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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um þá tegund sjónskerðingar sem nefnd hefur verið heilatengd 

sjónskerðing og mikilvægi sjónörvunar fyrir börn með þessa tegund sjónskerðingar. 

Heilatengd sjónskerðing er talin algengasta sjónskerðingin í heiminum í dag.  Þessi 

tegund af sjónskerðingu er oft vangreind bæði vegna erfiðleika við greiningu en 

einnig vegna þekkingarleysis á einkennum. Svo virðist sem þjónusta við sjónskert 

börn í skólakerfinu hafi verið bágborin hér á árum áður meðal annars með tilliti til 

þess að sjónskert börn áttu ekki aðgang að hinu almenna skólakerfi heldur gengu í 

blindraskóla. Þjónustan hefur þó tekið miklum framförum undanfarin ár meðal annars 

vegna stofnunar Þjónustumiðstöðvar fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga sem er með það að markmiði sínu að auka möguleika einstaklinga til að 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Markmið mín með þessari ritgerð er að dýpka 

þekkingu mína á heilatengdri sjónskerðingu, einkennum hennar, orsökum og leiðum 

sem er gott að hafa í huga í einstaklingsmiðaðri sjónörvun. Einnig er markmið að 

skrifa aðgengilegan texta á íslensku sem gæti nýst öðrum. Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á framfarir hjá þeim börnum sem hafa fengið einstaklingsmiðaða íhlutun í 

sjónörvun. Þekking á einkennum og hvernig hægt er að aðstoða barnið við að nota 

sjónina til að hámarka notkun þeirra sjónleyfa sem barnið kann að hafa, getur hjálpað.  
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefnið mitt til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands. Umfjöllunarefni er heilatengd sjónskerðing og mikilvægi sjónörvunar.  

     Þegar ég heyrði fyrst um heilatengda sjónskerðingu í gegnum starf mitt sem á 

leikskóla kom mér á óvart hversu lítið er til að aðgengilegum heimildum um 

viðfangsefnið á íslensku. Mér fannst því spennandi verkefni að takast á við að skrifa 

heimildaritgerð með það sem markmið að koma þeirri þekkingu sem ég hef aflað mér 

til skila. Einnig finnst mér að það sé mikilvægt að kynna heilatengda sjónskerðingu 

þar sem snemmtæk íhlutun hjá börnum sem sýna einkenni hennar er mjög mikilvæg 

fyrir framtíð þess. Ég byrjaði á því að lesa bók eftir Christine Roman – Lantzy sem  

heitir Cortical visual impairment: An approach to assessment and intervention. 

Lantzy hefur unnið mikið starf með börnum með heilatengda sjónskerðingu og er bók 

hennar lykilheimildin í þessari ritgerð. Einnig safnaði ég ýmsum greinum sem hafa 

birst í erlendum fræðitímaritum og þar með hófst ég handan við að skrifa þessa 

ritgerð.  
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Inngangur 

Í þessari ritgerð ætla ég að fjalla um heilatengda sjónskerðingu sem er talin ein 

algengasta sjónskerðing í heiminum í dag. Heilatengd sjónskerðing á orsök sín að 

rekja til vandkvæða í heila, ýmist vegna súrefnisskorts og/eða of lítils blóðstreymis til 

heila. Sífellt fleiri greinast með heilatengda sjónskerðingu þar sem miklar framfarir 

hafa orðið innan læknavísindanna og þekking á starfsemi heilans hefur aukist. Einnig 

vegna þess að þekking á einkennum heilatengdrar sjónskerðingu og orsökum hennar 

er orðin meiri. Þegar barn sýnir einkenni heilatengdrar sjónskerðingar þarf að grípa 

inn í með íhlutun í sjónörvun og því fyrr því betra. Ekki eru allir fræðimenn sammála 

um hversu lengi er hægt að örva sjón barna með heilatengda sjónskerðingu enn 

rannsóknir hafa þó sýnt að framfarir í notkun sjónar með einstaklingsmiðaðri íhlutun 

eru miklar.   

     Ástæðan fyrir því að ég ákvað að skrifa um heilatengda sjónskerðingu sem ég 

heyrði fyrst af í gegnum starf mitt á leikskóla, er vegna þess að það kom mér á óvart  

hversu lítið hefur verið skrifað um hana á Íslandi og ég gat ekki fundið neitt 

aðgengilegt efni um hana og þurfti því að lesa mér til á öðrum tungumálum. Einnig 

fannst mér að þessi tegund af sjónskerðingu væri mjög spennandi viðfangsefni fyrir 

þroskaþjálfa því það er mikil íhlutun sem þarf að eiga sér stað sem getur leitt af sér 

bætta sjón fyrir þann sem á í hlut. Viðfangsefnið er mjög krefjandi, flókið á köflum, 

ólíkt á milli einstaklinga en engu að síður spennandi og hvetjandi þar sem framfarir 

eru ekki einungis mögulegar heldur mjög líklegar. Hversu miklar framfarir hver og 

einn getur tekið í sinni sjónnotkun er einstaklingsbundið og ekki hægt að segja til um 

það fyrirfram en meðan framfarir eiga sér stað er haldið áfram. 

     Markmiðin með þessari ritgerð er að dýpka þekkingu mína á heilatengdri 

sjónskerðingu og aðferðum sem gott er að styðjast við í einstaklingsmiðari sjónörvun. 

Einnig er markmið að skrifa aðgengilegan texta á íslensku sem gæti nýst öðrum þar 

sem lítið er til um þessa sjónskerðingu á íslensku. 

     Byrjað verður á að fjalla um hversu stór hluti sjónin er í lífi barna til að leggja 

áherslu á hversu mikilvægt er að grípa inn í þegar barn getur ekki nýtt sjónina á 

hefðbundin hátt til að þroskast. Staða blindra og sjónskertra barna innan 

skólakerfisins í gegnum tíðina verður skoðuð og þær framfarir sem hafa átt sér stað í 

þjónustu. Fjallað verður um heilatengda sjónskerðingu og hvernig hún sker sig frá 

annarskonar sjónskerðingum, hver helstu orsök hennar geta verið og hversu erfitt 
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getur verið að greina heilatengda sjónskerðingu. Farið verður ítarlega í tíu einkenni 

sem börn með heilatengda sjónskerðingu sýna sum hver á einhverjum tímapunkti í 

sinni sjónnotkun sem er mikilvægt að þekkja svo barn fari ekki á mis við þá örvun 

sem það þarf. Einnig verður fjallað um þrjú stig sem börn með heilatengda 

sjónskerðingu geta verið á og farið í gegnum eftir því sem sjónnotkun þeirra eykst og 

fjallað um þau einkenni sem eru mest ríkjandi á hverju stigi fyrir sig. Snemmtæk 

íhlutun verður kynnt með áherslu á sjónörvun fyrir börn með heilatengda 

sjónskerðingu og áhersla lögð á mikilvægi samstarfs við foreldra. Sjónörvun og hlutir 

sem mikilvægt er að hafa í huga þegar er verið að vinna með börn með heilatengda 

sjónskerðingu sem höfundur hefur rekist á í lestri sínum verða kynnt og að lokum 

verður fjallað um framtíðarhorfur og rannsókn sem var gerð á börnum með 

heilatengda sjónskerðingu.    
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1.Veruleiki blindra og sjónskertra einstaklinga      

Í þessum kafla verður fjallað um sjónina og mikilvægi hennar fyrir fyrstu stigin í 

lífinu. Einnig verður farið stuttlega í hver staða blindra og sjónskertra hefur verið á 

Íslandi í gegnum tíðina með áherslu á skólakerfið og hvort einhverjar breytingar hafi 

átt sér stað. Íhlutun er stór hluti af því sem býður þroskaþjálfa sem starfa með börnum 

sem ekki hafa eðlilega sjón og er því mikilvægt að átta sig á hve stór hluti sjónin er í 

þroska barna. Einnig er gott að vita hvernig þjónustan hefur verið í gegnum tíðina til 

að átta sig á mikilvægi þeirra framfara sem hafa orðið til að halda áfram að gera hana 

ennþá betri. 

