lesturs 

Heildræn 

CFT 

Samræmi 

svarhlutfall 

Ósamræmi 

svarhlutfall 

Kyn Pearson 

fylgni 

1 -.286 -.342 .452 .139 .132 -.623 -.155 

Menntun Pearson 

fylgni 

-.286 1 -.226 -.552 -.581 .252 .280 .172 

Aldur Pearson 

fylgni 

-.342 -.226 1 .110 .334 -.241 .234 .358 

ARHQ Pearson 

fylgni 

.452 -.552 .110 1 .825 -.324 -.259 -.133 

Heildarlengd 

lesturs 

Pearson 

fylgni 

.139 -.581 .334 .825 1 -.143 -.235 -.238 

Heildræn CFT Pearson 

fylgni 

.132 .252 -.241 -.324 -.143 1 -.093 -.431 

Samræmi 

svarhlutfall 

Pearson 

fylgni 

-.623 .280 .234 -.259 -.235 -.093 1 .265 

Ósamræmi 

svarhlutfall 

Pearson 

fylgni 

-.155 .172 .358 -.133 -.238 -.431 .265 1 

 

Ekki var marktæk tvíhliða fylgni á milli ARHQ né heildarlengd lesturs og frammistöðu á 

CFT prófinu. Einnig er athyglisvert að ekki mælist marktæk fylgni á milli CFT samræmi 

og CFT ósamræmi. ARHQ hefur marktæka fylgni við heildarlengd lesturs á þann veg að 

því hærra sem ARHQ skorið er því lengri heildar lestrartíminn. Einnig má sjá að breytan 

kyn hefur marktæka fylgni við CFT samræmi.  

 Á mynd sex má sjá niðurstöður CFT miðað við heildarlengd lesturs og á mynd 

sjö má sjá sömu niðurstöður miðað við skor á ARHQ listanum.  
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Mynd 6. Frammistaða á CFT miðað við heildarlengd lesturs. Heildræna CFT línan 

táknar prósentustigamun (sjá umfjöllun um útreikning). 

  

                           

Mynd 7. Frammistaða á CFT miðað við skor á ARHQ listanum. Heildræna CFT línan 

táknar prósentustigamun.  
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Eins og sjá má á myndum sex og sjö er hvorki hækkandi né lækkandi leitni (e. 

trend) á CFT samræmi og ósamræmi breytunum miðað við heildarlengd lesturs eða skor 

á ARHQ listanum. Þetta er í samræmi við niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu og 

niðurstöðum úr tvíbreytufylgnitöflunni. Hinsvegar má sjá örlitla leitni niðurávið fyrir 

heildræn CFT miðað við ARHQ og jafnvel miðað við heildarlengd lesturs. Þó er leitnin 

lítil og fékkst ekki staðfest í aðhvarfsgreiningu né tvíbreytufylgnigreiningu.  

 

CMFT 

Línuleg aðhvarfslíkön voru búin til fyrir hverja fylgibreytu fyrir sig. Fyrir hverja þeirra 

voru fimm sameiginlegar frumbreytur, heildarlengd lesturs, skor á ARHQ listanum, 

aldur, kyn og menntunarstig. Aðhvarfsgreining fyrir heildræna skynjun CMFT var 

ómarktæk F=0,71,  p=0,628. Fyrir CMFT upprétt var F=0,94,  p= 0,497 og fyrir CMFT 

á hvolfi var F=0,66, p= 0,664. Einnig voru búin til aðhvarfslíkön fyrir hverja frumbreytu 

fyrir sig þar sem heildræn skynjun CMFT var fylgibreytan. Fyrir ARHQ var F=0,12,  

p=0,730. Fyrir heildarlengd lesturs var F=0,65,  p=0,434. Fyrir aldur var F=3,98,  

p=0,066. Fyrir menntun var F=1,22,  p=0,287 og fyrir kyn var F=0,71,  p=0,794. 

