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Ágrip 

Þessi lokaritgerð er unnin til B.A. prófs við Háskóla Íslands haustið 2011. 

Hugtakið lesblinda er almennt skoðað og hvað það merkir að vera lesblindur. Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að komast til botns í þessum lestrarerfiðleika 

og verða þær helstu skoðaðar m.a. þeir líffræðilegu þættir sem einkenna lesblinda 

einstaklinga. Skoðaðar eru skilgreiningar á lesblindu og hvernig hún birtist hjá 

lesandanum sjálfum. Lögð er mikil áhersla á hugtakið hljóðkerfisvitund og benda 

rannsóknir til þess að kerfisbundin þjálfun hljóðkerfisvitundar ásamt lestrarkennslu séu 

áhrifamesta aðferðin til að lifa með lesblindu með góðum árangri.  

Þrátt fyrir margar rannsóknir er enn ekki fyllilega vitað hvað það er nákvæmlega 

sem orsakar lesblindu annað en að hún er taugafræðilegur veikleiki af málrænum toga. 

Margt er þó vitað um sýnileg einkenni hennar og áhrif. Þar ber helst að nefna að 

lesblinda er ekki tengd greind og getur verið misalvarleg hjá einstaklingum. Þrátt fyrir 

þessa leshömlun hafa lesblindir sína veikleika og styrkleika og engir tveir eru eins. 

Lesblinda hefur áhrif á mjög marga þætti, t.d. lestrarfærni, réttritun sem og tungumálið. 

Einstaklingar fæðast flestir með þennan lestrarörðugleika og eru skyldir einhverjum sem 

eru líka lesblindir. Þrátt fyrir aukna þekkingu á þessum lestrarörðugleika þá virðist enn 

vera langt í land í að lesblinda verði skilin til fulls en fræðimenn halda áfram að 

rannsaka hana.  

Ritgerð þessi er unnin í þeirri von að kennarar, foreldrar og börn sem og 

aðstandendur lesblindra geri sér grein fyrir hvað hinn lesblindi er að ganga í gegnum og 

hvað hægt sé að gera til að auðvelda honum lífið almennt, hvort sem um er að ræða í 

námi eða vinnu. Með jákvæðu aðhaldi frá byrjun er hægt að lifa og læra vel með þennan 

lestrarörðugleika. 
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1. Inngangur 

Eitt mikilvægasta verkefni skóla  er að kenna börnum að lesa og skrifa og því 

fylgir mikil ábyrgð. Nemendur hafa mismunandi bakgrunn þegar þeir hefja skólagöngu 

sína. Sum börn eru komin langt í málþroska og eru dugleg að lesa heima og hafa gaman 

af en önnur eru það ekki. Ólíkur bakgrunnur nemenda getur haft mikil áhrif á nám og 

stundum getur verið erfitt fyrir kennara að bregðast við, t.d. hvað lestrarkennslu varðar. 

Þeim nemendum sem gengur illa að læra að lesa og skrifa gengur ekki vel í skóla þar 

sem öll skólagangan byggir mjög á hæfni þeirra í þessum tveimur þáttum (Höien og 

Lundberg 2000:1-2). Góð og árangursrík lestrarkennsla er talin vera háð því að unnið sé 

eftir heildstæðri kennsluáætlun sem nær til margvíslegra þátta lestrar-og ritunarnáms. 

Slíkri áætlun má líkja við uppistöðu og ívaf þar sem fléttast saman viðfangsefni 

varðandi hljóðvitund, stafa- og hljóðakennslu, eflingu lestraröryggis og lesskilning. 

Góður lesskilningur byggist á ríkum orðaforða, meðvitaðri beitingu aðferða til að skilja 

nýjan texta, þekkingu á ritháttarkerfinu, uppbyggingu setninga og merkingarfræði 

(Report of the National Reading Panel 2000:3-16). Lestrarferlið er í grófum dráttum 

svipað hjá hverjum og einum og vísar það til þess sem talið er gerast þegar einstaklingur 

les, sbr. eftirfarandi. Lesandinn sér röð af rituðum táknum, tengir þau við hljóð, 

setningafræði og merkingu og skilur táknin sem staðreyndir, upplýsingar eða 

fullyrðingar. Talið er að í lestrarferlinu felist tvær meginaðgerðir, sem eru umskráning 

og skilningur. Umskráning breytir rittáknum í hljóð en skilningur felur í sér að ná 

merkingu úr því efni sem hefur verið umskráð. Þessar tvær aðgerðir eiga sér stað 

samtímis (Coles 1998:22). Framangreindir þættir teljast eðlilegir hjá venjulegum 

lesendum en þeir sem glíma við leshömlun eiga í meiri vandræðum, ýmist með einn eða 

fleiri þætti. 

Í þessari heimildaritgerð er fjallað um lesblindu og þá þætti sem að henni snúa. 

Mjög margir glíma við bæði lestrar-og stafsetningarörðugleika sem gera þeim erfitt fyrir 

að læra að lesa og skrifa. Sum börn geta verið mjög dugleg og áhugasöm í þessum 

tveimur fögum en samt sem áður gengið illa í þeim. Orðið lesblinda (e. dyslexia) merkir 

erfiðleikar með orð. Þegar fólk heyrir þetta orð dettur því oftast í hug erfiðleikar 

skólabarna í tengslum við lestur, skrift, stafsetningu og stærðfræði. Sumir tengja 

hugtakið við ýmis orða- eða stafavíxl og flestum detta í hug miklir námserfiðleikar. Það 
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má nánast staðhæfa að flestir telja lesblindu vera einhvers konar námsörðugleika en það 

sem þessir aðilar vita ekki er að námsörðugleikarnir eru aðeins ein hlið lesblindunnar 

(Davis 2003:21). Þessar hliðar lesblindu verða útskýrðar nánar í kafla 2.3. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þessa leið. Í kafla tvö er fjallað um hugtakið 

lesblinda og útskýrt hvað felst í því að vera lesblindur. Raktar eru fyrstu skýringar á 

lesblindu og hvernig hún kom fræðimönnum fyrir sjónir til að byrja með. Einnig er 

skoðað hvernig lesblinda lýsir sér og fjallað um helstu einkenni hennar og þau útskýrð. Í 

þriðja kafla eru helstu kenningar og rannsóknir á lesblindu skoðaðar og fjallað um 

helstu líffræðilegu ástæðurnar fyrir lesblindu. Í kafla fjögur er fjallað um Ron Davis og 

kerfi hans sem hefur hjálpað þúsundum manna við að lifa með lesblindu. Einnig er rætt 

um það hvort hægt sé að lækna lesblindu eða ekki og það rakið hvernig einstaklingar 

eru greindir lesblindir. Í fimmta kafla eru lokaorð sem draga saman helstu niðurstöður 

úr framangreindum köflum. 

 

2. Lesblinda 

Í þessum kafla er hugtakið lesblinda útskýrt og það hvernig hún birtist okkur. 

Sagt er frá hugmyndum sérfræðinga um það hvernig lestur eigi sér stað og fjallað um 

mismunandi skoðanir þeirra á lesblindu. Í köflum 2.1 og 2.2 er fjallað um helstu 

einkenni lesblindu og þá sameiginlegu þætti sem koma fram hjá flestum lesblindum 

einstaklingum. Í kafla 2.3 er lýst ýmsum öðrum einkennum lesblindu, þ.e.a.s. 

skrifblindu, reikniblindu, athyglisbresti, ofvirkni og verkstoli. 