1.1 Sjónin 

Sjónin er eitt af þeim fimm skynfærum sem manneskjan hefur. Þroski sjónarinnar 

hefst í meðgöngu og heldur áfram eftir fæðingu. Við fæðingu er augað þroskaðasta 

líffærið í líkamanum og það þroskast hraðar enn öll önnur í frumbernsku. Þremur 

vikum eftir fæðingu eru augun virkasti hlutinn af barninu en þó er sjónin ekki 

fullþroskuð fyrr en um 7 ára aldur (National children‘s bureau, e.d ). Ýmsu þarf að 

huga að þegar kona gengur með barn, svo sem næringu og hvíld til að fóstrið geti 

þroskast eðlilega. Óregla, reykingar, áfengi og annað getur haft áhrif á þroskann á 

meðgöngunni og á það einnig við um sjónina. Talið er að fyrstu vikuna eftir fæðingu 

sjái barnið aðeins svart, hvítt og grátt, en fljótlega byrjar barnið að greina liti sem eru 

með lengstu bylgjulengdina, sem sagt gulan, rauðan, appelsínugulan og grænan. Aðrir 

litir taka lengri tíma. Áfram heldur sjónin að þroskast og bjartir litir og mismunandi 

form í nær umhverfi barnsins hjálpar við sjónþroska (Heiting, e.d.). 

     Sjónin skiptir lykilmáli í greindarþroska barna en það er talið að allt upp í 80% af 

skynjun fyrstu árin sé í gegnum sjónina. Sjónin hjálpar líka við að tengja saman önnur 

skilningarvit. (Sólveig Sigurðardóttir, 2011). Sú staðreynd að 40% af heila okkar er 

varið í að vinna úr sjónáreitum og túlka það sem augun skynja sýnir okkur hversu 

stórt og flókið fyrirbæri sjónin er (National children‘s bureau, e.d.). 

     Það eru þó ekki öll börn sem fæðast með eðlilega sjón og geta þar af leiðanda ekki 

nýtt sér hana til fulls í sinni þroskaframvindu. Til þess að geta þroskað eðlilega sjón 

eru þrír meginhlutar sem þurfa að vera í lagi. Þessir þrír mikilvægustu hlutir eru 

augað, sjóntaugarnar og heilinn. Ef að það á sér stað skerðing í heila eða á 
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sjóntaugum er það ekki sjáanlegt á einstaklinginum og er þá erfiðar að uppgötva að 

barnið sé ekki með eðlilega sjón (National children‘s bureau, e.d). 

1.2 Saga sjónskertra og blindra barna á Íslandi      

Árið 1907 var skólaskylda lögfest á Íslandi fyrir öll börn á aldrinum 10 til 14 ára. Það 

var þó þannig að börn sem voru blind eða mikið sjónskert fengu ekki kennslu utan 

heimilis síns þar sem þau voru talin til þurfamanna og álitin byrði, en dæmi eru um að 

þeim hafi verið komið í nám til Danmerkur. Blindravinafélagið kom síðar á fót skóla 

sem hóf göngu sína þann 6 október 1933, þá 26 árum eftir að skólaskylda var lögfest. 

Fyrsta veturinn stunduðu fimm einstaklingar á aldrinum 10 til 23ja ára nám í 

skólanum (Þórhallur Guttormsson, 1991; bls 129). 

     Blindraskólinn flutti inn í heimkynni Laugarnesskóla árið 1971 og má þar með 

segja að þá hafi byrjað sú aðför að koma blindum og sjónskertum nemendum inn í 

hina almennu skóla. Blindravinafélagið átti þó eftir að reka skólann í 6 ár í viðbót. 

Árið 1978 var síðan Blindraskólinn lagður niður en í staðinn gerð sérdeild inn í 

grunnskólum Reykjavíkur (Þórhallur Guttormsson, 1991; bls 148 - 151). 

     Um aldamótin fóru síðan að heyrast miklar gagnrýnisraddir á þjónustu við blinda 

og sjónskerta á Íslandi. Voru þessar raddir hvað sterkastar gagnvart sérkennslu og 

þeirri ráðgjöf sem skólarnir hafa þurft vegna blindra og sjónskertra nemenda. Í 

Álftamýrarskóla var lengi vel haldið út Blindradeild og var það eini skólinn sem veitti 

þjónustu á sviði blindra og sjónskertra nemenda en hún var lögð niður árið 2004. Eftir 

það var einungis í boði kennsluráðgjöf í 5 klukkustundir á viku og aðeins á 

grunnskólastigi (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

1.3 Staðan í dag      

Árið 2007 lagði Menntamálaráðuneyti fram þá tillögu að komið yrði á laggirnar 

þjónustumiðstöð og ætti sú miðstöð að annast alla sérfræðiþjónustu sem tengist 

blindum og sjónskertum, aðstandendum þeirra og þeim aðilum sem koma að þjónustu 

við einstaklinginn t.d starfsfólk innan skólakerfisins (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

     Þann 1. Janúar 2009 varð þessi þjónustumiðstöð að veruleika og Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga hóf starfsemi 

sína. Hún tók við hlutverki sem Sjónstöð Íslands hafði áður sinnt en hlutverk 

Miðstöðvarinnar eins og hún er oftast kölluð í daglegu tali er mun umfangsmeira 

(Blindrafélagið, e.d.). Miðstöðin heyrir undir Velferðarráðuneyti og er markmið 
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hennar að auka möguleika blindra og sjónskertra til að verða virkir þátttakendur á 

öllum sviðum, jafnt við aðra. Meðal annars með áherslu á stuðningi til náms 

(Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga, 

e.d.). Tölur frá árinu 2007 segja að þá hafi verið um 1500 einstaklingar sem voru á 

skrá yfir þá sem Sjónstöðin þjónustaði. Stærsti hlutinn eða 66% eru þeir sem hafa 

misst sjón á fullorðinsárum. Á árunum 1992 til 2001 fæddust 87 blind eða sjónskert 

börn og á árunum 2002 til 2007 fæddust 27 blind eða sjónskert börn 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). 

     Það hefur sýnt sig að sjónin hefur mikið að segja um þroskaframvindu barna og er 

mikilvægt að átta sig á að ef barn getur ekki nýtt sjónina þarf að finna aðrar leiðir til 

að kenna þeim. Staðreyndin um hversu léleg þjónusta í skólakerfinu var hér áður við  

blinda og sjónskerta og hvernig hún  hefur breyst til batnaðar varpar ljósi á málefnið. 

Það kann að kveikja í baráttu anda þeirra sem starfa með börnum sem eru blind eða 

sjónskert í því að gera sitt best og halda ótrautt áfram til að ryðja brautina  til betra 

lífs. Enn sjónskerðingar eru mismunandi og því er mikilvægt að átta sig á sérstöðu 

þeirra skerðingar sem um ræðir.  
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2. Heilatengd sjónskerðing 

Heilatengd sjónskerðing er algengasta sjónskerðingin í heiminum í dag og þekking á 

henni og einkennum er sífellt að aukast. Því meira sem vitað er um einkennin og 

orsök hennar því meiri líkur eru á að barn fái greiningu sem fyrst sem gerir það að 

verkum að hægt er að hefja íhlutun í sjónörvun. Í þessum kafla verður farið í hvað 

heilatengd sjónskerðing er og hvernig hún er frábrugðin öðrum sjónskerðingum. 

Skoðað verður hver hugsanleg orsök geta verið og erfiðleikar sem geta fylgt 

greiningu. Kynnt verða tíu einkenni sem börn með heilatengda sjónskerðingu geta 

sýnt enn mikilvægt er að átta sig á þeim svo hægt sé að útbúa einstaklingsmiðaða 

íhlutun. Að lokum verður fjallað um þrjú stig sem hafa verið sett fram til að hjálpa til 

við að átta sig á hvar barnið stendur í sinni sjón og þeim einkennum sem eru mest 

áberandi á því stigi.       

2.1 Hvað er heilatengd sjónskerðing? 

 Ein tegund af sjónskerðingu er svo kölluð heilatengd sjónskerðing. Ekki ber öllum 

heimildum saman um hvaða erlenda nafn þessi sjónskerðing ber en hefur höfundur 

þessarar ritgerðar rekist á í lestri sínum á heitin „Cortical visual impairment“ 

„Cerebral visual impairment“ og „Cognitive visual impairment“ Þrátt fyrir að nöfnum 

fari ekki saman þá snúast þær allar um sjónskerðingu af völdum heilans.  

     Samkvæmt Lantzy (2008; bls 11) sem virðist hafa skrifað hvað mest um 

heilatengda sjónskerðingu (Cortical Visual Impairment), ásamt því að hafa unnið með 

og gert rannsóknir á börnum með þessa tegund sjónskerðingar, er hún algengasta 

orsök sjónskerðingar hjá börnum í Bandaríkjunum í dag. 