Aðhvarfslíkön voru einnig búin til fyrir hverja frumbreytu fyrir sig þar sem CMFT 

upprétt var fylgibreytan. Fyrir ARHQ var F=0,91,  p=0,355. Fyrir heildarlengd lesturs 

var F=0,12,  p=0,734. Fyrir aldur var F=3,30,  p=0,091. Fyrir menntun var F=0,14,  

p=0,715 og fyrir kyn var F=1,11,  p=0,310. Aðhvarfslíkön voru að auki búin til fyrir 

hverja frumbreytu fyrir sig þar sem CMFT á hvolfi var fylgibreytan. Fyrir ARHQ var 

F=3,52,  p=0,082. Fyrir heildarlengd lesturs var F=1,98,  p=0,181. Fyrir aldur var 

F=0,20,  p=0,660. Fyrir menntun var F=0,37,  p=0,555 og fyrir kyn var F=1,46,  

p=0,247.  

 Í töflu þrjú má sjá tvíbreytufylgni á milli kyns, menntunarstigs, aldurs, 

heildarlengd lesturs, skor á ARHQ lista, heildræn CMFT, CMFT U heild og CMFT H 

heild. CMFT U heild stendur fyrir þær umferðir þar sem áreitin birtust upprétt og CMFT 

H heild stendur fyrir þær umferðir þar sem áreitin birtust á hvolfi.  
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Tafla 3. Tvíbreytufylgni CMFT 

 
Kyn Menntun Aldur ARHQ 

Heildarlengd 

lesturs 

CMFT 

H heild 

CMFT 

U heild 

Heildræn 

CMFT 

Kyn Pearson 

fylgni 

1 -.286 -.342 .452 .139 -.307 -.271 -.071 

Menntun Pearson 

fylgni 

-.286 1 -.226 -.552 -.581 .160 -.099 -.284 

Aldur Pearson 

fylgni 

-.342 -.226 1 .110 .334 .119 .437 .470 

ARHQ Pearson 

fylgni 

.452 -.552 .110 1 .825 -.448 -.248 .094 

Heildarlengd 

lesturs 

Pearson 

fylgni 

.139 -.581 .334 .825 1 -.352 -.092 .211 

CMFT H heild Pearson 

fylgni 

-.307 .160 .119 -.448 -.352 1 .664 -.061 

CMFT U heild Pearson 

fylgni 

-.271 -.099 .437 -.248 -.092 .664 1 .706 

Heildræn CMFT Pearson 

fylgni 

-.071 -.284 .470 .094 .211 -.061 .706 1 

 

Líkt og í CFT verkefninu þá hefur heildarlengd lesturs  og skor á ARHQ lista ekki 

marktæka fylgni við neinar CMFT breytur. Frumbreyturnar aldur, menntun og kyn 

höfðu heldur ekki marktæka fylgni við neinar CMFT breytur.  

Á myndum átta og níu má sjá myndræna framsetningu á niðurstöðunum. Á mynd 

átta má sjá niðurstöður CMFT upprétt heild, CMFT á hvolfi heild og CMFT heildræn 

miðað við heildarlengd lesturs.  Á mynd níu má sjá sömu fylgibreytur miðað við skor á 

ARHQ listanum.  
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Mynd 8. Frammistaða á CMFT upprétt miðað við heildarlengd lesturs. Heildræna CMFT 

línan táknar prósentustigamun. 

  

                          

Mynd 9. Heildræn skynjun á CMFT prófinu miðað við skor á ARHQ listanum. 

Heildræna CFT línan táknar prósentustigamun.  
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Á mynd átta má sjá að í samræmi við aðhvarfsgreiningu og tvíbreytufylgnigreiningu er 

hvergi mikil leitni, þó má sjá örlitla niður á við leitni í CMFT á hvolfi. Á mynd níu má 

hins vegar sjá greinilega leitni niður á við í CMFT á hvolfi. Einnig má sjá niður á við 

leitni í CMFT upprétt en breytileikinn er þó það mikill að erfitt er að meta hvort um 

raunverulega leitni er að ræða, enda var hvorki aðhvarfsgreining né tvíbreytufylgni 

marktæk. Heildræn CMFT sýnir enga leitni hvorki miðað við heildarlengd lesturs né 

skor á ARHQ listanum.  