 

2.1 Hugtakið lesblinda  

 Hugtakið er oftast notað um þá sem eiga í erfiðleikum með að læra að lesa. Hins 

vegar getur verið villandi að nota orðið lesblinda yfir þetta fyrirbæri vegna þess að orðið 

„blinda“ gefur til kynna að erfiðleikarnir séu einungis sjónræns eðlis en svo er ekki, eins 

og kemur fram í helstu rannsóknum sem greint verður frá í kafla 3. Einnig snerta þessir 

erfiðleikar ekki bara lestur heldur einnig stafsetningu og fleiri þætti. Mörgum finnst því 

betra að nota orðið torlæsi. Til að forðast allan misskilning þá merkir orðið lesblinda 

ekki beint að viðkomandi sé blindur á stafi eða að enginn lestrarhæfileiki sé til staðar 

heldur merkir orðið að fólk eigi við lesvandamál að stríða og þurfi að glíma við mikla 

erfiðleika þegar kemur að því að lesa. Aðrir vilja nota orð eins og orðblinda eða 



3 

lestregða í staðinn fyrir framangreind orð (Jörgen Pind:1997:231). Einnig er orðið 

lesblinda notað um það fólk sem hefur glatað hæfileikanum til að lesa þar sem það hefur 

orðið fyrir einhverjum afmörkuðum heilaskaða, en ekki verður rætt nánar um það hér. 

Lesblinda er röskun á þeirri hæfni að lesa úr táknum ritmálsins, þ.e. breyta 

bókstöfum í hljóð. Röskunin kemur fyrst fram sem erfiðleikar við að ná sjálfvirkni í 

skilningi við lestur. Þessar tvær aðgerðir, umskráning og skilningur eiga sér stað 

samtímis eins og kom fram hér að framan. Einnig kemur hún fram í slakri ritunargetu. 

Lesblinduröskunin er ættgeng og gera má ráð fyrir að rót röskunarinnar megi rekja til 

ákveðinnar genasamsetningar. Röskunin hverfur ekki með aldrinum þrátt fyrir að 

hæfileiki til lesturs geti með tímanum orðið ásættanlegur. Rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á hljóðfræðilegum skilningi lesblindra sýna að veikleiki í ritun heldur yfirleitt 

áfram fram á fullorðinsár og er viðvarandi ástand (Höien og Lundberg 2000). Lesblinda 

stafar ekki af skertri greind. Fram að þessu hefur það verið venja að greina lesblindu 

sem ákveðið frávik í lestrargetu með hliðsjón af greind barnsins. Af framangreindu er 

því ljóst að það þarf bæði að mæla greind barnsins sem og lestrarfærnina áður en 

niðurstaða er fengin í því hvort barn teljist lesblint eða ekki.   

 

2.2 Helstu einkenni lesblindu 

Börn hafa snemma mikla þörf fyrir að tjá sig og þeim virðist vera meðfætt að 

læra að tala og hlusta. Þessu er ekki eins farið þegar kemur að því að læra að lesa. Börn 

læra ekki að lesa „af sjálfu sér“  heldur þarf að kenna þeim að lesa og fer fyrsta ár 

skólagöngunnar að miklu leyti í það verkefni og fyrir suma getur það verið mjög erfitt. 

Lestur er gríðarlega mikilvægt verkfæri sem fólk þarf að nota í námi og að þurfa að 

glíma við lestrarerfiðleika getur skemmt fyrir barni alla skólagönguna. Lestur er 

jafnframt mikilvægur í starfi í nútíma þjóðfélagi og fyrir þá sem eiga erfitt með lestur 

getur það haft gríðarlega mikil áhrif á líf þeirra. Tal er mjög ólíkt prentuðu máli og ekki 

er beint samband milli tals og ritunar þ.e. á milli hljóðs og þess tákns sem er notað í 

stafrófsskrift. Þess vegna er mjög erfitt fyrir lesblinda að lesa vegna þess að lesandinn 

verður að læra að hlusta með augunum.  

Eins og fram kemur hér á eftir í kafla 3.2 hafa rannsóknir sýnt að það sé mjög 

sterkt samband milli hljóðkerfisúrvinnslu og lestrarerfiðleika og glíma flestir lesblindir 

við þann örðugleika að vera með veika hljóðkerfisvitund. Þetta eiga lesblindir 
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einstaklingar sameiginlegt. Þrátt fyrir að sömu grunneinkennin séu hjá flestum 

lesblindum einstaklingum þá upplifa þeir þennan lestrarörðugleika sinn á mjög 

mismunandi hátt. Önnur einkenni lesblindu sem má nefna eru að það vantar stafi í orð 

eða að heilu orðunum sem eru jafnvel lykilorð í textanum er sleppt. Þegar lesblindir lesa 

virðast þeim stafir eða heilu orðin stundum vera á línunni fyrir ofan eða neðan og orð 

eða orðhlutar virðast vera á röngum stað á línunni. Einnig geta stafir og tölur litið út 

fyrir að vera á hreyfingu, minnka eða stækka. Stundum gerist það að fyrsti stafurinn í 

orðunum er mjög greinilegur en næstu stafir sem koma á eftir virðast deyja út svo 

lesblindur einstaklingur getur varla lesið þá, stundum hverfa þeir alveg. Texti getur líka 

stundum sýnst vera algjörlega umsnúinn eins og verið sé að horfa í spegil og hann 

virðist vera á hvolfi. Lesblindir eiga það líka til að sleppa oft úr orði eða hunsa hástafi 

þar sem þeir koma fyrir og greinarmerki (Jónas G. Halldórsson 1999). Algengustu 

einkenni lesblindu eru seinkun á færni í lestri, skrift og stafsetningu, ásamt því að mjög 

algengt er að lesblindir víxli táknum. Einkennin hverfa ekki með aldrinum og þau eru 

mjög mismunandi frá degi til dags hjá hinum lesblinda. Engin útskýring er á því af 

hverju þessi dagamismunur stafar (Elín Vilhelmsdóttir 2007). Ekki má heldur gleyma 

því að það að tala er líffræðilegur eiginleiki okkar manna en skrift var  aftur á móti 

fundin upp fyrir meira en 4000 árum síðan (Jörgen, 1998:1).  

 

2.3 Önnur einkenni lesblindu 

Mjög mikilvægt er að þeir sem næst standa lesblindum einstaklingum geri sér 

grein fyrir því að lesblinda er ekki heimska, þrjóska, leti, áhugaleysi né heyrnar- eða 

sjónskerðing. Flestir lesblindir hafa svipuð einkenni en ekki endilega nákvæmlega þau 

sömu. Mörg einkenni geta fylgt lesblindu fyrir utan hina hefðbundnu erfiðleika sem 

taldir voru upp hér að framan.    

 

2.3.1 Skrifblinda er eitt einkenni lesblindra einstaklinga. Þegar lesblindur 

einstaklingur á í erfiðleikum með að skrifa er það kallað rithömlun eða skrifblinda. 

Nokkrar ástæður eru fyrir skriftarörðugleikum lesblindra. Í sumum tilfellum er léleg 

skrift notuð til að leyna stafsetningarvanda eða öðrum göllum. Í öðrum tilvikum kemur 

hún fram vegna þess einfaldlega að hinn lesblindi var skynvilltur þegar leiðbeiningar 

voru gefnar. Algengasta tegundin af þessum skrifvanda er þegar búið er að kenna 

http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeonardoRighttoLeft.html
http://www.mos.org/sln/Leonardo/LeonardoRighttoLeft.html
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hinum lesblinda hvernig venjuleg skrift eigi að líta út en það hafa orðið til margar 

myndir í kolli hins lesblinda af orðum og stöfum og þá er hætta á að allt fari í einn graut. 