 Heilatengd sjónskerðing er skerðing sem á sér stað vegna vandkvæða í heila. Hún 

sker sig frá öðrum sjónskerðingum að því leyti að erfiðleikarnir eru ekki í 

uppbyggingu augans eða sjóntaugum eins og í öðrum sjónskerðingum heldur vegna 

skemmda á sjónúrvinnslustöðvum heilans og/eða sjónbraut (Lantzy, 2008; bls 5). 

Hefðbundin sjónskoðun hjá augnlækni getur því ekki greint hvort barnið sé með 

heilatengda sjónskerðingu eða ekki því augun virðast í flestum tilfellum eðlileg. 

Sjónathygli barns sem greinist með heilatengda sjónskerðingu getur verið mjög 

mismunandi og ekki hægt að setja þessa einstaklinga því undir sama hatt eða koma 

með stöðluð úrræði. Sjón athygli hjá sumum getur verið aðeins lítillega frábrugðin 

annarra upp í það að sýna alls enga sjón athygli (Batshaw, Pellegrino og Roizen, 
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2007; bls 146). Í einföldu máli væri hægt að segja að sjónáreiti berist í gegnum augun 

en heilinn nær ekki alltaf að vinna úr þeim upplýsingum sem augun eru að senda 

honum (Swift, Davidson og Weems, 2008). 

2.2 Orsakir    

Greining barna með heilatengda sjónskerðingu er sífellt að aukast og er það eins og 

áður hefur verið sagt algengasta tegund sjónskerðingar í Bandaríkjunum í dag. 

Ástæðan fyrir því að sífellt fleiri eru að greinast með heilatengda sjónskerðingu  

heldur en fyrir 20 árum síðan má rekja til meiri skilnings á heilanum og starfsemi 

hans en sú þekking er sífellt að aukast og einnig eru til fleiri aðferðir til að greina 

hvað er að eiga sér stað hjá einstaklinginum sem virðist ekki sjá heldur en voru hér 

áður. Með bættri læknaþjónustu og tækni eru fyrirburar sem jafnvel áttu ekki lífsvon 

hér áður fyrr að lifa af (Shaman, 2009). Heilatengd sjónskerðing er oft séð í börnum 

sem fæðast mikið fyrir tímann, börn sem eru þegar greind með einhverskonar 

taugasjúkdóma og/eða börn sem að einhverri ástæðu sýna ekki eðlilega heilastarfsemi 

eða hafa hlotið heilaskaða (Lantzy, 2008; bls 11). 

     Margar ástæður geta legið að baki heilatengdrar sjónskerðingar og er ekki alltaf 

auðvelt að finna orsök. Vandkvæðin er oftast hægt að rekja til súrefnisskorts á 

einhverjum tímapunkti hjá barninu. Það getur átt sér stað í móðurkvið, við fæðingu, 

eftir fæðingu og/eða vegna of lítils blóðstreymis til heila (Smith, 2007). 

Súrefnisskortur er ein af megin orsökum heilatengdrar sjónskerðingar. Mikilvægustu 

efni sem heilinn þarf er glúkósi og súrefni. Ef að heilinn fær þetta ekki getur það haft 

varanleg áhrif á heilastarfsemina. Of lítið súrefni raskar blóðstreymi í heila. Ef 

súrefnisskortur varir aðeins í stutta stund á líkaminn möguleika á að jafna sig án þess 

að það hafi varanleg áhrif en ef súrefnisskortur varir í lengri tíma getur það meðal 

annars leitt til heilatengdrar sjónskerðingar (Lantzy, 2008; bls 12). Súrefnisskortur 

getur orsakast af mörgum ástæðum. Má þar meðal annars nefna þegar börn deyja 

vöggudauða og eru endurlífguð, þegar einstaklingur fer í hjartastopp, þegar 

einstaklingur er nær drukknun eða löng og síendurtekin flogaköst (Shaman, 2009; 

Swift o.fl, 2008). 

     Mismunandi tegundir af heilablæðingum geta einnig orsakað heilatengda 

sjónskerðingu. Sem dæmi um tegundir af heilablæðingum er Intraventricular 

Hemorrhage (IVH) sem kemur oft fram í fyrirburum. Einnig er Periventricular 

Leukomalacia (PVL) sem er önnur tegund heilablæðingar en það er þegar skemmdir  
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verða á hvítu efnunum í heilanum eða hreinlega að hvítu efnin deyja. Þetta á sér oftast 

stað á 32 viku meðgöngunnar en getur þó einnig skeð seinna (Lantzy, 2008; bls 13 - 

16). 

     Ekki verður farið ítarlegar í orsök heilatengdrar sjónskerðingar í þessari ritgerð þar 

sem orsakirnar eru margar og mismunandi. Hér skiptir aðal máli að orsök 

heilatengdrar sjónskerðingar er súrefnisskortur og/eða lítið blóðstreymi til heila. Ef 

barn hefur mögulega upplifað annað hvort og sýnir óhefðbundna sjónhegðun er 

vissara að hafa í huga að möguleiki sé á heilatengdri sjónskerðingu.  

2.3 Einkenni   

Greiningum barna með heilatengda sjónskerðingu fer fjölgandi og er því að þakka að 

meðvitund og þekking á henni hefur aukist sem gerir eftirlit auðveldara. Meira er 

orðið vitað hvernig hún lýsir sér og því er hægt að fylgjast með og vera meðvitaður 

um einkenni. Hversu mikil einkenni birtast hjá hverjum og einum fer eftir alvarleika 

skemmda og hvar í heilanum upptökin eiga sér stað. Börn með heilatengda 

sjónskerðingu er því ekki hægt að setja öll undir sama hatt því þau geta verið jafn ólík 

og þau eru mörg. Einkenni sem fylgja heilatengdri sjónskerðingu eru þó nokkur og 

þekking á þeim getur hjálpað aðstandendum og fagfólki að greina skerðinguna.  

     Fyrst skal hafa í huga að augu barnsins eru í flestum tilfellum eðlileg ólíkt öðrum 

sjónskerðingum (Baker & Rutherford, 1995). Lantzy (2008; bls 20) segir í sínum 

skrifum að ef einhver vandamál hafa komið upp tengd taugakerfi barnsins og ef að 

viðbrögð við sjónáreiti líkist því sem er lýst hjá börnum með heilatengda 

sjónskerðingu skal gera ráð fyrir að hún sé til staðar. 

     Hér á eftir verða talin upp tíu einkenni sem fylgja yfirleitt  þeim sem eru með 

heilatengda sjónskerðingu. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þessum einkennum og 

vera vakandi fyrir þeim svo hægt sé að gera íhlutun einstaklingsmiðaða.  

  

Sækja í ákveðinn lit 

Börn með heilatengda sjónskerðingu sækja oft í einhvern einn sérstakan lit. Algengt 

er að þessi litur séu gulur, rauður eða annar sterkur litur svo sem appelsínugulur og 

bleikur. Þessir litir hafa lengstu bylgjulengdina og líklega er það ástæðan fyrir því að 

börn með heilatengda sjónskerðingu eiga auðveldara með að sjá þessa liti. Ekki er 

vitað hver ástæðan er fyrir litavali hvers barns fyrir sig. Mögulega hefur einhver 
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hlutur af tilteknum lit verið í umhverfi barnsins frá fæðingu, til dæmis rauður bangsi 

sem var staðsettur í rúmi barnsins sem hefur gert það að verkum að barnið sækir í 

þennan ákveðna lit (Lantzy, 2008; bls 22).  

 

Þörf fyrir hreyfingu  

Í flestum tilfellum barna með heilatengda sjónskerðingu beina þau frekar athygli að 

hlut sem er á hreyfingu eða þá þegar þau sjálf eru á hreyfingu. Hversu mikil 

hreyfingin þarf að vera á hlutnum fer allt eftir hverju og einu barni. Það að hlutur 

þurfi að vera á hreyfingu til að barnið veiti honum athygli kemur kannski ekki svo 

mikið á óvart. Allt frá því að barn sem er með eðlilega sjón er nýfætt veitir það 

hlutum sem eru á hreyfingu athygli. Til dæmis setja foreldrar ungbarna oft óróa eða 

annarskonar dót fyrir ofan rúm barna sinna og þegar það hann hreyfist veita þau 

honum athygli löngu áður en þau geta í raun séð skýra mynd á því hvaða fígúrur þetta 

eru. Hreyfing dregur að sér athygli og það einkenni kemur sterkara fram hjá börnum 

með heilatengda sjónskerðingu. Það á líka við um fullorðið fólk sem hefur eðlilega 

sjón. Við tökum frekar eftir bílnum sem keyrir framhjá heldur en bílnum sem er stopp 

(Lantzy, 2008; bls 23-24). 