 

Umræða 

Þrátt fyrir rannsóknir á heildrænni skynjun hafi aukist mikið á síðustu árum þá er ennþá 

margt sem er ekki vitað um tengsl heildrænnar skynjunar og lestrargetu (Peterson og 

Pennington, 2012). Rannsóknarniðurstöður hafa gefið mjög misvísandi vísbendingar um 

hvernig þessum tengslum er háttað (Perea o.fl., 2008; Martelli o.fl., 2005). Tilgangurinn 

með þessari rannsókn var að kanna hvort að tengsl væru á milli lestrargetu og  

heildrænnar skynjunar  á andlitum en heildræn skynjun á andlitum og orðum hefur oft 

verið tengd sömu eða nálægum heilasvæðum (Baker o.fl, 2007). Það að sama eða 

hliðlægar heilastöðvar vinni úr skynjun orða og andlita getur leitt til tveggja andstæðra 

tilgátna um áhrif þess á heildræn andlitsskynjunaráhrif: Annars vegar að skynjun á 

orðum taki yfir heilastöðina sem mögulega á þátt í heildrænni skynjun á andlitum eða 

hins vegar að gallarnir á heildrænni skynjun á orðum hjá lesblindum hafi líka áhrif á 

heildræna skynjun á andlitum (Ventura o.fl., 2013; Susilo og Duchaine, 2013). Ef að 

skynjun á orðum tekur yfir hluta heilastöðvarinnar sem sér annars um heildræna skynjun 

á andlitum má búast við því að heildræn skynjun andlita sé lélegri hjá læsum en ólæsum 

og þá ef til vill einnig lesblindum. Aftur á móti ef að um galla í heildrænni skynjun orða 

hjá lesblindum hefur einnig áhrif á heildræna skynjun andlita má búast við því að þeir 

sem ekki eru lesblindir séu betri í heildrænni skynjun andlita heldur en lesblindir. Þessar 

tvær andstæðu forspár eru báðar fræðilega rökstuddar en hins vegar geta þær ekki báðar 

verið réttar. Þessi tilraun varð gerð til þess að reyna að skilja betur hvaða forspá ætti 

betur við lesblinda. Hins vegar tókst aðeins að fá fimm lesblinda þátttakendur og var því 

ekki hægt að framkvæma pöruð t-próf sem hefði verið ákjósanleg aðferð til þess að bera 

saman hópana. Einnig veldur skortur á fjölda lesblindra þátttakanda því að varhugarvert 

er að draga of miklar ályktanir út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru ekki í samræmi við tilgátu eitt, að lesblindir munu standa sig 
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verr en þeir sem ekki eru lesblindir í ósamræmis umferðum CFT verkefnisins. Hins 

vegar geta niðurstöðurnar, þrátt fyrir það, gefið ákveðna vísbendingu um hvernig 

tengslunum er háttað og þannig leiðbeint frekari rannsóknum á þessu sviði.  

 Ef lesblindir eiga í erfiðleikum með að hindra sjálfvirka heildræna úrvinnslu á 

andlitum þegar hún kemur sér ekki vel, eins og ólæsir þátttakendur í rannsókn Ventura 

og félaga (2013), mætti búast við því að þeir stæðu sig verr á ósamræmis umferðum í 

CFT prófinu á samsettum andlitum, bæði ætti frammistaðan að vera verri en 

frammistaða þeirra sem ekki eru lesblindir en einnig ætti munurinn á milli samræmis og 

ósamræmis umferða lesblindra að vera meiri heldur en hjá þeim sem ekki eru lesblindir.   

