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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði Háskóla 

Íslands. Markmið hennar er að skoða hvort málumhverfi barna hafi áhrif á máltökuferli þeirra. 

Í ritgerðinni eru máltökuferlar heyrandi barna og heyrnarlausra barna skoðaðir og fjallað um 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum sem ekki fengu málörvun í æsku. Rætt er um 

máltöku barna út frá málumhverfi og farið yfir þá þætti sem geta komið í veg fyrir eðlilega 

máltöku. Fjallað er um máltöku barna sem eiga heyrnarlausa foreldra og hún borin saman við 

máltöku annarra heyrandi barna. Máltaka heyrnarlausra barna  er sérstaklega skoðuð því hún 

er að mörgu leyti öðruvísi en máltaka heyrandi barna þar sem heyrnarlaus börn alast sjaldnast 

upp við góða málörvun frá fæðingu. Máltökuferlar heyrandi barna og heyrnarlausra eru bornir 

saman og það rætt hvað sé sameiginlegt og hvað sé öðruvísi í máltöku þessara barna. 
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1. Inngangur 

Máltaka er náttúrulegt ferli sem menn ganga í gegn um í barnæsku. Hún er manninum 

eðlislæg og virðast börn ekki þurfa að hafa mikið fyrir henni. Þrátt fyrir það er misjafnt hversu 

góðir málhafar börnin verða á fullorðinsárunum og sum börn ná jafnvel ekki tökum á 

móðurmáli sínu. Fyrir því geta verið ýmsar ástæður sem geta stafað af  þroskaröskunum, 

líkamlegum kvillum eða af því  að málumhverfi barnanna á máltökuskeiði hafi verið 

ábótavant. Máltökuferli heyrandi barna er ekki alveg eins og heyrnarlausra þótt það sé 

stigbundið og svipað að mörgu leyti. Í þessari ritgerð verður fjallað um forsendur máltökunnar 

og áhrif Chomskys á máltökurannsóknir. Leitast verður við að svara því hversu mikilvægu 

hlutverki málumhverfið gegnir í máltöku barna og hvort munur sé á því hve mikilvægu 

hlutverki málumhverfið gegnir í máltöku heyrandi og heyrnarlausra. Áhersla er lögð á að 

skoða hvaða áhrif skortur á góðu málumhverfi getur haft á börn. Efnisskipan ritgerðarinnar er 

á þá leið að í 2. kafla er gefið yfirlit yfir máltöku barna. Í 3. kafla er síðan fjallað um eðlilegt 

máltökuferli heyrandi barna og rætt um þá þætti sem geta valdið því að máltaka þeirra verði 

ekki eðlileg. Máltaka heyrandi barna sem eiga heyrnarlausa foreldra verður einnig skoðuð og 

rætt um hvernig hún er frábrugðin máltöku annarra heyrandi barna. Í 4. kafla er fjallað um 

eðlilegt máltökuferli heyrnarlausra barna og rætt um þá þætti sem geta komið í veg fyrir 

eðlilega máltöku þeirra. Fjallað er um skólakerfi heyrnarlausra barna þar sem stór hluti 

máltöku þeirra fer fram innan veggja skólans. Skólasaga heyrnarlausra barna á Íslandi er því 

mikilvægur hluti af  máltöku þeirra þar sem kennsla í skólum fyrir heyrnarlausa hefur breyst 

mikið í gegn um tíðina. Undir lok 4. kafla er fjallað um börn sem fengið hafa 

kuðungsígræðslu og skoðað hvernig þau börn standa sig í samanburði við önnur börn. Í 5. 

kafla eru máltökuferlar heyrandi og heyrnarlausra barna bornir saman og skoðað hvort mikill 

munur sé á málþroska þeirra. Að lokum í 6. kafla eru nokkur lokaorð. 
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2. Almennt um máltöku 

Á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar setti málfræðingurinn Noam Chomsky fram kenningu 

um meðfæddan málhæfileika manna. Samkvæmt henni hafa börn ákveðna málfræðiþekkingu 

þegar þau fæðast og ákveðin málfræðiatriði eru sameiginleg öllum tungumálum. Chomsky 

telur að börn komi ekki í heiminn sem óskrifað blað heldur séu þau forrituð til þess að geta 

byggt upp tungumál sem þeim hefur ekki verið kennt. Fyrst um sinn fengu þessar kenningar 

ekki mikinn hljómgrunn en það hefur breyst eftir að þekking á erfðafræði og heilanum jókst. 

Þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir meðfæddum málhæfileika manna er ljóst að það þarf meira til 

þess að börn geti tileinkað sér tungumál. Nauðsynlegt er fyrir börn að umgangast fólk og fá 

málörvun af samskiptum við aðra til þess að ná tökum á móðurmálinu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013:107). 

Þessi kenning Chomskys um meðfæddan málhæfileika nær því að útskýra hvers vegna 

ósjálfbjarga börn ná að tileinka sér flókið málkerfi móðurmálsins þrátt fyrir að málumhverfi 

þeirra sé langt frá því að vera fullkomið. Málumhverfi barna er fábreytilegt á þá vegu að það 

tal sem börnin heyra er ekki fullkomið, það er fullt af mismælum og hiki auk þess sem 

setningarnar eru oft ófullkomnar. Þrátt fyrir þetta ná börn  að sía úr reglurnar sem fullorðnir 

beita í tali sínu og ná þannig valdi á málkunnáttu fullorðinna. Börn heyra einnig aðeins 

takmarkaðan setningafjölda þegar þau eru að alast upp en geta samt myndað og skilið 

ótakmarkaðar samsetningar orða og setninga. Börn geta sagt setningar sem þau hafa aldrei 

heyrt áður með því að nýta sér reglur sem eru hluti af málkunnáttu þeirra. Börn búa einnig yfir 

þekkingu á flóknum setningagerðum og óhlutstæðum málfræðilögmálum í móðurmáli sínu án 

þess að hafa nokkurn tímann lært þær. Þannig geta börn sagt til um hvaða setningar eru 

málfræðilega réttar og hverjar eru málfræðileg rangar án þess að hafa fengið útskýringu á 

setningagerð móðurmálsins (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:108-109). 
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Eins og Curtiss (1985) bendir á er manninum eðlislægt að tileinka sér mál. Maðurinn er með 

sérhæfðar málstöðvar í heilanum og eru þær staðsettar í vinstra heilahveli hjá flestum, þó geta 

þær verið staðsettar í hægra heilahveli eða jafnvel báðum hjá sumum örvhentum 

einstaklingum (Curtiss, 1985:104-105). Vitað er um dæmi þess að hjá ungum börnum sem 

hafa orðið fyrir skaða á vinstra heilahveli hafi samsvarandi hluti heilans í hægra heilahveli 

tekið við hlutverki málstöðvanna (Obler og Gjerlow, 1999:66-70 og 78-79). Hjá eldri 

einstaklingum er þetta ekki möguleiki og verða þeir því yfirleitt fyrir málstoli ef skaði verður 

á málstöðvunum. Málstol er það þegar einstaklingur missir málið vegna heilaskaða, en 

misjafnt er hve mikill skaðinn er og hvers kyns hann er (Sigríður Magnúsdóttir, 2005:656). 

Obler og Gjerlow halda því fram að rannsóknir sýni að hægra heilahvel taki virkan þátt í 

mannlegu máli og hafa þær t.d. sýnt fram á að viss svæði í hægra heilahveli nýtast í mállegum 

samskiptum. Þau virkjast þegar mikil tilfinningaleg túlkun á sér stað, þegar fólk heldur uppi 

samræðum og það segir frá atburðarrás í rökréttri röð. Fólk sem orðið hefur fyrir skaða á 

hægra heilahveli á það til að missa þessa hæfni (sjá einnig Sigríði Sigurjónsdóttur, 2013:112-

114). 

Jörgen Pind (1997:135) bendir á að máltökskeið barna virðist hefjast í móðurkviði á síðustu 

vikum meðgöngunnar, þegar fóstrið fer að heyra. Máltaka barna tekur tíma og hafa rannsóknir 

sýnt að sá tími er svipaður frá manni til manns. Þessi tími ræðst af náttúrunni og er oft 

kallaður máltökuskeið eða markaldur í máli. Þegar talað er um markaldur í máli er yfirleitt átt 

við tímabilið frá fæðingu barns og þar til það verður kynþroska. Á þessum tíma verður barn 

að vera búið að kynnast móðurmáli sínu og tileinka sér það. Ef barn nær ekki að læra málið á 

þessum tíma er ekki hægt að tala um að það hafi ákveðið móðurmál (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2013:116). Þegar börn læra að tala gerist það nokkurn veginn sjálfkrafa og er máltaka þeirra 

áreynslulaus en fullorðnir þurfa hins vegar oftast að hafa mun meira fyrir því að læra erlent 

mál á fullorðinsárunum. Þrátt fyrir alla vinnuna sem fullorðnir leggja í tungumálanámið ná 
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fæstir sama árangri og börnin (Lenneberg, 1967, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:114-116). 