 

Sjónræn seinkun  

Sjónræn seinkun er að það getur tekið töluverðan tíma frá því að hlutur er kynntur 

fyrir barninu, þá er átt við að hlutur sé hreyfður við sjónsvið barnsins, þangað til það 

veitir honum athygli. Sjónræn svörun barnsins er hæg. Þetta er algengasta einkenni 

barna með heilatengda sjónskerðingu (Swift o.fl., 2008). Þeim mun lengri tíma sem 

barnið þarf þangað til það veitir hlut athygli, því styttra er barnið komið í sínum 

sjónþroska. Einstaklingsbundið er hversu langan tíma hver og einn þarf. Tíminn getur 

einnig lengst, til dæmis ef barnið er þreytt eða dagsformið slæmt af einhverri ástæðu. 

Liturinn á hlutnum og hversu oft barninu hefur verið sýndur hluturinn hefur einnig 

áhrif á tíman. Barn getur til dæmis verið farið að veita uppáhalds bangsanum sínum 

athygli mjög fljótt því það hefur mikið verið unnið með bangsann, síðan er kynntur 

fyrir nýr hlutur og mun það taka barnið lengri tíma að veita honum athygli.  

Nauðsynlegt er að tekið sé tillit til þess að það getur tekið langan tíma að fara veita 

hlutnum athygli. Einnig er mikilvægt að fylgjast með hversu langur tíminn er frá því 

að hlutur er kynntur við sjónsvið barns þangað til það veitir honum athygli og fylgjast 
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með hvort sá tími styttist. Með framförum mun tíminn styttast og jafnvel verða engin 

eftir því sem sjónin örvast og barnið „lærir“ að þekkja hlutinn (Lantzy, 2008; bls 24). 

 

Mismunandi sjónsvið 

Börn með heilatengda sjónskerðingu hafa flest öll ákveðið sjónsvið. Með því er átt 

við að þau sjá frekar út frá mismunandi svæði í auganu. Til dæmis gæti barn séð best 

niður og til hægri á hægra auga. Sjónsviðið á hægra auga getur verið ólíkt sjónsviði á 

vinstra auga ef að sjónsvið er til staðar á báðum augum. Börn snúa oft höfði og/eða 

halla höfði til að horfa út um sitt sjónsvið og er mikilvægt að fylgjast vel með þessari 

hegðun svo hægt sé að greina hvert sjónsviðið er. Út frá því er síðan unnið í 

sjónörvun (Lantzy, 2008; bls 25). 

 

Erfiðleikar með samsett sjónáreiti  

Börn með heilatengda sjónskerðingu eiga erfitt með of fjölbreytt eða samsett 

sjónáreiti því að sjónkerfi þeirra getur ekki séð útúr margbreytileikanum. Til að 

útskýra þetta betur mætti taka mynstur sem dæmi. Börn með heilatengda 

sjónskerðingu geta ekki séð hlut þegar hann er með fjölbreyttu mynstri eða mörgum 

litum. Áhrifaríkast er þegar barn sem er á byrjun í sínum sjónþroska að hafa hlutinn í 

einum lit. Sá litur sem barnið virðist taka best eftir væri þá notaður. Einnig getur 

reynst erfitt að sjá hlutinn ef umhverfið í kringum hann er flókið. Best væri að hafa 

aðeins einn hlut, í einum lit og hafa allt einlitt í kringum hann. Sem dæmi að hafa 

bakgrunn svartan og hlutinn appelsínugulan. Þannig myndast miklar andstæður og 

barnið á auðveldara með að taka eftir hlutnum. Tökum dæmi um að barn sjái 

appelsínugulan bangsa sem er sýndur á svörtu efni, ef það yrði síðan bætt við rauðum 

bangsa myndi barnið mögulega ekki geta séð appelsínugula bangsann lengur því að 

umhverfið væri orðið of flókið. Einnig þarf að hafa í huga í þessu tilviki að börn gætu 

átt erfitt með að reyna nota sjónina þegar það er annað áreiti á þeim. Sem dæmi mætti 

nefna ef það er hávaði í umhverfinu þá gæti það truflað og gert það að verkum að 

barnið nýti ekki sjónina. Snerting getur líka haft áhrif. Mikilvægt er að barninu líði 

vel og ekkert annað sé að trufla það. Best er að barn sé í þægilegri stellingu, til dæmis 

ef barn á erfitt með að sitja sjálft og þarf að hafa fyrir því er ólíklegt að það geti notað 

sjónina um leið og það reynir að sitja. Þetta allt þarf að hafa í huga og greina hjá 

hverjum fyrir sig (Lantzy, 2008; bls 26). 
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Horfa í ljós  

Talið er að um 60% barna með heilatengda sjónskerðingu hafi þá hegðun að stara eða 

horfa í ljós eða birtu (Swift o.fl, 2008). Þetta getur bæði átt við að þau horfi í átt að 

gluggum þar sem birta kemur inn eða upp í loftljós eða lampa sem eru í umhverfinu. 

Það er erfitt að segja til um af hverju börn gera þetta, kannski örvar þetta sjónina hjá 

þeim eða  hjálpar þeim að útiloka flókið umhverfi sem þau ráða ekki við. Önnur 

ástæða sem gæti hugsanlega verið að þau horfi í ljós eða á auða veggi þegar þau eru 

að hlusta vegna þess að þau ráða ekki við að nota bæði sjónina og önnur skynfæri í 

einu (Lantzy, 2008; bls 26). 

 

Erfiðleikar með að skoða hluti úr mikilli fjarlægð  

Börn með heilatengda sjónskerðingu geta átt erfitt með að skoða hluti sem eru í 

mikilli fjarlægð. Þegar unnið er með sjónina hjá börnum er best að stilla hlut sem er 

verið að reyna að fá barnið til að sýna athygli, aðeins fáeina sentímetra frá sjónarhorni 

þess (Lantzy, 2008 bls 26). Barnið getur líka átt það til að stilla sér upp alveg við hlut 

þegar það reynir að skoða hann og oft sýnir það ákveðna höfuðhreyfingu við að reyna 

sjá. Til dæmis gæti barnið hallað höfðinu að hægri öxl ef sjónsvið barnsins er á 

vinstra auga. Ástæðan á bakvið þetta er mögulega sú að þegar hlutur er komin nálægt 

sjónsviði barnsins er ekkert annað í umhverfinu að trufla og barnið sér aðeins hlutinn 

en ekki umhverfið í kringum hann (Swift o.fl., 2008). 

 

Ódæmigerð augnviðbrögð  

Mörg börn með heilatengda sjónskerðingu sýna óhefðbundin augnviðbrögð þegar 

kemur að tveimur viðbrögðum sem eru börnum meðfædd. Þessi viðbrögð eru að 

vernda augun frá að eitthvað komi að þeim. Annars vegar er það viðbragðið að börn 

blikka augunum þegar þau eru óvænt snert á nefið (Little bear sees, e.d. (B)). Börn 

með heilatengda sjónskerðingu bregðast ekki alltaf við þessari snertingu eða að þau 

blikka augum seint. Hins vegar er síðan það viðbragð að þegar hendi er hreyfð að 

miðju andlitinu þá blikka börn augunum. Mörg börn með heilatengda sjónskerðingu 

blikka ekki augunum við þetta eða það blikkar seint (Lantzy, 2008; bls 28). 
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Erfiðleikar með óþekkt sjónáreiti  

Börn með heilatengda sjónskerðingu virðast eiga auðveldara með að veita athygli hlut 

eða hlutum sem þeim hefur verið sýnt oft áður. Það getur valdið vandamálum þegar 

er verið að reyna finna nýja hluti til að örva sjón barnsins af því að þau eiga það til að 

sýna þeim litla sem enga athygli. Flestum börnum finnst mjög gaman þegar það eru 

ný leikföng nálægt sem þau hafa aldrei séð eða prufað og vilja sækjast í þau en það á 

ekki við um börn með heilatengda sjónskerðingu (Lantzy, 2008; bls 28-29). 