Lesblindir stóðu sig vissulega verr í ósamræmis umferðum en niðurstöður 

dreifigreiningar og tvíbreytufylgnigreiningu miðað við lestrargetu staðfestu ekki að 

munur væri á frammistöðu eftir lestrargetu og því ekkert hægt að álykta um hvort munur 

sé til staðar í þýði. Það að ekki var marktæk fylgni á milli samræmis og ósamræmis 

umferða CFT getur bent til þess að mismunandi skyn og/eða úrvinnsluferlar liggi að baki 

frammistöðu í samræmis umferðunum og í ósamræmis umferðunum, það þyrfti þó að 

skoða sérstaklega til þess að geta ályktað um það. Þar sem önnur fylgnisambönd voru 

ekki í samræmi við fyrri kenningar né tilgátur rannsóknarinnar má efast um réttmæti 

niðurstaðnanna og því varhugavert að álykta um undirliggjandi skynferla án frekari 

rannsókna. 

 Búast mætti við því að ef lesblindir eiga í erfiðleikum með að hindra sjálfvirka 

heildræna úrvinnslu á andlitum þegar hún kemur sér ekki vel að þá gæti frammistaða 

þeirra líka verið verri í CMFT á hvolfi. Ef það er meira unnið heildrænt úr uppréttum 

andlitum en unnið úr tilteknum pörtum í andlitum á hvolfi mætti búast við því að 

heildræn skynjun trufli frammistöðu í CMFT á hvolfi. Niðurstöðurnar styðja þessa 

ályktun að nokkru leyti. Því hærra sem skor á ARHQ listanum var því lakari var 

frammistaða þeirra á CMFT á hvolfi. Þó var ekki fylgni við muninn á milli CMFT á 

hvolfi og upprétt (CMFT  heildræn) sem getur bent til þess að fylgnin við CMFT á 

hvolfi tengist öðrum þáttum heldur en erfiðleikum við að hamla heildrænni skynjun. 

Hins vegar þar sem úrtakið er mjög lítið og niðurstöður úr CFT styðja ekki þessa ályktun 

er vafasamt að draga of miklar ályktanir varðandi þessa kenningu.  

Kenningar Ventura og félaga (2013) og gagnstæð kenning Susilo og Duchaine, (2013) 

spá því báðar að munur sé á áhrifum heildrænnar andlitsskynjunar í læsi og torlæsi. 

Ventura og félagar spá því að heildræn skynjunaráhrif andlita séu minni hjá læsum en 
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útfrá kenningum Susilo og Duchaine (2013) mætti spá því að heildræn skynjunaráhrif 

andlita séu minni hjá lesblindum. Þrátt fyrir að kenningarnar virðast vera gagnstæðar þá 

er þó sá fyrirvari á að Ventura og félagar báru saman læsa og ólæsa en Susilo og 

Duchaine gerðu það ekki. Niðurstöðurnar í þessari rannsókn gefa aftur á móti til kynna 

að lítill sem enginn munur sé á heildrænni skynjun andlita eftir lestrargetu. Þó ber að 

varast að draga of miklar ályktanir útfrá niðurstöðunum vegna fárra þátttakenda og lítilla 

afkasta marktektarprófa. Því er ekki hægt að álykta sem svo að niðurstöðurnar afsanni 

kenningar Ventura og félaga né Susilo og Duchaine. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

eru ekki í samræmi við tilgátu tvö, að heildræn skynjunaráhrif séu meiri hjá lesblindum 

en þeim sem ekki eru með lesblindu. Þrátt fyrir að ekki sé munur á skynjunaráhrifunum 

á milli lesblindra og ekki lesblindra þá stóðu þeir sem ekki eru lesblindir sig betur á 

öllum verkefnum rannsóknarinnar og því eru niðurstöðurnar í samræmi við tilgátu þrjú, 

að þeir sem ekki eru lesblindir myndu standa sig betur en lesblindir í öllum 

skynjunarverkefnunum. Það að lesblindir stóðu sig verr á öllum skynjunarverkefnunum, 