Börn eru einnig fljót að ná valdi á móðurmáli sínu og eru þau flest orðin altalandi um 4-6 ára 

aldur þó svo ennþá vanti upp á orðaforða og vissar reglur málsins. Við 4-6 ára aldur fer að 

lokast fyrir ákveðnar máltökustöðvar í heilanum og verða börn sífellt minna meðtækileg fyrir 

málinu. Upp úr kynþroskaaldri er talið að það lokist alveg fyrir þessar máltökustöðvar og 

erfiðara verði fyrir börn að tileinka sér ný tungumál eftir það. Máltökuskeiðið er mikilvægt 

tímabil því þá verða börnin að læra móðurmálið, þar sem máltökunni eru sett ákveðin 

tímamörk. Málstöðvarnar í heilanum örvast með gagnvirkum samskiptum á milli foreldra og 

barna og skiptir því miklu máli hvernig málumhverfi börn alast upp í. Þó oftast sé miðað við 

aldur barna þegar fjallað er um málþroska þeirra er hann ekki góður mælikvarði þar sem börn 

eru ekki öll jafn fljót að tileinka sér móðurmálið (Sigríður Sigurjónsdóttir 2013:124; 

2005:636; 2000:30-32). 

Rannsóknir á máltöku barna þóttu ekki mikilvægar áður fyrr og notuðu málfræðingar tíma 

sinn í aðrar rannsóknir sem þóttu mikilvægari. Þegar Chomsky setti fram kenningu sína um 

meðfæddan málhæfileika, sem talað er um hér að ofan, fóru máltökurannsóknir að verða 

algengari og málfræðingar fóru að hafa áhuga á þeim. Áhugi þeirra stafaði af þeim möguleika 

að geta með máltökurannsóknum útskýrt algildismálfræðina (e. universal grammar) og 

málhæfni manna við upphaf máltöku. Algildismálfræði byggist á þeirri hugmynd að algild 

lögmál stjórni málfræði allra tungumála og mennirnir hafi meðfædda hæfileika sem geri þeim 

kleift að fylgja þeim. Vegna þessa hefur fjöldi máltökurannsókna aukist mjög og málfræðingar 

hafa sýnt þeim aukinn áhuga (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1997:358). 

 

 



5 
 

3. Tungumál heyrandi barna 

3.1Eðlileg máltaka 

Máltaka er eitthvað sem foreldrar hugsa oftast ekki um þegar barn kemur í heiminn. Annað en 

mörg önnur verkefni sem þau þurfa að leysa er máltakan eitthvað sem gerist oftast í raun 

sjálfkrafa og ómeðvitað. Máltaka flestra barna er svipuð og ganga börn í gegn um svipuð stig í 

málþroska. Hvert þessara stiga hefur sínar eigin reglur, sem oft eru frábrugðnar reglum í máli 

fullorðinna. Fullorðnir telja þær reglur sem samræmast ekki máli þeirra vera villur og eiga það 

til að reyna að laga mál barna. Ef börn lærðu móðurmál sitt einungis með því að herma eftir 

máli fullorðinna myndi mál þeirra ekki innihalda þessar villur. Málkerfi barna verður líkara 

málkerfi fullorðinna með hverju stigi sem þau ganga í gegn um og á endanum nota þau sömu 

málfræðireglur og fullorðnir. Máltaka flestra íslenskra barna er svipuð að mestu leyti og á 

máltaka þeirra einnig margt sameiginlegt með máltöku barna annars staðar í heiminum 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 1997). 

Máltaka flestra barna byrjar strax í móðurkviði þegar börnin fara að heyra. Þá fylgjast þau 

með hljóðunum í umhverfi sínu og byrja strax að meðtaka það sem gerist í kring um þau. 