 

Skortur á að sækjast í hlut sem sést 

Það virðist vera hjá mörgum börnum með heilatengda sjónskerðingu að þau sýna ekki 

strax viðbrögð í að teygja sig í hlut eða snerta hann. Svo virðist sem þau sýna hlut 

athygli í smá stund, líti svo í burtu frá honum og reyna svo að teygja sig í hann. Þetta 

getur líka verið öfugt farið þar sem barn snertir hlutinn fyrst, hættir því svo og reynir 

að líta á hann. Það virðist sem að horfa á hlutinn og teygja sig í séu tvær aðskildar 

aðgerðir (Swift o.fl., 2008). 

 

     Einkennin sem voru talin hér upp eru sýnileg hjá mörgum börnum með 

heilatengda sjónskerðingu. Öll þessi einkenni geta breyst og farið minnkandi eftir því 

sem barnið örvar sína sjón meira. Lantzy (2008; bls 30) hefur unnið mikið starf með 

börnum með heilatengda sjónskerðingu og sýnt fram á að ef börn með þessa 

skerðingu fá mikla og stöðuga sjónörvun sem hentar hverju og einu, geta einkennin 

farið minnkandi. Ekki er þó hægt að vita fyrirfram hversu miklar framfarir hver og 

einn sýnir. Það er allt einstaklingsbundið. 

2.4 Greining      

Þegar von er á barni fyllast margir foreldrar gleði og hugsa jafnvel til alls þess sem 

barnið þeirra á eftir að verða og gera og sumir setja ákveðnar væntingar á framtíðina. 

Börn eru og munu alltaf verða miklir gleðigjafar og verða það áfram í lífi foreldra 

sinna þrátt fyrir að framtíðin verði ekki alltaf sú sem fyrst var óskað.  

     Í stuttu máli þá er mjög erfitt að greina börn með heilatengda sjónskerðingu og 

mörg hver munu aldrei fá fulla greiningu á henni. Það er mun erfiðara að greina 

heilatengda sjónskerðingu heldur en þau börn sem eru alblind eða hafa sjónskerðingu 

af öðrum orsökum. Vegna þess hversu erfitt er að greina þessi börn fá þau oft seint þá 
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aðstoð og örvun sem þau þurfa á að halda. Það skerðir möguleika þeirra á að geta nýtt 

sjón sína til hins ýtrasta (Swift o.fl., 2008). Það er því mikilvægt að auka þekkingu á 

þessari sjónskerðingu til að auka líkur á að þessi börn fái rétta greiningu.  

     Í bókinni „Little Bear Sees: How children with cortical visual impairment can 

learn to see“ (Tallent,A., Tallent, A og Bush, 2012) segja foreldrar frá reynslu sinni 

en þau eiga soninn Lucas sem er með heilatengda sjónskerðingu. Fyrstu ummerki sem 

þau tala um að hafi vakið upp umhugsun hjá þeim að kannski væri sjónin ekki í lagi 

og margir aðrir foreldrar hafa líka nefnt í gegnum tíðina er það að barnið virðist ekki 

horfa á andlit foreldra sinna eða bregðast við vinalegu viðmóti þeirra. Barnið virðist 

jafnvel ekki horfa á neitt, augun hreyfast kannski en virðast ekki festast við neitt. 

Þessir foreldrar fóru með Lucas til augnlæknis sem sagði þeim að hann sæi greinilega 

ljós en hann vissi í raun ekkert meira. Þess má geta að þegar Lucas var orðin tveggja 

ára var hann ekki kominn með greiningu á sinni sjónskerðingu en fékk frá 7 mánaða 

aldri sjónörvun og sýndi mörg einkenni heilatengdrar sjónskerðingar sem voru talinn 

hér upp að framan. Í dag hefur hann tekið miklum framförum. 

 

     Það er í raun ekki hægt að greina heilatengda sjónskerðingu hjá augnlækni því eins 

og hefur komið fram hér að framan þá á sjónskerðingin sér ekki stað í augunum 

heldur í heilanum. Mikilvægt er því að vera vakandi fyrir þeim einkennum sem voru 

talinn upp hér að ofan ef að upp hafa komið vandkvæði sem gætu hafa orsakað skaða 

á heila.  

2.5 Stigin þrjú hjá börnum með heilatengda sjónskerðingu  

Fyrir þann sem fylgist með hegðun barns með heilatengda sjónskerðingu getur verið 

erfitt að átta sig á hvernig barnið notar sjónina og jafnvel fundist að það sýni mikið 

ósamræmi í hegðun sinni þegar verið er að reyna meta það. Virk sjón þessa barna 

getur þó batnað ef gripið er inn í með einstaklingsmiðaðri íhlutun (Lantzy, 2008; bls 

50). Því betri þekkingu sem fagfólk hefur á heilatengdri sjónskerðingu og þeim 

einkennum sem hafa verið talin upp hér að ofan þeim mun auðveldara verður að meta 

hver staða hvers barns er á hverju einkenni fyrir sig (Lanners, Piccioni, Fea og 

Goergen, 1999). Til að hjálpa við að staðsetja hvar barnið er og hvaða einkenni eru 

mest áberandi hafa verið sett fram þrjú stig í heilatengdri sjónörvun sem barnið fer í 

gegnum. Hér á eftir verður farið í hvert stig fyrir sig, hvað er að gerast í sjónþroska 

barns með heilatengda sjónskerðingu á því stigi og hvað sé til ráða.  



19 

Fyrsta stig 

Á fyrsta stigi nota börn með heilatengda sjónskerðingu sjónina varla neitt nema þá að 

sýna ljósi athygli. Það er að segja virðist sýna viðbrögð hvort það sé birta eða myrkur. 

Á þessu stigi er því er mikilvægt að reyna byggja upp samheldni í sjónhegðun hjá 

barninu (Sheline, e.d.). Á þessu stigi er einhver fastur litur sem barnið sýnir frekar 

áhuga eins og nefnt var í einkennum heilatengdar sjónskerðingar og er þessi litur oft 

gulur eða rauður, semsagt þeir litir sem hafa lengstu bylgjulengdina. Barnið virðist 

frekar taka eftir hlut sem hreyfist töluvert mikið (Lantzy, 2008; bls 118). Börn á þessu 

stigi virðast einnig ekki taka eftir hlutum nema í einföldu umhverfi þar að segja þar 

sem bakgrunnur er einlitur, oft á tíðum hvítur eða svartur og síðan er hlutur sem er 

einlitur í lit sem barnið virðist veita athygli sýndur. Oft er hluturinn ýktur með 

mismunandi ljósgjöfum. Það er líka mikilvægt á þessu stigi að gefa barninu tíma til 

að veita hlut athygli, það getur tekið töluverðan tíma og verður að sýna þolinmæði þó 

verið sé að sýna hlut sem barnið hefur verið að veita athygli áður (Lantzy, 2008; bls 

118).  

 

Annað stig  

Barn sem er komið á stig tvö í sínum sjónþroska er farið að sýna meira samræmi í 

sinni sjónhegðun en ekki alltaf á nothæfan hátt. Mikilvægt er að hvetja barnið til að 

nota sjónina í hinni daglegu rútínu og í öllum aðstæðum. Barnið er farið að  geta virt 

fyrir sér hluti sem eru lengra í burtu, jafnvel allt upp í 150cm fjarlægð en mikilvægt er 

að átta sig á að  það er einstaklingsbundið. Þarna er barnið farið að þekkja tvo til þrjá 

liti og er ekki jafn fast í aðeins einum lit eins og á stigi eitt. Einnig er barnið farið að 

ráða við einföld mynstur. Á þessu stigi er takmarkið að sameina sjónnotkun og 

aðgerð. Með því er átt við að barnið horfir á hlut og sækist í að snerta hann og þá 

hefur það einhverjar skemmtilegar afleiðingar. Til dæmis sér barnið hlut, teygir sig í 

hann og snertir og þá gefur hann frá sér hljóð. Þarna er verið að kenna barninu að 

notkun sjónarinn hefur afleiðingar sem eru eftirsóknaverðar. Á þessu stigi eru hljóð í 

umhverfinu sem barnið þekkir, ekki jafn mikið að trufla það og getur það nýtt sjónina 

þótt að hin dæmigerðu umhverfishljóð séu í gangi. Til dæmis þótt að kveikt sé á 

sjónvarpi í öðru herbergi eða bílar að keyra fyrir utan glugga. Einnig getur það snert 

hluti og horft á þá á sama tíma. Þessar tvær aðgerðir eru sameinaðar en ekki aðskildar 

eins og á stigi eitt (Lantzy, 2008; bls 118 – 122;  Sheline, e.d.). 
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Þriðja stig 

Á stigi þrjú eða lokastiginu er markmiðin að klára leysa upp þau einkenni 

heilatengdrar sjónskerðingar sem eru ennþá til staðar hjá barninu og hefur áhrif á 

hvernig það notar sjón sína. Þau einkenni sem eru oft erfiðust og leysast seinast eru 

erfiðleikar með flókin sjónáreiti, semsagt margir mismunandi litir og form á 

mismunandi bakgrunni. Erfiðleikar í að sjá hluti mjög langt í burtu í aðstæðum sem 

barnið þekkir sig ekki í er einnig til staðar. Einnig er erfitt fyrir barnið að sjá og ná í 

hluti sem eru mjög litlir eða eru með mjög flókinn bakgrunn (Lantzy, 2008; bls 122 – 

123; Sheline, á.á.). 