Þegar hann fær svo skriffæri í hendurnar getur hann bara dregið upp eina línu í einu og 

þá fer hann að skipta út einni mynd fyrir aðra og útkoman verður einn hrærigrautur. Til 

að forðast að þetta gerist verður sá skrifblindi að losa sig við allar þær myndir sem hann 

hefur í kollinum og mynda sér eina skýra huglæga mynd af því hvernig bókstafirnir eigi 

að líta út. Með því að gera þetta við eina og eina mynd í einu eyðast þær að lokum 

(lexia.is, a). 

 

2.3.2 Reikniblinda er annað einkenni lesblindu. Reikniblinda hrjáir ekki alla sem eru 

lesblindir og lenda sumir aldrei í því að eiga í erfiðleikum með stærðfræði. Helsta 

ástæða þess að nemendur eiga í erfiðleikum með stærðfræði er oftast sú aðferð sem 

notuð er við kennsluna. Fræðimenn vilja rekja reikniblindu beint til skerts tímaskyns 

sem er algengt meðal lesblindra barna. Þetta gerist samhliða skynvillu í helstu 

skynfærum: sjóninni, heyrninni og hreyfingum. Segja má að skynvilla sé stöðugur félagi 

lesblinds barns og eftir því sem barnið þroskast og eldist er bjöguð skynjun jafnalgeng 

og veruleikaskynjun. Af þessum sökum hafa lesblind börn til dæmis mjög lélegt 

tímaskyn á meðan venjuleg börn hafa það síður. Ástæðan fyrir þessu er sú að lesblint 

barn upplifir tímann aldrei stöðugan eins og venjuleg börn og getur þar af leiðandi ekki 

gert sér grein fyrir því hvað tímanum líður. Tímaskynið skiptir gríðarlega miklu máli 

því án þess er til dæmis ómögulegt að skilja hugtakið röð og átta sig á að hlutir koma 

hver á eftir öðrum. Þá verða hlutir sem við teljum vera einfalda, eins og að telja sem er 

dæmi um röð, erfiðir fyrir viðkomandi einstakling með reikniblindu. Það má segja að öll 

stærðfræði feli í sér ákveðnar reglur, raðir og tíma. Börn sem fæðast með þessi hugtök í 

kollinum eiga ekki í neinum vandræðum með að skilja stærðfræði en þau börn sem búa 

ekki yfir þessum reglum eiga alltaf eftir að eiga í erfiðleikum og verður stærðfræði 

ekkert annað en utanbókarlærdómur fyrir þau því forsenda úrlausnar margra 

stærðfræðidæma er lestur. Þegar lesblindur einstaklingur hefur náð tökum á þessum 

þremur hugtökum, þ.e. tíma, röð og reglu, verður stærðfræði honum mun auðveldari. 

Annað sem er athyglisvert í sambandi við reikniblindu er að tónlist er samansett úr 

þessum sömu hugtökum, röð, reglu og tíma, en tjáð með öðrum hætti. Margir lesblindir 
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eiga því einnig í vandræðum með að lesa úr nótum. Það kemur því ekki á óvart að 

stærðfræðigáfa og tónlistargáfa fara oft saman (lexia.is, b).  

 

2.3.3 Athyglisbrestur. Það sem er merkilegt við þennan námsörðugleika er nafnið 

sem honum var gefinn. Það ætti frekar að lýsa honum sem kennsluörðugleika í staðinn 

fyrir námsörðugleika. Eins og þjóðfélagið er í dag eru mjög margir einstaklingar sem 

eiga erfitt með að halda einbeitingu og athygli og eru greindir með athyglisbrest. Með 

athyglisbresti er í stuttu máli átt við að viðkomandi eigi í erfiðleikum með að halda 

einbeitingu þegar t.d. kennari er að reyna að fræða börn og athygli þeirra beinist að 

öðrum hlutum í umhverfinu. „Eðlileg“ börn byrja í skóla með ýmsa eiginleika sem 

lesblindir hafa ekki. Áður en venjulegt barn byrjar í skóla er þá þegar farinn að þróast 

með því hæfileikinn til að einbeita sér en mörg lesblind börn eru að þróa þennan 

hæfileika þegar þau eru í fjórða bekk, eða um níu ára aldur. Lesblind börn eru líka 

óvenju meðvituð um umhverfi sitt og eru gríðarlega forvitin. Það kemur mjög fljótlega í 

ljós hvort barnið geti haldið einbeitingu. Ef kennari vekur ekki forvitni hjá nemandanum 

og námsefnið er ekki gríðarlega áhugavert, hefur hann skapað kjörskilyrði fyrir 

athyglisbrest (Davis 2003:83). 

   

2.3.4 Ofvirkni fylgir oft athyglisbresti og þá skapast mikill vandi hjá barninu. Eins og 

staðið er að málum í dag myndi ekki líða á löngu þar til barnið yrði sett á Ritalin. 

Ofvirkni felst aðallega í því að tíðar líkamshreyfingar bætast ofan á athyglisbrestinn. 

Lesblindir fá oft á tíðum á sig ofvirknistimpilinn vegna líkamlegra áhrifa skynvillu. 

Flestir nemendur fyllast einhvern tímann leiða og eiga í mestu erfiðleikum með að halda 

sér vakandi en lesblindir eru auk þess skynvilltir. Þá er átt við að skynjanir fyrir 

jafnvægi og hreyfingu eru öfugsnúnar. Barn sem þjáist af ofvirkni hefur til dæmis ekki 

eirð í sér til að hlusta á það sem kennarinn er að segja. Á meðan þetta er að gerast flýtir 

svokölluð innri klukka sér og ytri tíminn hægir á sér. Skilningarvit barnsins eru þá svo 

bjöguð að jafnvægis- og hreyfiskynfærin skynja bara tvennt. Annað hvort ertu kyrr eða 

á hreyfingu eða þú ert í jafnvægi eða ekki (lexia.is,c). 

 

2.3.5 Verkstol er síðasta einkennið sem fjallað er um og getur fylgt lesblindu en gerir 

það þó ekki alltaf. Þeir einstaklingar sem þjást af verkstoli eru sagðir vera sérlega 
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klaufskir. Margir myndu nota orðið hrakfallabálkur yfir viðkomandi. Helsta ástæðan 

fyrir verkstoli er sú að jafnvægis- og hreyfiskynið er bjagað vegna skynvillu, en ólíkt 

flestum hafa lesblindir ekki stöðuga skynstillingu. Vegna þessa má gera ráð fyrir því að 

sumir lesblindir séu frekar klaufskir eða hafi klunnalega hegðun. Þrátt fyrir að það séu 

ekki allir lesblindir sem búa við verkstol, finna allir einhvern tímann fyrir einhverjum 

verkstolseinkennum vegna skynvillu. Aðeins 10 - 15% lesblindra barna búa þó við 

þrálátt verkstol. Eins og aðrar hliðar lesblindu er verkstolið misalvarlegt (lesblind.is, c). 

 

3. Helstu kenningar og rannsóknir á lesblindu 

Til eru margar kenningar um af hverju lesblinda stafar. Þrátt fyrir það er ekki 

enn búið að finna út hvað það er nákvæmlega sem veldur lesblindu. Hins vegar er það 

almennt viðurkennt að orsakir lesblindu megi rekja til starfsemi heilans (Elín 

Vilhelmsdóttir og Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir 2005:40). Þær kenningar sem oftast er 

stuðst við í dag eru kenningin um röskun á hljóðkerfisvitund, magnófrumukenningin, 

kenning um tvenns konar röskun, kenning um litla heila og það að lesblinda sé 

erfðatengd (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:19). 