Fram til eins árs geta börn tekið hvaða móðurmál sem er en eftir það fer málkerfi þeirra að 

líkjast málkerfi móðurmálsins (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Börn byrja að hjala um 4-6 

mánaða aldur. Þau hljóð sem börn gefa frá sér fyrir þann tíma eru yfirleitt ekki talin vera 

partur af máli þeirra, t.d. grátur. Börn byrja fyrst að hjala með stökum hljóðum og fara síðan 

að mynda atkvæði sem þau endurtaka í runum. Um 10 mánaða aldur breytist hjal barna og þau 

fara að mynda flóknari samsetningar af hljóðum eða atkvæðum, s.s. samhljóð-sérhljóð-

samhljóð. Meðan á hjalstigi barna stendur mynda börn jafnvel málhljóð sem ekki tilheyra 

þeirra móðurmáli, t.d. nota íslensk börn rödduð lokhljóð í hjali sínu þótt þessi hljóð séu ekki 

hluti af íslenska hljóðkerfinu. Það er margt sem bendir til þess að börn geti aðeins tileinkað 

sér málhljóðin í tiltekinni röð og þurfi að vera búin að ná tökum á ákveðnum hljóðum áður en 
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önnur hljóð komi fram. Erfitt hefur þó reynst að sanna þetta þar sem ekki er alltaf auðvelt að 

gera sér grein fyrir í hvaða röð málhljóðin lærast (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Þegar 

fjögurra ára aldri er náð hafa flest íslensk börn náð góðum tökum á framburði málsins og er 

oft sagt að þau séu orðin altalandi um 4-6 ára aldur. Ekki eru þó öll börn jafn lengi að ná 

tökum á móðurmálinu og kom það fram í athugun Indriða Gíslasonar o.fl. (1986) á framburði 

íslenskra barna að börn sem erfitt var að skilja við fjögurra ára aldur höfðu náð svo góðum 

tökum á framburði við sex ára aldur að vald þeirra á honum var nánast fullkominn (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2002). 

Málþroskastig barna eru regluleg og eftir að þau ganga í gegn um hjalstig og babblstig kemur 

að því að þau fara að mynda fyrstu orðin. Fyrstu orð barna eru yfirleitt einföld eins til tveggja 

atkvæða orð sem mynduð eru úr lokhljóðum, nefhljóðum og sérhljóðum. Orð barna verða 

flóknari með tímanum og þau bæta við nýjum hljóðum. Þegar orðasafn barna er orðið um 100 

orð fara þau að setja saman tvö og tvö orð. Þetta er það sem kallað er tveggja orða stig í 

máltöku. Börnin setja saman orð úr opnu orðflokkunum og er smáorðunum sleppt. Eftir það 

ganga börn í geng um stig  sem nefnist nafnháttarstig en fystu setningar barna eru yfirleitt í 

nafnhætti og er þetta stig hluti af ferli barna að máli fullorðinna og fara þar persónubeygðar 

sagnir að koma fram í máli þeirra. Hlutfall sagna í nafnhætti lækkar svo í samræmi við 

hækkandi hlutfall persónubeygðra sagna í setningum og við þriggja ára aldur hafa flest börn 

lært að í hverri setningu á að vera persónubeygð sögn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Þó svo 

börn fram að þriggja ára aldri myndi fullyrðingasetningar með sögnum í nafnhætti þekkja þau 

þær reglur sem gilda um sagnfærslu og fylgja hinum almennu reglum sem gilda um 

sagnfærslu í málum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:639). Ung börn virðast þannig vita 

heilmikið um setningafræðilega gerð móðurmáls síns án þess að hafa fengið kennslu í því. 

Stigin sem þau ganga í gegn um virðast sjálfkrafa og hafa börn t.d. ómeðvitaða vitneskju um 
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uppbyggingu setninga, skiptingu setninga í setningaliði og stýringu falla. Börn átta sig einnig 

fljótt á orðaröð móðurmálsins (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:638). 