 

     Rétt er að taka það fram í lokin á kynningu á  þessum þremur stigum að barn getur 

verið að sýna mismunandi einkenni á mismunandi stigum. Til dæmis getur það verið 

fast í einum lit eins og í stigi eitt en átt orðið auðveldara með að sjá þann lit í lengri 

fjarlægð. Allt er þetta einstaklingsbundið og þarf að meta einkenni hjá hverju og einu 

barni reglulega. 

     Sagt hefur verið frá heilatengdri sjónskerðingu sem orsakast yfirleit vegna 

súrefnisskorts og/eða of lítils blóðstreymis til heila sem barn hefur orðið fyrir á 

einhverjum tímapunkti. Erfitt er í mörgum tilfellum að greina sjónskerðinguna og 

dæmi eru um að börn fái ekki greiningu og er því mikilvægt að þekkja einkennin sem 

geta fylgt henni. Þegar grunur um heilatengda sjónskerðingu er vaknaður þarf að fara 

huga að hvað tekur við. Snemmtæk íhlutun í sjónörvun er mjög mikilvæg og getur 

skipt sköpum fyrir framtíð barnsins og er því mikilvægt að kynna sér hana.    
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3. Um sjónörvun og mikilvægi hennar 

Snemmtæk íhlutun er hugmyndafræði sem allir sem starfa með ungum börnum ættu 

að vinna samkvæmt enn í henni felst að því fyrr sem gripið er inn í því betra. Hér 

verður þessi hugmyndafræði kynnt í tengslum við börn með heilatengda 

sjónskerðingu með áherslu á þá sjónörvun sem þarf að eiga sér stað svo að barnið geti 

nýtt þær sjónleifar sem það kann að hafa. Áhersla verður lögð á mikilvægi samstarfs 

við foreldra þar sem þeir þekkja barnið sitt best og geta gefið mikilvægar upplýsingar 

þegar er verið að greina einkenni hjá barninu.  Að lokum verður fjallað um sjónörvun 

og hluti sem vert er að hafa í huga. 

3.1 Snemmtæk íhlutun      

Börn sem hafa að einhverjum ástæðum orðið fyrir skaða á heila t.d súrefnisskorti og 

sýna einhver einkenni sem gæti þýtt að barnið væri með heilatengda sjónskerðingu 

ættu foreldrar að leita sér aðstoðar hjá fagfólki, kynna sér hvað er hægt að gera og fá 

aðstoð sem fyrst til að hefja snemmtæka íhlutun.  

     Með snemmtækri íhlutun er átt við að gripið sé inn í hjá barninu sem fyrst með 

einhverskonar íhlutun í sjónörvun til að örva barnið og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

örvun fyrstu árin hefur mikil áhrif á allan síðari þroska barnsins. Snemmtæk íhlutun á 

þó ekki einungis við um börn með skilgreindar fatlanir, hún nýtist einnig fyrir börn 

sem til dæmis búa við félagslega erfiðleika, fyrirburar og börn foreldra sem eru í 

einhverskonar neyslu. Því fyrr sem gripið er inn í því betra (Tryggvi Sigurðsson, 

2008). Fræðimenn eru ekki alltaf sammála um hvaða tímabil í lífi barns er best fyrir 

þroska sjónarinnar eða hvenær heilinn er sem sveigjanlegastur til að hann geti 

þroskað sjón. Sumir hafa sagt frá fæðingu og til 3ja ára aldurs á meðan aðrir segja 

alveg fram að 10 ára aldri en þó að þessir fræðimenn séu ekki sammála eru þó flestir 

þeirra skoðunar að það sé best að byrja hjá ungum börnum (Lantzy, 2008; bls 7 – 9). 

Lantzy (2008; bls 8 – 9) talar um í bók sinni „Cortical Visual impairment: an 

approach to assessment and intervention“að foreldrum sé oft sagt að ekkert sé hægt 

að gera fyrir barnið, það sýni vissulega merki þess að sjá eitthvað en ekki sé hægt að 

vita hvað eða jafnvel að það sé best að bíða og sjá til hvað verður. Þessi svör geta haft 

slæmar afleiðingar til lengri tíma litið. Frumbernska er mikilvægur tími til að grípa 

inn í og ef sjónörvun á sér stað snemma í lífi þessara barna eru mestar líkur á 
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framförum. Ef það er alltaf verið að bíða eftir einhverju getur það haft slæm áhrif á 

sjón barnsins í framtíðinni. 

     Snemmtæk íhlutun er hugmyndafræði sem ég tel að flestir sem starfa með ungum 

börnum hafi tileinkað sér. Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins starfar meðal annars 

eftir því og er lögð áhersla á í tilfellum barna með sjónskerðingar að það sé náið 

samstarf við Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga. Sérhæfð ráðgjöf og eftirfylgni við börn, foreldra og fagaðila er veitt 

þaðan (Greiningar – og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).   

 3.2 Mikilvægi samstarfs við foreldra      

Í dag er það algilt að mestur árangur næst með nánu og góðu samstarfi við foreldra. 

Fjölskyldumiðuð þjónusta er í anda snemmtækrar íhlutunar og með því er átt við að 

fagfólk styður við fjölskyldur og veitir þeim þau verkfæri sem til þarf svo að hægt sé 

að styðja við þroska barnsins. Það á að taka tillit til fjölskyldunnar og þeirra þarfa og 

virða þær ákvarðanir sem foreldrar kjósa að taka í sambandi við sitt barn. Samstarf 

við foreldra er því mikilvægt í íhlutun því bestur árangur næst ef þjálfun fer bæði 

fram á heimili barnsins og í leikskóla eða öðrum stöðum þar sem barnið er við sínar 

eðlilegu aðstæður (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). Á Greiningar – og ráðgjafarstöð 

ríkisins er lagt upp úr að veita foreldrum ráðgjöf sem nýtist þeim í daglegri umönnun 

barnsins. Þegar barn hefur síðan leikskólagöngu er stofnað þjónustuteymi og í því eru 

foreldrar, fagaðilar og fulltrúi sveitarfélagsins sem barnið býr í. Með því er verið að 

halda utan um þá þjónustu sem fjölskyldan þarf og fara yfir gang mála (Greiningar – 

og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.).  

     Þegar verið er að meta hvort að barn geti verið með heilatengda sjónskerðingu eru 

foreldrar mikilvægir því þeir þekkja barnið sitt best. Þeir geta því veitt mikilvægar 

upplýsingar og ætti alltaf að hlusta á það sem þeir hafa að segja. Oft er ekki hlustað á 

forelda þegar þeir lýsa áhyggjum yfir að þeir telji að barnið þeirra gæti verið með 

heilatengda sjónskerðingu eða virðist ekki sýna eðlilega sjón. Kannski er það vegna 

þess að heilatengd sjónskerðing er illa skiljanleg og ekki allir sem hafa þekkingu á 

henni. Það er því mikilvægt að hlusta á foreldra og taka mark á áhyggjum þeirra. Það 

eru þeir sem annast barnið alla daga og þekkja það best og þá hegðun sem það sýnir. 

Á sama tíma þarf að taka tillit til þess að foreldrar þurfa stuðning, heilatengd 

sjónskerðing er mjög flókin og þurfa fagaðilar að útskýra fyrir foreldrum, hlusta á 

spurningar þeirra og vangaveltur og gefa þeim skýr svör. Viðtal við fjölskylduna ætti 
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því alltaf að vera fyrsta skref þegar er verið að reyna meta barnið (Lantzy, 2008; bls 

31). 

3.3  Sjónörvun      

Ólíkt sumum öðrum sjónskerðingum þá er heilatengd sjónskerðing að því tagi að 

framför í sjón barnsins er ekki aðeins möguleiki heldur mjög líkleg. Þeir sem starfa 

með barninu hafa þess vegna tækifæri til að skipuleggja íhlutun í sjónörvun til að hafa 

áhrif á hvernig barnið mun geta nýtt sjónina á hagnýtan hátt í framtíðinni (Lantzy, 

2008; bls 113 -114).  