þrátt fyrir að ekki hafi verið um marktækan mun að ræða, gefur vísbendingu um að 

munur sé í sjónskynjunarferlum eftir lestrargetu. En þar sem munurinn á heildrænni 

skynjun í báðum verkefnunum var lítill sem enginn gefa niðurstöðurnar það einnig til 

kynna að þessi munur sé ekki tilkominn vegna munar í heildrænni skynjun heldur munar 

í annars konar sjónrænum skynjunarferlum. Þó verður að fara varlega í túlkun vegna 

annmarka rannsóknarinnar, eins og fram hefur komið vegna fjölda þátttakenda. Flestir  

fylgnistuðlar ARHQ og heildarlengd lesturs við frammistöðu á prófunum voru 

neikvæðir, einu fylgnistuðlarnir sem voru jákvæðir voru á milli ARHQ annars vegar og 

heildarlengd lesturs hins vegar og heildræn skynjun CMFT. Þar sem hærri gildi á ARHQ 

og á heildarlengd lesturs gefa til kynna verri lestrargetu þá gefa neikvæðu 

fylgnistuðlarnir vísbendingu um að alla jafna verði fólk betra í 

andlitsskynjunarverkefnum því betur sem það stendur sig í lestri, þótt þeir hafi ekki náð 

marktekt. Jákvæðu fylgnistuðlarnir við heildræn CMFT voru lágir, sérstaklega fylgni 

ARHQ og heildræn CMFT. Það er því alveg eins líkleglegt að þeir endurspegli að engin 

tengsl séu á milli lestrargetu og heildrænum skynjunaráhrifum andlita heldur en að 

lélegri lestrargeta tengist meiri heildrænum skynjunaráhrifum andlita.  

Það að sterk fylgni hafi verið á milli heildarlengd lesturs og ARHQ listans sem 

þýðir að þeir sem töldu sig vera lesblinda voru lengur að lesa, bendir til þess að mat 

einstaklinga á eigin lesblindu hafi verið réttmæt aðferð til þess að velja inn lesblinda 
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þátttakendur inn í rannsóknina. Engin skörun var í ARHQ listanum á milli lesblindra og 

ekki lesblindra né heldur í heildarlengd lesturs á milli lesblindra og ekki lesblindra sem 

bendir til þess að ARHQ og heildarlengd lesturs greindu vel á milli hópanna. Þar sem 

heildarlengd lesturs greindi svona vel á milli hópanna bendir allt til þess að gott væri að 

staðla orðmyndunarlista eins og notaðir voru í þessari rannsókn fyrir frekari rannsóknir 

þar sem engin stöðluð lestrarpróf  eru til fyrir fullorðna á íslensku. 

 Engin marktæk tengsl voru á milli heildarlengd lesturs né ARHQ og 

frammistöðu CFT eða CMFT og því má leiða líkum að því að frammistaða á CFT og 

CMFT sé ekki mjög ólík á milli þeirra sem eru lesblindir og þeirra sem ekki eru 

lesblindir. Af öðrum frumbreytum, kyn, aldur og menntun, hafði kyn marktæka 

neikvæða fylgni við samræmi svarhlutfall eða stelpur stóðu sig marktækt betur í 

umferðum þar sem andlit voru í samræmi. Aldur og menntun höfðu engin marktæk 

tengsl við nein af verkefnunum. Ekki er ljóst af hverju þessi tengsl kyns og samræmis 

umferða CFT stafa og því mikilvægt að reyna að stjórna fyrir þeim í frekari rannsóknum.  