 

3.1 Fyrstu skýringar á lesblindu 

Rannsóknir á lesblindu má rekja allt aftur til ársins 1896. Pringle Morgan er 

talinn vera frumkvöðull í að greina lesblindu. Hann gaf út skýrslu um rannsókn sína árið 

1896 en hann fylgdist með dreng að nafni Percy sem á fjórtánda ári gat með miklum 

erfiðleikum aðeins stafað eins atkvæðis orð (Miles og Miles 1990). Morgan sagði að 

drengurinn væri alls ekki á eftir jafnöldrum sínum í leik og starfi en vandi hans lá í því 

að læra að lesa og skrifa. Morgan nefndi þessa erfiðleika Percy orðablindu eða 

svokallaða meðfædda orðablindu. Morgan taldi að þessir erfiðleikar hlytu að vera vegna 

einhvers meðfædds sjónræns galla (Morgan 1896:1378). 

 Á eftir Pringle Morgan kom hinn skoski augnlæknir Hinshelwood. Hann skoðaði 

einnig orðablindu og gaf út bók um hana árið 1917. Hann tók eftir því að orðablindan 

var mjög oft ættgeng og algengari hjá drengjum en stúlkum. Hann hélt því fram að þau 

börn sem væru með ættgenga orðablindu hefðu eðlilegan og óskaddaðan heila en að þau 

væru sködduð á sjónræna orðasvæðinu í heilanum sem ylli erfiðleikum við að læra að 

lesa (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:16). 
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 Fram eftir 20. öldinni var talið að lestrarerfiðleikar væru læknisfræðilegt 

fyrirbrigði. Það var ekki fyrr en árið 1940 að farið var að tala um mikilvægi 

tungumálsins í tengslum við lestrarerfiðleika. Bandaríski tauglæknirinn Samuel Orton 

skrifaði grein um leshömlun út frá þessari nýju sýn og taldi hana vera ættgenga og stafa 

af mállegri röskun. Hann taldi að þessi röskun ætti sér stað í samskiptum vinstra og 

hægra heilahvels. Því til stuðnings nefndi hann að þeir sem þjást af lesröskun ættu til að 

snúa við orðum og bókstöfum. Einnig benti hann á að þeir sem ættu við leshömlun að 

stríða þyrftu á sérstakri kennslu að halda (Snowling 1996:1). Í dag er hins vegar vitað að 

viðsnúningur bókstafa og orða er mjög algengur hjá þeim sem stutt eru komnir á veg í 

lestri og því frekar til marks um takmarkaða lestrargetu heldur en einkenni 

afbrigðilegrar lestrargetu. Viðsnúningurinn er því afleiðing lesröskunar en ekki orsök 

hennar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:16). 

 Árið 1979 settu Dr. Anthony Galaburda og Dr. Thomas Kemper fram kenningu 

um að það væru greinilega frávik í gerð heilafrumna hjá lesblindum (Ryden 1997). 

Sálfræðingurinn Liberman setti einnig fram kenningu á áttunda áratug síðustu aldar um 

hljóðkerfislega röskun og taldi hún að sú röskun ylli lesblindu. Hún komst að því að 

umsnúningur og endurröðun stafa væri ekki eins algeng villa og þá var talið heldur ættu 

lesblindir einstaklingar erfitt með að sundurgreina orð og tengja saman orðhluta. Fyrst 

var talið að þetta tengdist heyrninni en Liberman sýndi fram á að lesblindir einstaklingar 

ættu erfitt með að staðsetja hljóð sem skilur eitt orð frá öðru. Hún benti einnig á það að 

lesblindir ættu í erfiðleikum með lögmál stafrófsins vegna þess að þeir væru ekki 

meðvitaðir um hljóðgreininguna og ættu því erfitt með að raða stökum hljóðum saman 

til að mynda orð (Shankweiler 1991:17-19). Þessu til stuðnings gerði hún ásamt fleirum 

rannsókn á 4-7 ára gömlum börnum. Í rannsókninni var athugað hvort börnin ættu 

auðveldara með að greina fjölda fónema eða fjölda atkvæða í orðum. Rannsóknin var 

gerð þannig að börnin voru látin banka í borð við hvert fónem eða hvert atkvæði. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að börnunum reyndist marktækt auðveldara að 

greina fjölda atkvæða en fjölda fónema. Einnig kom í ljós að hæfni til hvors tveggja 

jókst með aldri þeirra. Tilraunin sýndi því fram á að hæfileiki barna til 

hljóðkerfisgreiningar eykst með aldri og aukinni æfingu í lestri. Liberman og félagar 

benda á í þessu samhengi að hljóðkerfisvitundin, eða hæfileikinn til að greina fónem og 

atkvæði þroskist smám saman á fyrstu árum skólagöngunnar. Ástæðan fyrir því að 
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börnunum gekk verr að greina fónemin heldur en að greina atkvæðin var að þeirra mati 

mjög eðlileg afleiðing þess að fónem eru ekki skýrt afmörkuð í tali heldur renna meira 

og minna saman við sammyndun hljóða. Þau benda einnig á þann möguleika að þar sem 

stafrófsskrift er mun yngri en atkvæðaskrift í þróunarsögu ritmáls geti það leitt til þess 

að fónemin eigi ógreiðari aðgang að vitund málhafa en atkvæðin (Jörgen Pind 

1997:224).  

 

3.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er hæfni fólks til að greina í sundur ólík málhljóð í tali og 

meðhöndla hljóð tungumálsins á meðvitaðan hátt, segja til um rím orða og um einstök 

hljóð orðanna (Jörgen Pind 1997:221). Dæmi um þessa hljóðvitund er þegar barn áttar 

sig á því að orðið kot (k-o-t)  er samsett úr þremur hljóðum (Snow, Burns og Griffin, 

1998:51). Talskynjun er ekki háð því að hlustendur geti meðhöndlað málhljóðin með 

slíkum meðvituðum hætti en það er hins vegar nauðsynlegt þegar lesið er. Það er mjög 

mikilvægt að vinna með hljóðkerfislega nálgun og reyna að greina hvert hljóðkerfislegt 

ferli lesturs sér. Eitt af því sem fræðimenn hafa komist að er að erfiðleikar með ritmál 

tengjast oft erfiðleikum með talað mál (Schankweiler 1991:XV). Liberman komst að því 

að slakir lesarar áttu einnig erfitt með að lesa hljóðrétt orð og bullorð. Hún hélt því fram 

að hin raunverulega ástæða lestrarerfiðleika tengdist ekki vinnu með stafrófið sem slíkt, 

heldur erfiðleikum við að ná tökum á þeim lögmálum sem stafrófið byggir á. Það að 

geta hlustað á talmál, taka við orðunum og skilja þau án þess að þurfa að greina einstök 

hljóð eða hvernig þau eru hljóðrænt uppbyggð er eitt af því sem góður lesari þarf á að 

halda. Þetta er aftur á móti vandamál hjá lesblindum (Shankweiler 1991:14-17). Þessi 

kenning er sögð vera ein helsta skýringin á lesblindu og eru flestir fræðimenn sáttir við 

það. Hins vegar eru þeir ekki alveg sammála um hverjar séu orsakir þessa vanda, og 

velta því fyrir sér hver einkennin eru og hver röskunin er innan hljóðkerfisvinnslunnar 

(Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:39). Það sem fræðimenn velta fyrir 

sér er það hvort hver og einn einstaklingur fari í gegnum öll svokölluð hljóðkerfisstig, 

eins og t.d. að greina atkvæði í hljóð, skipta orðum í atkvæði og greina atkvæði í 

rímhluta. Fræðimenn skiptast í tvo hópa þegar kemur að svari við þessu. Sumir segja að 

röskun í hljóðkerfisvitund sé sjálfstæður vandi en aðrir telja að röskunin sé hluti af 

víðtækari málvanda sem sé dulinn og komi því ekki í ljós fyrir en börn læra að tala 
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(Brooks og Everatt 2003). 