Þegar börn hafa náð öðru ári fara þau að byrja að mynda fleirtölu- og þátíðarmyndir. Þessar 

myndanir eru ekki meðvitaðar því börn virðast  ekki vera búin að átta sig á muninum á nútíð 

og þátíð á þessu stigi. Til dæmis er fyrsta þátíðarmynd barna oft sögnin ´datt´og getur hún því 

bæði haft nútíðar og þátíðarmerkingu hjá börnum. Það er ekki fyrr en á þriðja ári  að börn fara 

að átta sig á muninum á nútíð og þátíð og taka þau þá að alhæfa algengustu 

beygingarreglurnar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Þegar börn eru enn á nafnháttarstiginu 

fara þau að mynda fyrstu spurningarnar. Spurningar barna eru aldrei myndaðar með sögn í 

nafnhætti heldur innihalda þær persónubeygðar sagnir frá upphafi (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

1997). Spurningarnar hafa yfirleitt sjálfgefna orðaröð og nota börn rísandi hljómfall við 

myndun þeirra. Þetta er yfirleitt stutt stig í máltöku íslenskra barna þar sem þau eru fljót að 

átta sig á að spurnarorðaröð í íslensku er frábrugðin fullyrðingum og þau fara að nota orðaröð 

til að tjá spurningar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

3.2 Frávik 

Framburðarfrávik eru eðlilegur hluti af máltöku barna og sýna fram á regluleika máltökunnar. 

Algengt er að börn skipti hljóðum út fyrir önnur hljóð eða felli þau jafnvel brott. Sem dæmi er 

eðlilegt að barn skipti hljóðinu ´r´ út fyrir ´l´ eða jafnvel sleppi ´r´ hljóðinu í framburði orða. 

Íslensk börn eiga það einnig til að fella brott ´s´ á undan lokhljóði og  skipta því út fyrir ´þ´ 

þegar það stendur fremst eða aftast í orði (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Óeðlileg frávik í máltöku geta stafað af skorti á máláreiti í málumhverfi, vegna 

þroskaskerðingar eða vegna annars líkamlegs ástands. Ef börn hafa ekki náð málþroska þegar 

þau hafa náð kynþroskaaldri, eða á máltökuskeið, má segja að það sé nánast ógjörningur fyrir 

þau að ná valdi á móðurmáli sínu, sérstaklega málfræðinni. Rannsóknir á heyrandi 

einstaklingum sem í æsku voru einangraðir frá málsamfélaginu sýndu að þessir einstaklingar 
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áttu í miklum erfiðleikum með að tileinka sér málfræði móðurmálsins (Sigríður 

Sigurjónsdóttir 2000: 30-32). Fjallað verður um tvær erlendar rannsóknir sem gerðar voru á 

einangruðum börnum. 

Bandaríska stúkan Genie er eitt þekktasta dæmið um barn sem lifði í einangrun frá 

málumhverfi. Henni var haldið í einangrun af foreldrum sínum í lokuðu herbergi frá 18 

mánaða aldri og þar til hún fannst árið 1970 þegar hún var 13 ára gömul. Genie byrjaði því 

ekki að læra mál fyrr en um kynþroska og þrátt fyrir að hún næði að læra mörg orð náði hún 

aldrei valdi á málfræðinni. Hún náði að læra opnu orðflokkana, s.s. nafnorð og lýsingarorð, en 

náði aldrei tökum á lokuðum orðflokkum, eins og atviksorðum, fornöfnum og samtengingum. 

Hana skorti einnig allar beygingar, allar sagnir í máli hennar voru í nafnhætti og orðaröð 

hennar var ekki eðlileg. Þær rannsóknir sem gerðar voru á heila Genie og annarra sem lærðu 

sitt fyrsta mál eftir að máltökuskeiði lauk benda til þess að þegar kynþroska er náð hafi börn 

ekki lengur hæfileikann til þessa ða nýta málstöðvarnar í vinstra heilahveli til máltöku. Það 

verður þó að taka með í reikningninn að uppvaxtarskilyrði Genie voru ekki eðlileg og ekki er 

vitað hvort um hafi verið að ræða barn með meðfædda þroskaskerðingu svo það er ekki hægt 

að halda því fram að aðeins hafi verið um  skort á málörvun að ræða í hennar tilfelli (Curtiss, 

1977). 

Kaspar Hauser er annað dæmi um barn sem haldið var í einangrun í æsku og ólíkt Genie var 

öruggt að hann var ekki með þroskaskerðingu. Honum var haldið í litlu herbergi frá fjögurra 

ára aldri þar til hann varð sextán ára. Honum var færður matur og honum sinnt meðan hann 

svaf. Í herberginu þar sem hann var hafður í haldi var svo lágt til lofts að hann gat hvorki 

staðið upp né gengið. Á meðan á vist hans stóð var ekkert talað við hann og hann talaði ekki. 