 Ýmsir vankantar voru á rannsókninni og ber þá hæst að nefna fjölda þátttakenda 

eins og komið hefur fram áður. En aðeins náðist að fá 16 þátttakendur allt í allt og voru 

einungis fimm af þeim lesblindir. Skortur á þátttakendum í tilraunahóp gerði það að 

verkum að rannsókninni stafaði hætta af ýmsum skekkjum og áhrif stakra frágilda verða 

mikil. Með fleiri þátttakendum hefði verið hægt að para lesblinda við ekki lesblinda og 

stjórna þannig fyrir breytum á borð við kyn, aldur og menntunarstig sem gætu haft áhrif 

á niðurstöður. Það hefði mögulega gefið sterkari samanburð á hópunum, áreiðanlegri 

niðurstöður og meiri afköst. En einnig hefði verið betra ef heildarfjöldi þátttakenda hefði 

verið meiri til þess að hægt væri að draga sterkari ályktanir út frá niðurstöðum. Annað 

atriði er að rannsóknin var heldur löng, en þátttakendur voru auðvitað mislengi að klára 

öll verkefnin. Það tók þátttakendur að jafnaði einn klukkutíma og þrjú korter til tvo 

klukkutíma að klára tilraunina. Verkefnin kröfðust öll mikillar athygli og eðlilega verða 

þátttakendur þreyttir að sitja við lengi og beina athyglinni að tölvuskjá. Þeim gafst kostur 

á því að hvíla sig á milli verkefna en fæstir kusu að nýta sér það, ýmist vegna þess að 

þeir voru í tímaþröng eða vegna annarra ástæðna. Lítil hvíld á milli verkefna og löng 

verkefni geta stuðlað að þreytuhrifum þótt reynt hafi verið að stjórna fyrir þeim með því 

að leggja verkefnin fyrir í tilviljunarkenndri röð.  

 Frekari rannsóknir ættu í fyrsta lagi að notast við fleiri þátttakendur. Ef hugsunin 

er að skoða áhrif hópanna, lesblindra og ekki lesblindra, á frammistöðu á 
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andlitsskynjunarprófunum til að kanna heildræna skynjun ætti að para lesblinda við ekki 

lesblinda til að koma í veg fyrir skekkjur. Ef hugsunin er að skoða áhrif lestrargetu á 

frammistöðu á andlitsskynjunarprófunum þyrfti að ganga betur úr skugga um hvaða 

mælikvarði á lestrargetu er best við hæfi. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess 

að heildarlengd lesturs á orðmyndunarlistunum og skor á ARHQ listanum séu góðir 

mælikvarðar til þess að meta lestrargetu þátttakenda. Einnig þyrfti að kanna betur hvort 

samband á milli lestrargetu og heildrænnar skynjunar á andlitum sé sambærilegt við 

sambandið á milli lesblindu og heildrænnar andlitsskynjunar. Það er, hvort að það sé 

eigindlegur eða megindlegur munur á lesblindum og torlæsum einstaklingum í 

heildrænni andlitsskynjun. Þá þyrfti einnig að kanna betur sambandið á milli heildrænnar 

orðaskynjunar og heildrænnar andlittskynjunar bæði með skynjunarrannsóknum og 

heilarannsóknum til að komast að því hvernig undirliggjandi heilasvæði, eins og 

Fusiform gyrus, koma að og hafa áhrif á heildræna skynjun. Að lokum væri áhugavert að 

í stað þess að skoða sjónræna þætti og hljóðvitund hvort í sínu lagi, að skoða samspil 

hljóðrænna og sjónrænna þátta og mögulega sértæka þætti blandaðrar skynjunar (e. 

multimodal).   

Lítið bendir til þess að tengsl séu á milli lestrargetu og heildrænar skynjunar 

andlita samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar. Megintilgátur rannsóknarinnar voru 

ekki í samræmi við niðurstöður en skýra má það að miklu leyti með litlum afköstum 

hennar vegna fárra þátttakenda. Nokkur munur var á frammistöðu lesblindra og ekki 

lesblindra á öllum verkefnum rannsóknarinnar og gefur rannsóknin því vísbendingar um 

það að lesblinda tengist skynjun andlita þrátt fyrir að ekki hafi komið fram munur í 

heildrænum skynjunaráhrifum eins og þau voru mæld í þessari rannsókn. Þetta styður 

þær kenningar sem ganga út á sjónræna þætti lesblindu og er í samræmi við þá hugmynd 

að ekki sé hægt að skýra lesblindu út frá hljóðvitund einni saman. Þörf er á frekari 

rannsóknum til þess að útskýra og samræma niðurstöður sjónrænna kenninga á lesblindu 