Síðustu áratugi hafa margar rannsóknir sýnt að það er sterkt samband milli 

hljóðkerfisúrvinnslu og lestrarerfiðleika. Hljóðræn úrvinnsla er starfsemi innan heilans 

sem hljóðkerfi tungumála byggir á. Þar er starfsemi sem tengist endurþekkingu hluta, 

lesskilningi og geymd endurheimt úr minni og mál- og hljóðrænar upplýsingar í minni 

skráðar (Steinunn Torfadóttir 2007). Því má ætla að veikleiki í hljóðkerfisvitund sé ein 

aðalorsök lesblindu og hann erfist milli kynslóða. Þessir veikleikar í 

hljóðkerfisúrvinnslunni eru ávallt til staðar en það að byrja að þjálfa börn snemma í 

hljóðkerfisgreiningu getur komið í veg fyrir náms-og tilfinningarleg vandamál sem 

fylgja lesblindu. 

Hljóðkerfisúrvinnsla á sér oftast stað með ómeðvituðum hætti, t.d. við tal og 

talskynjun. Með aldrinum verður fólk smám saman meðvitað um þessa starfsemi og 

lærir að vinna markvisst með hljóðrænar upplýsingar. Þeir samtengdu þættir 

hljóðkerfisins sem koma mest við sögu þegar lestur á sér stað eru hljóðkerfisvitund, 

hljóðræn endurheimt úr minni, hljóðrænt minni og hæfni til að koma frá sér hljóðrænum 

upplýsingum. Við lestur þarf að breyta hverjum og einum bókstaf í hljóð, tengja síðan 

hljóðin saman í orð og bera orðið fram til að skilja merkingu þess. Þess vegna skiptir 

hljóðræn úrvinnsla svo miklu máli í lestrarnámi og því er veikleiki í þessu úrvinnsluferli 

mjög hamlandi í lestrarnámi (Helga Sigmundsdóttir, 2007 a). 

Eftir að farið var að gera rannsóknir á yngri börnum, börnum á leikskólaaldri, 

hefur kenningin um röskun í hljóðkerfisvitund fengið meira vægi í 

lesblindurannsóknum. Hjá þessum ungu börnum er þessi vandi greindur með því að 

skoða hvernig rímfærni þeirra er, sem og næmni fyrir atkvæðum og hljóðum. Börnin 

gera fleiri málvillur og hafa oft minni orðaforða en önnur börn og eru oft lakari í 

stafsetningu en börn á sama aldri. Einnig eiga þau í meiri erfiðleikum með 

hljóðkerfisvitundina. Annað sem er mikilvægt að hafa í huga er að ekki er hægt að meta 

hljóðkerfisvitund fyrr en lestrarnám er hafið hjá barninu vegna þess að hún þroskast 

með aukinni lestrarfærni (Nicolson og Fawcett 1995). 

Þessar rannsóknir hafa gjörbreytt skilningi manna á eðli lesraskana því að áður 

var engin leið að segja fyrir um hvaða börn myndu eiga í erfiðleikum með að læra að 

lesa og hver ekki. Nú ætti það að vera hægt í flestum tilvikum. Sameiginleg 

undirliggjandi orsök virðist vera gölluð hljóðkerfisfræðileg vinnsla. Kerfisbundin 
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þjálfun hljóðkerfisvitundar skiptir í þessu samhengi miklu máli. Slík þjálfun eflir 

lestrarnám til muna. Spyrja mætti því hvort hljóðkerfisvitund sé forsenda eða afleiðing 

lestrarnáms. Þessu er ekki auðvelt að svara. Rannsókn sem gerð var árið 1979 af þeim 

Morais, Carys, Alagrias og Bertelsons þar sem gerður var samanburður á 

hljóðkerfisvitund læsra og ólæsra bænda í Portúgal benti til þess að lestrarnám hefði 

veruleg áhrif á hljóðkerfisvitund þessara einstaklinga. Rannsókn þeirra var gerð í fátæku 

sveitahéraði þar sem ólæsi var mjög útbreitt Þau prófuðu 30 ólæsa einstaklinga á 

aldrinum 38-60 ára og til samanburðar voru þau með 30 einstaklinga sem höfðu lært að 

lesa eftir 15 ára aldur, á aldrinum 26-60 ára. Verkefnin sem þau voru látin leysa voru 

tvenns konar. Fyrst var það „viðbótarpróf“ þar áttu þau að bæta hljóði fyrir framan 

hverja segð. Hitt var „brottnámspróf“ en þar áttu þau að fjarlægja fremsta hljóðið úr 

segðinni. Hópunum var skipt til helminga og hver þátttakandi leysti annað verkefnanna. 

Notuð voru fjögur hljóð og voru fimm manns prófaðir á hverju hljóði. Þau prófuðu tvær 

segðir, sumar þeirra voru raunveruleg orð sem báru merkingu en önnur ekki, þau voru 

tilbúin. Áður en að prófið hófst fékk hópurinn smá æfingu og voru röng svör þeirra 

leiðrétt. Þegar kom að prófinu sjálfu þá fengu þátttakendur enga hjálp. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru mjög skýrar. Þeir þátttakendur sem höfðu lært að lesa eftir 15 ára 

aldur stóðu sig betur á öllum prófunum. Einnig var greinilegt að báðum hópunum gekk 

betur að vinna með raunveruleg orð heldur en tilbúin. Frammistaða þeirra ólæsu var 

lakari en hjá 6 ára gömlum börnum. Morais og félagar telja að þessi rannsókn sýni að 

hljóðvitundin eflist fyrst og fremst við lestrarnám en sé alls ekki forsenda þess (Jörgen 

Pind 1997:225). Þessi rannsókn ásamt og fleirum sýnir því greinilegt samband milli 

hljóðkerfisvitundar og lestrarnáms. 

 

3.2.1 Magnófrumukenningin 

Þessi kenning er notuð sem tilraun til að útskýra fjölbreytta sjónræna þætti, 

hreyfiþætti og hljóðkerfislega þætti sem einkenna lesblindu (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir 2006:140). Þessi kenning útskýrir af hverju slök hljóðkerfisvitund 

stafar. Magnófrumukenningin er frekar nýleg og gengur út á það að lesblindan tengist 

sjónrænum veikleikum og stafi af röskun í magnófrumum/stórfrumukerfi (e. 

magnocellular system) heilans. Samkvæmt þessari kenningu getur slakur þroski í 

kerfum stórra taugafrumna í heilanum valdið lestrarerfiðleikum. Þessar taugafrumur 
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bera ábyrgð á tímaskynjun og hreyfingum, bæði sjónrænt og heyrnrænt. Ef veikleiki er í 

sjónrænum stórtaugafrumum getur það leitt til sjónræns ruglings á stafaröð og slaks 

sjónminnis í ritmáli. Ef veikleiki er hins vegar heyrnrænn getur hann leitt til slakari 

hljóðkerfisvitundar og þess að það verður ruglingur á bókstöfum við lestur. Sjónræn 

hreyfing er mjög mikilvæg þar sem augndvöl við lestur er ekki nema 300 millisekúndur 

og það er því stuttur tími sem augað fær til að nema útlit textans (Stein 2003:1786). 

Annar þáttur í þessari kenningu sem skiptir ekki síður máli er líffræðilegi þátturinn. 