 

     Hér á eftir verður talin upp hin ýmsu atriði sem hjálpa í sjónörvun hjá barni með 

heilatengda sjónskerðingu og gott er að hafa í huga. 

 

     Mikilvægt er að starfsfólk sem vinnur með börnum með heilatengda sjónskerðingu 

átti sig á að íhlutun sem hentar þessum börnum getur verið mjög ólík þeirri íhlutun 

sem hentar börnum með aðrar tegundir af sjónskerðingu (Swift o.fl., 2008). Það 

skiptir sköpum að barnið sé greint sem fyrst með heilatengda sjónskerðingu svo að 

íhlutun geti farið af stað. Því fyrr sem byrjað er að vinna með barnið þeim mun meiri 

líkur eru á árangri (Good, Jan, Burden, Skoczenski og Candy, 2001).  Velgengni er 

helsta hvatning okkar allra. Ef eitthvað gengur vel eða hefur jákvæðar afleiðingar er 

líklegra að við höldum áfram. Þetta á einnig við um börn með heilatengda 

sjónskerðingu, því getur verið mjög gagnlegt að byrja sjónörvunartíma á einhverju 

sem barnið getur. Til dæmis ef barn sér bangsa í ákveðnum aðstæðum er það góð 

byrjun. Það hvetur barnið til að halda áfram (Swift o.fl., 2008). 

     Nauðsynlegt er í byrjun að reyna átta sig á þeim lit sem barnið sýnir mesta athygli 

og vinna síðan út frá því. Oftast er þetta litur sem eru með hæstu bylgjulengdina eins 

og áður hefur verið sagt. Einnig þarf að velja hlutina sem á að vinna með í sjónörvun 

vandlega. Best er að reyna að samtvinna þá hluti sem tengjast barninu í daglegu lífi 

(Swift o.fl., 2008). Með því er átt við að notast til dæmis við hluti eins og glas 

barnsins. Með því lærir barnið að sjá glasið og mun það nýtast dagsdaglega og er góð 

tenging að nýta sjónina við hagkvæmni. Þegar er búið að uppgötva þann lit sem 

barnið virðist veita athygli er hann síðan notaður í frekari sjónörvun. Ef rauður er til 

dæmis litur sem barnið sýnir athygli á að hafa þann lit áberandi í hinu daglega lífi. Til 
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dæmis hafa glas barnsins og tannbursta rauðan svo dæmi sé tekið. Síðar væri hægt 

með tímanum að setja rauða hluti eins og til dæmis pípuhreinsir eða borða á aðra hluti 

til að draga athygli barnsins að þeim (Sheline, á.á.). 

     Það þarf að fylgjast með og reyna finna út hvar sjónsvið barnsins er. Ef að barn sér 

til dæmis niður og til hægri með hægra auga væri hægt að setja hlut við sjónsviðið til 

að örva notkun sjónarinnar. Glas barnsins væri þá til dæmis sett hægra megin við það. 

Sjónsviðið getur síðan aukist með framförum í sjón. Algengt er að börn með 

heilatengda sjónskerðingu sjái betur með jaðarsjón heldur en miðjusjón. Þar að segja 

að flest sjá frekar betur til hliðar, upp eða niður, heldur en fyrir miðju (Lantzy, 2008; 

bls 25). Það er mikilvægt að einfalda sjónumhverfi barnsins. Með því er átt við að 

hafa til dæmis miklar andstæður í litavali. Sem dæmi mætti nefna að sýna 

appelsínugulan hlut með svörtum bakgrunni. Ekki láta umhverfið í kringum hlutinn 

sem er verið að reyna fá barnið til að veita athygli flókið því það getur komið í veg 

fyrir að barnið geti notað sjónina (Baker og Rutherford, 1995;  Swift o.fl., 2008).      

     Hagkvæmt væri að tengja saman orð og hlut sem er verið að sýna barninu og 

leggja áherslu á samþættingu milli þess að snerta hlutinn og horfa á hann (Baker og 

Rutherford, 1995;  Swift o.fl., 2008). Með því að tengja þetta allt saman er verið að 

kenna barninu að sjá hlutinn, læra hvað hann heitir og barnið veit þá um hvað er verið 

tala um þegar hann er nefndur á nafni auk þess sem barnið lærir að nota hlutinn. 

Segjum til dæmis að eins og var sagt áðan að það sé verið að vinna með glas. Þá lærir 

barnið að sjá glasið sitt, það lærir að þekkja orðið „glas“ og lærir að það drekkur úr 

glasi.  

     Að taka tillit til barnsins er mjög mikilvægt. Vertu viss um að barninu líði vel 

þegar er verið að vinna með það því við viljum ekki að sjónörvun sé leiðinleg stund 

fyrir barnið. Ef því líður vel og er glatt eru meiri líkur á að vel gangi. Taktu einnig 

tillit til úthaldsins. Sum börn hafa ekki mikið úthald og það tekur orku af þeim að 

reyna nýta sjónina. Betra er því að taka sjónörvun oftar yfir daginn, styttri tíma í senn 

(Swift o.fl., 2008). Einnig er mikilvægt að huga að því að barn sem býr einnig við 

skerta hreyfifærni þurfi ekki að vera nota orku sína í að halda sér í ákveðnum 

stellingum þegar á að reyna þjálfa sjónina. Segjum að ef barn á erfitt með að halda 

haus þarf að aðlaga umhverfið þannig að barn þurfi ekki að reyna halda haus um leið 

og það á að vera veita sjónáreitum athygli (Baker og Rutherford, 1995).  
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     Að vera vakandi fyrir einkennum barnsins  er mikilvægt því það þarf að 

einstaklingsmiða íhlutun að hverjum og einum. Það þarf að taka eftir hvaða viðbrögð 

barn sýnir og hvort þau fari minnkandi sem gæti þá táknað framfarir. Til dæmis getur 

aukist sá tími sem barn horfir á hlut í einu og minnkað tíðni þess að barnið líti af 

hlutnum og líti svo á hann aftur. Þetta eru framfarir (Baker og Rutherford, 1995).  

     Hreyfing er mikilvægur hlutur af sjónörvun því það er eitt að einkennum barna 

með heilatengda sjónskerðingu að þau sjá frekar hluti sem hreyfast eða eru fljótari að 

grípa þá og geta frekar einbeitt sér að þeim. Með tíð og tíma gæti þetta einkenni 

horfið eins og önnur einkenni (Swift o.fl., 2008).  Þolinmæði er mikilvæg því það 

getur tekið barnið töluverðan tíma að sjá hlutinn og fyrir heilann að vinna úr 

myndinni sem augað nemur. Barnið gæti til dæmis litið á hlut og litið svo í burtu og 

litið svo á hann aftur. Búast má við 10 til 60 sekúnda úrvinnslutíma svo ekki hætta 

strax ef þér finnst að barnið sé ekki að horfa (Swift o.fl., 2008). Það gæti einnig þurft 

að tryggja viðeigandi lýsingu. Sum börn eru viðkvæm fyrir miklu ljósi. Halógen ljós 

og flúorljós eru dæmi um mismunandi ljósgjafa sem hægt er að prufa. Mismunandi 

ljósgjafar er einnig hægt að nota til að beina athygli barns að hlut sem er verið að 

reyna fá það til að taka eftir.  (Swift o.fl., 2008). 

     Tölvutækni er alltaf að verða meiri og það er ýmislegt sem hægt er að gera með 

henni. Til eru ýmis forrit til í Ipad þar sem hægt er að ráða birtu skilyrðum, ákvarða 

lit á hlut, stærð og hreyfingu svo eitthvað sé nefnt (Swift o.fl., 2008). Foreldrarnir 

sem skrifuðu bókina „Little bear sees“ auglýsa á heimasíðu sinni fyrsta forritið í Ipad 

sem hannað er sérstaklega fyrir börn með heilatengda sjónskerðingu. Þetta forrit heitir 

„Tap‘n‘see zoo“ og í þessu forriti eru dýr sem hreyfist á svörtum bakgrunni og hægt 

er breyta um lit á dýrunum eftir því hvað hentar hverju barni fyrir sig (Little bear 

sees, e.d. (A)). 