þannig að úr verði heildstæð kenning með skýringarmátt sambærilegan 

hljóðvitundarkenningunni. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að slík 

kenning verði að taka til greina og byggja á fleiri þáttum en heildrænni skynjun þar sem 

munurinn á frammistöðu þátttakenda virðist ekki skýrast af mun í heildrænni skynjun og 

er það verkefni frekari rannsókna að finna hvaða skynjunar og/eða úrvinnsluferlar það 

eru sem útskýra ólíka frammistöðu lesblindra og þeirra sem ekki eru lesblindir á 

sjónskynjunarverkefnum. 
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Viðauki A 

 

Orðalistinn með algengu orðmyndunum:  

glugganum bænum leyti starfaði skyndilega föður ferðinni 

möguleika undarlegt vinur hlutverk andskotans líkara 

klukkutíma ánægður ástæðu athygli borgarinnar heimilinu 

barnið kvöldið sögu áratugnum loft auðvitað fjölskyldunnar 

hliðina mánuði andlit drengurinn tennurnar reynslu 

eldhúsinu aðstæður skemmtilegt kafli klukkan eftir jörðina 

gamla leggjast hæfileika morguninn nóttina lítið þjóðarinnar 

kalt  síðustu mínútur höndina tónlist vegginn prófessorinn 

sérstaka tilviljun borðinu hafa umhverfi verkefni höfuðið 

áhuga garðinum lifandi ákveðnum yngri lífi augunum 

framtíðinni góður orðum dyrunum nafnið krakkarnir 

vandamál bílnum maðurinn strax hvarflaði ljóst nauðsynlegt 

hugmynd læknir rúminu svipinn sagði svar miklu upplýsingar 

kaffi hermenn peninga veturinn skóla ætlaði kosti 

sunnudögum spurningar sumarið afsökunar rauninni oftast 

sterkari viðurkenna lengra líklega þekkingu hæðinni áhrifum 

ómögulegt heimsókn hádegi mátti stóran stólnum erindi 

vinnu rödd hafið ástandið mikilvægt stofunni mamma málið 

ákvörðun samband staðreynd áherslu skugga 
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Orðalistinn með sjaldgæfu orðmyndunum:  

gyðju amen gígtappa fuss samdóma hneisan ónæmur 

góðfúsan mara turnspírum standlampa óhvikull maltöl 

blábrúnina skarann ræskingu augastað mætt dagslok 

fossandi spillt deigið eikartré tvívegis verkstjórn andmælti 

nellíkur nagdýrin seppa pilsfald suddi blýgrænir 

þverflautudeild örtungl dauni áburður þvældu framhleypin 

sallað slotaði stórbifreið norðurundan beiskju skóbúð hagli 

hverft sætlega pakkaður heygarðshornið sjúkraflugi 

heyrnleysingi hótinu smíðatól hvalvef skyggnishúfa temprað 

hveragufu sauðþrár skrautskrift fatabinginn viðsemjendum 

bræddur kræla stundartöfrar kórbaki harmakvein 

hleðslugrjót mannslíf reykstrókur rykhimna forsjón afnám 

fasteignaverð tálmynd elristrén skinnflyksu skandall póstlagt 

nýmjólk stjórnborða eldspýtustokk verkfræði ættfróð klaufi 

jarðvinnu rögg krapinu yxna rauðlitaða rauðþrútnu brek 

guðadrykk rjúpur mektarfólk garðyrkju stórfínt freknunef 

mismunaði heimsending alþjóða faldinn duftpoka 

þorskgildum hefil þýfinu jólafötin öskureið fátkenndum 

kandís saðning frágangur rembingskoss keikur hlífðar 

armstólum innað hnusar matarsmekkur kventónskálds 

stráksláni buddu höfuðkapp vátryggja smáhausverk 

sírennsli ákefð manndrápum embættisbíll 

 