Með henni er átt við að þeir sem eru með lesblindu hafi minni en fleiri taugafrumur á 

tilteknum svæðum í stúkunni en aðrir. Hlutverk stúkunnar í heila er að vera eins og 

skiptistöð sem beinir upplýsingum frá skynfærum í rétta átt til úrvinnslu og þessi frávik 

hafa fundist í stúkunni sem bæði sjónin og heyrnin tilheyra. Einnig eru þessi frávik sögð 

valda erfiðleikum við að greina hreyfingu og breytingar á henni (Livingstone, Rosen, 

Drilane og Galaburda, 1991:7944; Knight og Hynd, 2002:30; Stein og Walsh 

1997:149). Ef röskun er á magnófrumukerfinu hefur það í för með sér óstöðuga stjórnun 

á samsjón, sem þýðir að stafir geta litið út fyrir að vera á hreyfingu eða jafnvel hver yfir 

öðrum. Þessar frumur styðja líka við lestur ritmáls vegna þess að þær áætla nákvæmnina 

og athyglina sem þarf til að geta gert sér grein fyrir réttri stöðu stafa í lestri. Einnig má 

ekki gleyma því að stórt hlutverk þeirra er að halda stöfum stöðugum við lestur, sem 

eins og gefur að skilja er mjög mikilvægt við lestur (Stein 2000:209). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á heilanum og hafa þær leitt í ljós að magnófrumurnar eru 

minni í einstaklingum með lesblindu. Eins og áður sagði er þessi röskun í sjónræna 

magnófrumukerfinu talin valda erfiðleikum við að greina hreyfingu og breytingu á 

hreyfingu. Einnig getur þessi röskun á heyrnarsviði valdið erfiðleikum við að greina 

mjög hraðar breytingar á hljóðum. Rannsóknir beinast einnig að því hvaða áhrif 

magnófrumukerfið hefur á athyglisstjórnun og tengsl hennar við lestrarerfiðleika (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:153). 

 

3.2.2 Tvenns konar röskun 

Árið 1990 settu þeir Wolf og Obregón fram kenninguna um tvenns konar 

röskun. Þeir kynntu niðurstöður fimm ára rannsóknar sinnar sem þeir gerðu á 

lestrarfærni barna með lesblindu. Með tvenns konar röskun eiga þeir við að lesblindan 

geti stafað af röskun í hljóðkerfisvitund eða röskun í hraðri nefnun eða jafnvel bæði. 
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Þeir einstaklingar sem hafa þessa tvöföldu röskun glíma við meiri vanda en þeir sem 

hafa einfalda röskun. Hröð nefning er það þegar einstaklingur er látinn horfa á mynd og 

nefna heiti á lit, bókstaf, tölustaf eða hlut á meðan á áreiti stendur. Ef vinnsluhraði 

nefningar er góður telja þeir að lestrarfærnin sé líka góð og það sé sterk fylgni þar á 

milli. Einnig telja þeir að nefning hafi með lestrarhraða og lestraröryggi að gera (Wolf, 

Bowers og Biddle 2000). Nefnuhraði er mælikvarði á hæfni heilans til að velja úr og 

virkja, sem og tengja saman ólíka starfsemi svo sem sjón- og heyrnræna skynjun, 

endurheimta merkingu og fleira innan ákveðinna tímamarka (Helga Sigmundsdóttir, 

2007 b). 

 Þrátt fyrir þessar rannsóknir þeirra Wolf og Obregón eru ekki allir á eitt sáttir 

hvort hljóðkerfisvitund og nefnuhraði séu sami hluturinn né hvernig tengslin séu á milli 

þeirra. Nú til dags telja margir fræðimenn að nefnuhraðinn tengist meira lesfimi en 

umskráningin tengist meira hljóðkerfisvitundinni. Það er því mikil þörf á frekari 

rannsóknum á því hvort nefnuhraði sé í raun aðskilinn þáttur innan 

hljóðkerfisúrvinnslunnar óðháður hljóðkerfisvitundinni. Þetta þyrfti að rannsaka með 

því að athuga betur nemendur sem eingöngu eru með slakan nefnuhraða án 

samfylgjandi veikleika í hljóðkerfisvitund (Helga Sigmundsdóttir 2007 b). 

 

3.2.3 Litli heilinn 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsemi litla heilans síðustu áratugi. Þær 

hafa sýnt að litli heilinn er tengdur flestum athöfnum, bæði raunverulegum og 

hugrænum, hins vegar starfar hann aldrei einn og sér. Litli heilinn hefur áhrif á marga 

þætti t.d. jafnvægi, tímaskyn, hreyfistjórnun, skipulagningu og málvinnslu. Það kemur 

því ekki á óvart að röskun á litla heila geti útskýrt ýmsa erfiðleika hjá lesblindum 

einstaklingum. Hún getur valdið röskun í hljóðkerfisvitund og framsögn sem og slakri 

rithönd vegna þess að hreyfing þarfnast mjög nákvæmar tímasetningar. Einnig er talið 

líklegt að litli heili fái upplýsingar frá stórfrumukerfinu og því ekki ólíklegt að hann 

verði fyrir áhrifum frá því (Fawcett og Nicolson 2004:29). 

 Stórar taugabrautir tengja litla heilann við heilabörkinn og mjög mikilvægt er að 

vita að hægri hluti litla heilans er tengdur við vinstra ennisblaðið með stórum 

taugaþráðum en það gegnir mjög mikilvægu hlutverki í hljóðkerfisvitund og 

framburðartengdri vinnslu (Höien og Lundberg 2000). Fræðimennirnir Fawcett og 



14 

Nicolson gerðu rannsókn í kringum 1990 þar sem þau héldu því fram að hægt væri að 

rekja lesblindu til röskunar á starfsemi í litla heila. Þeir lesblindu ættu í meiri 

erfiðleikum með fjölþætta starfsemi sem tengdist virkni í litla heila. Einnig komust þau 

að því að lesblindir eru ekki með sjálfvirkni, en með henni geta einstaklingar gert tvo 

aðskilda hluti í einu án þess að athafnirnar trufli hvor aðra. Rannsókn þeirra fór fram 

með þeim hætti að þau létu einstaklingana halda jafnvægi og gera eitthvað annað 

samtímis, t.d. ýta á takka, hlusta á hljóð og svo framvegis. Jafnvægið hjá lesblindum var 

verra en hjá öðrum og er það vegna þess að lesblindir verða að einbeita sér betur en 

aðrir (Fawcett og Nicolson 1994). 

 Þeir fræðimenn sem komu fram með þessar kenningar um litla heila telja að ef 

bæði erfiðleikar við sjálfvirkni og samhæfingu eru teknir með sem tengjast röskun í litla 

heila geti það verið skýringin á erfiðleikum tengdum lesblindunni og einnig því hvernig 

erfiðleikarnir þróast (Fawcett og Nicolson 2004:31). Þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á litla heila sýna að jafnvægisþjálfun hefur mjög jákvæð áhrif á þróun lestrar- og 

skriftarfærni og hafa sumir mælt með því að jafnvægisþjálfun yrði bætt við 

hljóðkerfisæfingar hjá þeim nemendum sem eru í áhættuhópi eða með lesblindu (Höien 

og Lundberg 2000). 

 

3.2.4 Erfðaþættir lesblindu 

Lengi hefur verið talið að lesblinda sé ættgeng. Rannsóknir hafa sýnt að 

lesblinda tengist litningum 1.6 og 15 (Höien og Lundberg 2000). Erfðafræði útskýrir 

lesblindu í um 70% tilvika og það eru taldar 40% líkur á að sonur erfi lesblindu frá 

föður með lestrarerfiðleika. Ef móðir er með lesblindu eru líkurnar um 36%. Líkurnar 

fyrir dóttur eru minni eða um 20% hvort sem leshömlunin liggur hjá föður eða móður 

(Snowling 2000:138-144). 