Eftir að honum var hleypt út árið 1828 kom í ljós að Kaspar var mjög klár. Hann náði góðum 

árangri í flestu því sem honum var kennt á stuttum tíma, minni hans var gott og hann náði 

færni í teikningu og skrift. Kaspar lifði aðeins í fimm ár eftir að hann fannst en á þeim tíma 
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vakti hann athygli fyrir það hve vel gefinn hann var. Hann sýndi fram á færni í stærðfræði og 

nálgaðist allt sem hann lærði frá heimspekilegu sjónarhorni, hvort sem það var um hans fortíð 

eða annað. Kaspar náði að koma sér upp góðum orðaforða og gat áður en hann dó myndað 

stuttar setningar sem voru þó ekki málfræðilega réttar. Hann gat þó notað málið í daglegum 

samskiptum og tók þátt í heimspekilegum samræðum. Kaspar náði samt aldrei tökum á 

málfræðinni og talaði til að mynda um sjálfan sig í þriðju persónu (Curtiss, 1977). 

Þessar rannsóknir á börnum sem fengu ekki málörvun á máltökuskeiði sýna að nær ómögulegt 

er að ná tökum á móðurmáli án málörvunar og góðs málumhverfis. Ekki er þó alltaf nóg að 

málörvun sé til staðar og barn hafi gott málumhverfi til þess að það nái góðum tökum á 

málinu. Málþroskaraskanir eru dæmi um málþroskafrávik sem geta orsakast af mismunandi 

fötlunum, ýmis konar þroskafrávikum eða langvarandi veikindum. Ef börn greinast með 

málþroskafrávik án þess að hafa önnur þroskafrávik eða sjúkdóma er oft talað um að þau séu 

með sértækar málþroskaraskanir. Þessi börn eru sein í málþroska og má segja að hugtakið 

sértæk málþroskaröskum skilgreini þau börn sem eiga í merkjanlegum erfiðleikum við að tjá 

sig. Einkenni sértækrar málþroskaröskunar eru þau að þótt barnið skilji það sem við það er 

sagt er erfitt að skilja það sem það reynir að segja. Einnig getur þetta lýst sér í því að barnið 

reyni að tala skýrt og tali í löngum setningum sem hafa engin aðalatriði eða þá að barnið tali 

skýrt en noti aðeins eitt og eitt orð í einu þar sem það á í erfiðleikum með að tengja saman orð 

og mynda setningar. Oft vantar inn í setningar þessara barna þar sem þau sleppa oft orðum úr 

setningum. Í verstu tilfellum af sértækum málþroskaröskunum skilur barnið voðalega lítið 

talað mál og tjáir sig því aðeins í fáum stökum orðum (Afasic Scotland, [án árs]). 

Hæfileikinn til þess að læra mál er erfðafræðilegur. Þetta kom í ljós þegar vísindamenn fundu 

stökkbreytingu í geni sem þeir kölluðu FOXP2 með því að einangra það í erfðaefni mannsins 

árið 2001. FOXP2 er fyrsta genið sem sýnt hefur verið fram á að tengist mannlegri getu til 

þess að tileinka sér mál. Niðurstöður rannsóknar vísindamanna á geninu sýndu fram á tengsl 
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stökkbreytingarinnar við ákveðna málkvilla sem háðu fjölskyldu í Bretlandi. Það sem var 

merkilegt við þessa fjölskyldu var að meirihluti hennar átti í erfiðleikum með að mynda 

málhljóð og bera fram orð. Fjölskyldan átti einnig í erfiðleikum með málfræði, eins og 

beygingu orða og myndun setninga. Í ljós kom að þessir einstaklingar höfðu stökkbreytingu í 

FOXP2 geninu. Þótt vitað sé að FOXP2 hafi áhrif á hæfileika mannsins til að læra mál og 

málfræði er ekki vitað með vissu hvernig það hefur áhrif. Maður sem hefur stökkbreytingu í 

FOXP2 geninu getur því ekki nýtt tungumálið sem tjáningartæki auk þess sem skortur er á 

fínhreyfingum í andliti og munnholi (Enard, 2002:869-872). 