     Í bókinni „Little bear sees“ þar sem foreldrar segja sögu sína segja þau að það 

gagnlegasta sem þau lærðu þegar þau fóru afstað með að sinna sjónörvun fyrir sinn 

dreng var að ekki einungis hafa sjónörvun í þjálfun heldur skapa aðstæður fyrir barnið 

til að geta nýtt sjónina í hinu daglega amstri. Þau gerðu þetta með ýmsum leiðum. Til 

dæmis notuðust þau við litinn rauðann þar sem þeim fannst sonur þeirra sýna honum 

mesta athygli. Þau festu rautt skraut á vegginn hjá skiptiborðinu hans þar sem hann 

byrjaði daginn sinn. Þau gáfu honum matinn úr rauðri skál og festu rautt skraut við 

skeiðina svo hann gæti séð hana koma að sér og fara frá sér. Bílinn var líka með 
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rauðu skrauti á glugganum svo hann gat nýtt sjónina sína í gegnum alla morgun 

rútínuna (Tallent o.fl., 2012).  

     Að lokum mætti bæta við að það er mikilvægt að allir séu samstíga í þessari 

íhlutun. Foreldrar og þeir sem vinna með barninu. Með þeim hætti eru mestar líkur á 

árangri (Swift o.fl., 2008) 

     Hér hefur verið farið yfir mikilvægi snemmtækrar íhlutunar og samstarfs við 

foreldra. Hugmyndir hafa verið gefnar af hinum ýmsum atriðum sem gott er að hafa í 

huga þegar unnið er með börnum með heilatengda sjónskerðingu. Mikilvægt er að 

átta sig á hver og einn er einstakur og þarf að mæta barninu þar sem það er statt og 

vinna út frá því. Framfarir barna með heilatengda sjónskerðingu eru ekki einungis 

mögulegar heldur mjög líklegar og er mikilvægt að hafa það hugfast sem hvatning 

fyrri áframhaldandi sjónörvun. 
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4. Framtíðarhorfur 

Framfarir       

Þrátt fyrir að flestar rannsóknir sýni að börn taka framförum í sjón sinni þá er 

einstaklingsbundið hversu miklar þær verða. Það eru ekki allir sammála um hversu 

lengi er hægt að örva sjónina en hvenær íhlutun hefst, hversu mikil hún er og hversu 

miklar skemmdir barnið hefur orðið fyrir á heila skiptir sköpum í framförum þess 

(Swift o.fl., 2008). Lantzy (2008; bls 30) segir í bók sinni að í sínu starfi með börnum 

með heilatengda sjónskerðingu sjái hún greinilegar framfarir hjá þeim börnum sem fá 

mikla og einstaklingsmiðaða íhlutun í sjónörvun. Hún hefur einnig séð að fyrstu 

framfarirnar eru þær að einkennin að stara í ljós og hafa óhefðbundin blikkviðbrögð 

er það sem virðist leysast fyrst. Síðar fer barnið að þekkja fleiri liti, hreyfing á hlutum 

verður ekki jafn mikilvæg, tíminn sem barnið þarf til að sjá hlutinn styttist og þau 

geta farið að veita hlutum athygli sem þau þekkja ekki. Að lokum er sjónsviðið orðið 

stærra en það var í byrjun, þau fara að geta teygt sig í hluti um leið og þau horfa á þá 

og geta horft á flóknari hluti, það er að segja með fleiri litum og meira mynstri. 

     Lantzy gerði rannsókn á börnum með heilatengda sjónskerðingu sem áttu foreldra 

sem voru mjög virkir í sjónörvun barna sinna og 97%  barna í þessari rannsókn fóru 

frá stigi 1 sem var talað um hér áður yfir á stig 3 á meðaltali 3.7 árum (Tallent o.fl., 

2012). 

     Þessu ber þó að taka með fyrirvara því að framfarir eru einstaklingsmiðaðar og á 

meðan sum börn ná miklu árangri, getur árangur orðið minni hjá öðrum. Höfundur 

þessarar ritgerðar vill  hvetja foreldra og þá sem vinna með börnum með heilatengda 

sjónskerðingu að halda ótrauð áfram á meðan barnið sýnir einhverjar framfarir. Þær 

geta verið litlar og mjög hægar og er því skráning og jafnvel myndbandsupptökur 

mjög góðar til að minna sig á að framfarir séu að eiga sér stað.  
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Lokaorð 

Markmiðið með þessari ritgerð var að dýpka þekkingu mína á heilatengdri 

sjónskerðingu og aðferðum sem gott er að styðjast við í einstaklingsmiðaðri 

sjónörvun enn einnig að skrifa aðgengilegan texta á íslensku. Ég hef sagt frá sjóninni 

og hvernig þjónusta við blind og sjónskert börn var hér á árum áður og hvernig hún 

hefur breyst.  Ég útskýrði hvað heilatengd sjónskerðing er, skilgreindi orsök hennar 

og mögulega greiningu á henni. Farið var í einkenni sem börn með heilatengda 

sjónskerðingu sýna flest öll og þau þrjú stig sem barn sem er að þroskast í sinni 

sjónnotkun fer í gegnum. Farið var í snemmtæka íhlutun í sambandi við heilatengda 

sjónskerðingu og lögð áhersla á samstarf við foreldrar og að lokum voru kynnt ýmsir 

hlutir sem mikilvægt er að huga að í sjónörvun með börnum með heilatengda 

sjónskerðingu og sýnt fram á framfarir.  

     Vinnan við þetta BA – verkefni hefur í senn verið lærdómsríkt og krefjandi. Ég tel 

að mikilvægt sé að átta sig á hversu stór hluti sjónin skiptir fyrir greindarþroska barna 

til að átta sig hversu mikilvægt er að grípa inn í með einhverskonar íhlutun til að 

aðstoða barnið við að þroskast án þess að geta notast við sjónina. Einnig tel ég að 

með því að segja frá þjónustu við sjónskerta og blinda hér á árum áður og hvernig sú 

þjónusta hefur tekið stakkaskiptum með stofnun Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir 

blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga sé ég að leggja áherslu á mikilvægi þess 

að halda áfram að halda upp góðri þjónustu og gera hana ennþá betri svo að allir geti 

notið sín á jafnréttisgrundvelli. Áherslan fór síðan yfir í að útskýra þá tegund 

sjónskerðingar sem þessi ritgerð fjallaði um. Ég lagði meðal annars áherslu á að fjalla 

nákvæmlega um einkenni hennar þar sem oft er erfitt að greina þessa tegund 

sjónskerðingu og því tel ég að mikilvægt sé að þekkja einkennin. Ég tel einnig að 

þekkja þessi þrjú stig sem barn getur farið í gegnum í sinni sjónnotkun sé mjög 

gagnleg því það auðveldar þeim sem vinna með barnið að átta sig á hvar það er statt. 

Ég tel að það gæti verið gott að halda skráningu um einkenni sem barn sýnir og 

hversu mikil og gera endurmat á því reglulega svo betra sé að átta sig á hvort það séu 

framfarir og þá hverjar. Samstarf við foreldra í sjónörvun og snemmtækri íhlutun 

skiptir höfuð máli. Foreldrar þekkja barnið sitt best og einnig er mesta líkur á 

framförum ef allir eru samstíga. Það virðist sem mikilvægast sé að einfalda 

sjónumhverfið hjá barninu og skapa sem mesta andstæður á milli hlut sem er verið að 
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reyna fá barnið til að veita athygli og umhverfisins. Ég enda síðan ritgerðina á að 

fjalla um framfarir og rannsókn sem var gerð á hóp barna með heilatengda 

sjónskerðingu í þeim tilgangi að gefa von og sýna fram á að það er mikið hægt að 

gera og tel ég að það sé hvetjandi.   

      Allir eiga rétt á að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og stefna stjórnvalda á 

Íslandi er skólar án aðgreiningar þar sem öllum er mætt á sínum forsendum og fá þá 

þjónustu sem þeir eiga rétt á. Ég vona svo sannarlega að þeir sem starfa með blindum 

og sjónskertum séu að sinna því eftir sinni bestu getu og með því að efla lífsgæði 

þessara barna en í því felst einmitt starf þroskaþjálfa.  

 

Höfundur þessara ritgerðar vill benda á í lokinn að á heimasíðu „Texas School for 

the blind and visually impaired“ má finna myndbönd þar sem farið er í einkenni og 

stig heilatengdar sjónskerðingar sem gæti hjálpað áhugasömum til við að glöggva sig 

á viðfangsefninu.  http://www.tsbvi.edu/cvi-intro 

http://www.tsbvi.edu/cvi-intro
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