Nákvæmasta leiðin til að komast að því hvort lesblinda erfist er að notast við 

tvíburarannsóknir og nota þá bæði eineggja og tvíeggja tvíbura. Eineggja tvíburar eru 

með sömu gen en tvíeggja hafa helming sömu gena eins og systkini. Þannig að ef annar 

eineggja tvíbura greinist með einkenni eða sjúkdóm eru mjög miklar líkur á að hinn 

tvíburinn hafi sömu einkenni eða fái sama sjúkdóminn ef hann er arfgengur (Olson 

2002:145; Stein 2004:81). Tvíburarannsóknir sýna að ef annar eineggja tvíbura er með 

leshömlun eru 68% líkur á að hinn sé það einnig en þegar er um tvíeggja tvíbura að 
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ræða þá eru líkurnar um 38% (Knight og Hynd 2002:38). Enn fremur hafa eldri 

rannsóknir sýnt fram á kynjamun hjá lesblindum einstaklingum. Þær rannsóknir sýndu 

fram á að drengir væru líklegri til að vera lesblindir en stúlkur. Rannsókn Naidoo 1972 

sýndi að þessi hlutföll væru fimm strákar á móti einni stúlku. En nýjar rannsóknir á 

þessu sviði benda hins vegar til þess að það sé algert jafnræði þarna á milli kynjanna. 

Ástæður þess að fleiri drengir voru taldir lesblindir en stúlkur sé sú að drengir hafa 

minna úthald en stúlkur þegar kemur að lærdómi og eru þeir einnig oft á tíðum ofvirkir. 

Þegar þeir trufla kennslustundir er frekar tekið eftir þeim og þeir sendir í greiningu, 

frekar en stúlkurnar (Steinunn Torfadóttir, 2007). 

Með erfðafræðirannsóknum er hægt að auka skilning á lesblindu og þeim 

erfiðleikum sem henni fylgja. Með áframhaldandi rannsóknum verður hægt að finna 

þessa þætti þegar barnið er ungt og grípa fyrr inn í og hefja meðferð strax á meðan 

heilinn og málstöðvarnar eru enn mótækilegar fyrir örvun (Francks o.fl. 2002:489). 

Lesblinduhömlunin hefur ekki eitt birtingarform og þessar erfðarannsóknir geta leitt í 

ljós hvort um sé að ræða mismunandi leshömlun eftir tengslum við erfðavísa eða hvort 

fjölbreytt svipfar sé birtingarform sömu genabreytinga (Raskind 2001:141-142). Það er 

því mjög mikilvægt að skilja hvaða áhrif genin hafa á lestrargetuna og það skiptir líka 

máli fyrir lesblindan einstakling að gera sér grein fyrir því að lesblindan eigi sér 

erfðafræðilegar rætur (Stein 2004:76). 

 

4. Ron Davis 

Þegar verið er að fjalla um lesblindu verður ekki hjá því komist að segja frá Ron 

Davis. Hann bjó til kerfi sem kallast Daviskerfi, en það hefur hjálpað fólki út um allan 

heim við að reyna að ná árangri í baráttu sinni við lesblindu. Maðurinn að baki hinu 

mikla Davis-kerfi heitir fullu nafni Ronald D. Davis. Hann var einhverfur og lesblindur 

„fáviti“ sem reyndist síðan vera afburðagáfaður. Þegar Davis var 38 ára gamall, eða árið 

1980, fann hann upp kerfi sem hann kallaði Davis-kerfið. Hann uppgötvaði það sem við 

köllum á íslensku skynstillingu en með henni gat hann slökkt á þeirri skynvillu sem 

fram að þessu hafði gert allan lestur og skrift að algerri martröð. (Lesblind.is. a). Hann 

var svo upprifinn þegar hann uppgötvaði þetta að hann hljóp út á bókasafn og las og las. 

Hann las í fyrsta skipti á ævinni. Á þessum tímapunkti var hann alveg viss um að hann 

hefði fundið lykilinn að lesblindunni. Það liðu þó ekki nema nokkrir mánuðir þar til 
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honum fór að hraka aftur. Þá uppgötvaði hann að hann hafði einungis fundið lausn á 

einum vanda lesblindunnar. Hann ákvað að gefast þó ekki upp. Hann hefur náð mjög 

góðum árangri með Davis- kerfinu sem fólk notar enn þann dag í dag með góðum 

árangri.  

Annað sem athyglisvert er að skoða er sá langi listi yfir frumkvöðla og 

afburðafólk sem hefur átt við lesblindu að stríða. Helstu frumkvöðlar og margir helstu 

uppfinningarmenn tuttugustu aldarinnar voru lesblindir. Sem dæmi má nefna þá helstu: 

Thomas Alva Edison Bill Gates, Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci og 

John Lennon (Lesblind.is.b). Það er því fjarri lagi að segja að lesblindir séu 

„heimskingjar“ og þrátt fyrir að lesblindan geri menn ekki sjálfkrafa að einhverjum 

snillingum er það bæði hollt og gott fyrir sjálfsmat lesblindra að vita að þrátt fyrir að 

eiga í erfiðleikum með lestur, skrift, stafsetningu og stærðfræði, starfar hugur þeirra á 

nákvæmlega sama hátt og hugur margra snillinga. Ron Davis gengur meira að segja svo 

langt að segja að án lesblindu væri ekki til snilligáfa. Hann er alveg viss um að þessi 

öfluga myndræna hugsun sem liggur að baki lesblindunni sé lykillinn að framförum. 

Þegar þessi langi listi lesblindra afburðamanna er skoðaður er það ekki svo fráleit 

hugmynd hjá honum. Nýlegar rannsóknir sýna til dæmis að um 50 - 90% af 

vistmönnum í fangelsum eru lesblindir. Kannski erum við að missa sumt af okkar 

„hæfileikaríkasta“ fólki í fangelsi þegar við gætum komið í veg fyrir þau vandamál sem 

fylgja gjarnan lesblindu með því að beita Davis-aðferðinni fyrr. 

 

4.1 Lækning og helstu lausnir 

Hvað er hægt að gera fyrir börn og fullorðna sem greind eru með slíka 

lestrarerfiðleika. Jónas G. Halldórsson er sérfræðingur í klínískri taugasálfræði og fötlun 

og vinnur m.a. við það að greina sértæka námsörðugleika. Hann segir í grein sinni sem 

hann skrifaði í tímaritið Uppeldi árið 1999 að allt að 10% barna sem hafa eðlilega 

greind þjáist af sértækum lestrarerfiðleikum og þeir séu mun algengari hjá strákum en 

stelpum. En eins og kom fram í kafla 3.2.4 hefur nú verið sýnt fram á að jafnræði er á 

milli kynjanna Hann bendir einnig á að endurskoða þurfi árangur lesblindra barna 

reglulega. Það þurfi að vera ítarleg taugasálfræðileg greining í þverfaglegu samstarfi. 

Bæði foreldrar og kennarar þurfa að fá greinargóðar upplýsingar um þessar niðurstöður 

og setja markmið og ákveða aðferðir fyrir hvern og einn einstakling. Þrátt fyrir að 
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einstaklingur með lesblindu geti búist við því að finna alltaf fyrir vandanum er ekki þar 

með sagt að hann geti ekki lært eða gert það sem hann vill heldur þurfi viðkomandi að 

hafa meira fyrir hlutunum en hinir „eðlilegu“. Þjálfun skiptir miklu máli og oft dugar að 

breyta um kennsluaðferðir til að ná betri árangri (Jónas G. Halldórsson 1999:17). 