  

3.3 Coda-börn 

Heyrandi börn heyrnarlausra foreldra eru kölluð CODA börn og stendur CODA fyrir 

„Children Of Deaf Adults“. Rannsóknir hafa sýnt að hátt hlutfall heyrnarlausra foreldra 

eignast heyrandi börn sem tilheyra þá bæði samfélagi og menningu heyrnarlausra auk þess að 

vera heyrandi og tilheyra því samfélagi (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Máltaka CODA 

barna er frábrugðin hefðbundinni máltöku heyrandi barna þar sem börnin alast upp í tveimur 

ólíkum menningarheimum og uppbygging táknmála og raddmála er afar ólík þar sem annað 

málið er sjónrænt en hitt hljóðrænt. Það er því ekki óalgengt að utanaðkomandi þættir hafi 

áhrif á máltöku og málþroska CODA barna (Jónína Konráðsdóttir o.fl., 2004). Þegar 

annaðhvort annað eða báðir foreldrar heyrandi barns eru heyrnarlausir er hætt við því að það 

fái ekki þá nauðsynlegu málörvun sem það þarf fyrstu mánuðina á raddmáli. Það gerist vegna 

þess að foreldrið heyrir ekki þegar barnið grætur, hlær eða babblar og hjalar og því vantar 

áreiti og örvun og þau gagnkvæmu samskipti sem eðlileg eru milli barns og foreldris þar sem 

barnið vinnur úr málmynstrum sem það heyrir. Skorturinn á örvun í raddmáli verður til þess 

að erfiðara verður fyrir barnið að byggja upp hljóðvitund og síðan út frá því orðaforða og 

málvitund. Má því segja að CODA börn skorti málörvun í upphafi máltökuskeiðs sem getur 
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haft áhrif á uppbyggingu raddmáls þeirra í framtíðinni (Valdís Jónsdóttir, 2010). CODA börn 

nota sjónina meira í samskiptum en önnur heyrandi börn. Er þetta vegna þess að þau alast upp 

við bæði táknmál og raddmál og er táknmálið sjónrænna en raddmálið. Til þess að skilja orðin 

betur þurfa þau oft að horfa framan í þann sem þau eru að tala við (Valdís Jónsdóttir og Katrín 

Einarsdóttir, 2004). 

CODA börn eru oft á eftir heyrandi jafnöldrum sínum í málþroska. Þá er mikilvægt að auka 

málörvun á raddmáli með því að sjá til þess að barnið sé nægilega mikið í umhverfi þar sem 

það fær málörvun og æfingu í hlustun (Singleton og Tittle, 2000). Árið 2000 var gerð 

rannsókn á málþroska CODA barna á Íslandi. Börnin voru látin taka stöðluð próf í máþroska 

íslenskra barna, TOLD 2P og TOLD 2I. Það fyrra er ætlað fyrir börn á aldrinum 4-9 ára og 

það seinna er ætlað börnum á aldrinum 9-13 ára. Niðurstöður prófanna voru þær að yngri 

börnin áttu erfitt með að koma hugsunum sínum í orð og einkenndist málfar þeirra af 

málfræðivillum. Eldri börnin voru einnig mjög slök í málþroska og  sýndu þau veikleika í 

öllum þáttum prófsins. Tenging setninga þar sem reynir á tjáningu og samloðun málsins var 

sérstaklega veik. Mikið var um misheyrn hjá báðum aldursflokkum og áttu þau það til að hafa 

skerta athygli (Valdís Jónsdóttir og Katrín Einarsdóttir, 2004). Svipuð málþroskarannsókn var 

gerð á árunum 2006-2009 og bentu niðurstöður hennar einnig til þess að þessi börn væru 

mikið á eftir í málþroska, þá sérstaklega í orðskilningi og í því að tengja saman setningar. 

Börnin skorti orðaforða og hæfnina til að geta komið hugsunum sínum hnitmiðað í orð. 

Málhæfni þeirra var sem sagt ekki nægilega góð. Sjö af þeim börnum sem tóku þátt í fyrri 

rannsókninni tóku einnig þátt í seinni rannsókninni. Athyglisvert þykir að aðeins eitt þeirra 

tók framförum í málþroska á þessu tímabili og fjórum fór aftur í málþroska. Bilið milli CODA 

barna og jafnaldra þeirra virðist því aukast jafnt og þétt eftir því sem börnin eldast, þ.e CODA 

börn dragast meira aftur úr í málþroska (Valdís Jónsdóttir, 2010). 
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4. Tungumál heyrnarlausra barna 

Samkvæmt þriðju grein laga nr. 61 frá júní 2011 er táknmál fyrsta mál þeirra sem það þurfa að 

nota. Allir sem þurfa að nota táknmál eiga að eiga kost á því að læra málið strax frá upphafi 

máltöku. Það sama á við um heyrandi börn heyrnarlausra og nánustu aðstandendur þeirra. Í 

13. grein sömu laga kemur fram að táknmálið sé jafn rétthátt íslenskunni sem tjáningarform 

og er því ekki leyfilegt að mismuna fólki á Íslandi eftir því hvort málið það notar (Lög nr. 61. 