Er til einhver „lækning“ við lesblindu? Eins og er virðist það ekki vera en það er 

ýmislegt hægt að gera til þess að gera það auðveldara að lifa með henni. Ýmsar 

rannsóknir hafa sýnt að kerfisbundin þjálfun hljóðkerfisvitundar ásamt lestrarkennslu 

séu áhrifamesta aðferðin. Einnig skiptir gríðarlega miklu máli að gripið sé snemma inn í 

svo börn fái rétta meðhöndlun sem fyrst, því margar vísbendingar koma fram snemma á 

leikskólaaldri. Atriði eins og að barn sé lítið sem ekkert farið að tala um eins árs 

aldurinn, víxli röð hljóða, eigi í framburðarerfiðleikum, eigi erfitt með að gera tvennt í 

einu, eigi erfitt með að muna nöfn kennara og barna á leikskólanum, eigi erfitt með takt 

og að lestrarörðugleikar séu algengir í fjölskyldunni. Þess vegna skipta rannsóknir á 

þætti hljóðkerfisvitundarinnar í lestrarnáminu svo miklu máli því með þeim opnast 

möguleiki á að greina þessa erfiðleika miklu fyrr en áður. Þrátt fyrir að rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á hljóðkerfisvitund og lestrarfærni hafi leitt í ljós að það sé hægt að 

greina börn miklu fyrr en áður er samt sem áður ekki talið að það hafi mikinn tilgang 

áður en reynt hefur verið að kenna barninu að lesa og er þá oft miðað við lok fyrsta 

bekkjar, þó það hjálpi auðvitað til að fylgjast með því fyrr. Skilgreining á lesblindu er 

einnig ekki einungis vísindaleg og getur það haft mikil áhrif á það hvernig þjónusta er 

við lesblinda. Ekki má heldur gleyma því að þátttaka foreldra í lestrarnámi er mikilvæg 

bæði til að halda börnunum við efnið, lesa reglulega fyrir þau og stuðla að jákvæðu 

aðhaldi. Það er því gríðarlega mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar fylgist vel með 

barninu strax í upphafi lestrarkennslunnar. Hver og einn verður síðan að bera sig eftir 

björginni eftir því hvers konar lesblinda er að hrjá viðkomandi og nota öll þau 

hjálpartæki sem bjóðast þar sem lesblinda er á mismunandi háu stigi. Margt hefur 

áunnist og vonandi leiða nýjar rannsóknir eitthvað nýtt í ljós sem gerir lesblindum kleift 

að læra að lifa með þessari „náðargáfu“ og jafnvel sigrast á henni.  

 

4.2 Mat á lesblindu 

Til þess að hægt sé að grípa fljótt inn í hjá barninu þegar merki um lesblindu 

koma fram verður  það að fá rétta greiningu. Þegar matið beinist að einstaklingum er 
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tilgangurinn alltaf sá að efla lífsgæði þeirra. Markmið með slíku mati er að leita eftir 

styrkleikum og veikleikum hjá viðkomandi, greina námsstöðu og reyna að leita skýringa 

á litlum framförum, reyna að skilja villur í lestri og skrift og síðast en ekki síst að reyna 

að skilja námsstíl nemandans og greina áhugasvið hans (Reid 1998:31). Greining sem 

þessi er mjög mikilvæg til þess að ferlið sem á eftir kemur leiði til markvissra 

vinnubragða og mæti þörfum einstaklingsins betur. 

Hefðbundin einstaklingsgreining virkar þannig að sérfræðingur leggur til þess 

gerð próf fyrir barnið til að greina vandann. Slík greining er stöðluð og að henni lokinni 

eru niðurstöðurnar skoðaðar út frá því þversniði sem þær gefa (Höien og Lundberg 

2002:207). Hóppróf er önnur tegund af greiningarprófi þar sem próf er lagt samtímis 

fyrir hóp nemenda og er tilgangur þeirra að meta á heildstæðan hátt stöðu nemenda í 

lestri á meðan einstaklingsprófun leitar að erfiðleikum í lestri, ritun og stafsetningu 

(Thomson 2001:44-46). Niðurstöðurnar eiga að reyna að vísa foreldrum og kennurum 

veginn í kennslu og vinnulagi. Hins vegar er það oft þannig að greiningar sem þessar 

verða lítið meira en merkisetning en er oft á tíðum mikill léttir fyrir bæði foreldra og 

kennara barns, þar sem þeir fá skýringar á árangursleysi þó greiningin leiði ekki 

endilega til kennslufræðilegra aðgerða.  

 Vísindamenn hafa ekki enn náð þeim árangri að geta sagt með öryggi hverjar 

raunverulegar orsakir lesblindu séu, né sagt til um nákvæm einkenni hennar. Þeir eru 

sammála um, eins og fram kemur fyrr í ritgerðinni, að erfiðleikarnir birtast í sambandi 

við vinnu með ritmálið og að lesblindir eiga mjög oft í vandræðum með vinnsluminnið. 

Hver hinna ýmsu kenninga um lesblindu hafa sín einkenni og eru þessi greiningarpróf 

samin út frá niðurstöðum rannsókna sem yfirleitt ganga út frá tilteknum kenningum um 

lesblindu. Það er mjög mikilvægt að hafa það í huga við skoðun á niðurstöðum 

greininga (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:184). 

 

5. Lokaorð 

Fræðimenn eru enn að rannsaka lesblindu og virðast hvergi nærri vera hættir. 

Með hverri nýrri rannsókn sem gerð er kemur eitthvað nýtt í ljós sem varpar ljósi á 

þennan lestrarörðugleika og hjálpar kennurum, foreldrum og öðrum aðstandendum 

þeirra sem þjást af lesblindu að takast á við hann og vinna með hann. Þrátt fyrir margar 

rannsóknir er enn ekki fyllilega vitað hvað orsakar lesblindu en vitað er að hún er 
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taugafræðilegur veikleiki af málrænum toga. Þær kenningar sem helst er litið til í dag 

eru: Kenning um röskun í hljóðkerfisvitund, magnófrumukenningin, kenning um tvenns 

konar röskun, kenning um litla heila og erfðaþætti lesblindu. Miklar framfarir hafa orðið 

á greiningu á lesblindu á síðustu árum, þó lesblinda sé oft á tíðum ekki nægilega 

snemma greind. 

Það er mjög mikilvægt að greina lesblindu sem allra fyrst hjá börnum svo það 

þurfi ekki að hafa áhrif á alla þeirra skólagöngu. Einkenni lesblindu eru mismunandi 

eftir aldursskeiðum en algengustu einkennin á skólaaldri eru erfiðleikar með lestur og 

skrift og ýmis sálræn vandamál. Einnig er mikilvægt að foreldrar, kennarar og aðrir þeir 

sem koma að stuðningi við lesblinda einstaklinginn séu vel upplýstir um helstu einkenni 

lesblindunnar og þau úrræði sem eru í boði. Mjög mikilvægt er fyrir framtíð 

þjóðfélagsins að sú kynslóð sem er að vaxa úr grasi fá sem besta menntun og allir 

hjálpist að við að gera skólagönguna árangursríka og ánægjulega. 

Hægt væri að skrifa mun meira um lesblindu og ýmsar hliðar hennar en ég læt 

staðar numið hér. Vonandi mun þessi ritgerð leiða til þess að einhver líti lesblindu 

nýjum augum, frá því að telja hana einhverja fötlun, vanhæfni eða hreinlega 

aumingjaskap í þeim lesblinda, í það að reyna að sýna skilning á orsökum og eðli 

lesblindunnar. Hver einstaklingur sem er með lesblindu er sérstakur á sinn hátt og engir 

tveir eru eins. Fyrir suma hefur það að vera lesblindur orðið til þess að viðkomandi 

hefur orðið undir í lífinu, orðið fyrir einelti, stríðni og fleira. Ég tel það vera vegna þess 

að fólk er ekki nægilega meðvitað, né hefur nógu mikla þekkingu á þessum „kvilla“ til 

að skilja það sem sá lesblindi er að ganga í gegnum. Að mínu mati eigum við því að 

bera meiri virðingu fyrir þessum hópi einstaklinga sem er að reyna að vinna vel úr því 

sem þau hafa og gera sem best úr hlutunum og auka þekkingu hjá almenning á eðli 

lestrarörðugleika. 
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