2011). 

Íslenskt táknmál er móðurmál heyrnarlausra  á Íslandi og byggist á  hreyfingum handa, höfuðs 

og líkama auk þess að notuð eru svipbrigði og munn- og augnhreyfingar við tjáningu málsins. 

Þar sem táknmál er sjónrænt mál er mikilvægt að augnsamband haldist óskert meðan málið er 

talað. Margir málfræðilegir þættir koma að tjáningu táknmáls og eru málfræðireglur í 

táknmálum oft aðrar en málfræðireglur í raddmálum. Sem dæmi um það má nefna að orðaröð 

í táknmálum er mun frjálslegri en orðaröð í raddmálum. Mögulegar orðaraðir í íslenska 

táknmálinu eru bæði FSA (frumlag – sögn - andlag) og FAS (frumlag – andlag – sögn), þótt 

fyrri orðaröðin sé talin vera grundvallarorðaröð málsins (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 

2012). 

Heyrandi foreldrar sem eignast heyrnarlaus börn þurfa að læra táknmál og afla sér þekkingar 

um hvernig eigi að ala upp heyrnarlaust barn. Eins og áður hefur komið fram er markaldur 

máltökunnar takmarkaður og því getur það reynst fullorðnum erfitt að ná almennilegum 

tökum á táknmálinu. Vegna þess að heyrandi foreldrar heyrnarlausra barna kunna ekki 

táknmál dragast heyrnarlaus börn strax aftur úr í máltöku þar sem þau fá ekki þá málörvun 

sem þau þurfa strax í byrjun máltökunnar. Ólíklegt er að mál heyrnarlausra barna verði eins 

og mál fullorðinna málhafa táknmáls þar sem foreldrar barnanna eru ekki fullgildir málhafar 

tungumálsins. Þó svo málumhverfi heyrnarlausra barna sé ekki gott heima fyrir ná þau 

yfirleitt að tileinka sér málfræðireglur móðurmálsins í leikskóla og í leik með öðrum 
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heyrnarlausum börnum. Börnin ná þó oft ekki að tileinka sér málkerfi eldri málhafa táknmáls 

og hefur það sýnt sig að táknmál breytast ört og við þetta myndast kynslóðarbil hjá 

heyrnarlausum málhöfum. Sem dæmi um það eru yngri málhafar íslenska táknmálsins  í dag 

farnir að nota samtengingar og lánstákn frá íslenskunni í meiri mæli í staðinn fyrir 

líkamsfærslur og svokölluð fingrahólf, sem eru notuð af eldri málhöfum (Elísa Guðrún 

Brynjólfsdóttir o.fl. 2012:14). 

 

4.1 Eðlileg máltaka 

Máltaka heyrnarlausra barna er ekki ólík máltöku heyrandi barna að því leyti að 

málumhverfið hefur mikið að segja um mótun hennar. Börnin hjala líkt og heyrandi börn til 

sex mánaða aldurs en upp úr því fer hjalið að verða eintóna. Það er mjög mikilvægt að vera 

vakandi yfir því sem getur verið afbrigðilegt í tjáningarmáta ungabarna og er það afar áríðandi 

að heyrnarleysi barna uppgötvist sem fyrst eftir fæðingu og eru nánast öll börn heyrnarmæld í 

fimm daga skoðun í dag. Þetta var ekki alltaf raunin því hér áður fyrr voru heyrnarskert börn 

oft orðin fimm eða sex ára þegar þau voru heyrnarmæld og heyrnarlaus börn voru oft orðin 

18-20 mánaða þegar heyrnarleysið uppgötvaðist (Landlæknisembættið 2010). 

 Miðlunarháttur táknmáls og raddmáls er ólíkur þótt tungumálin eigi margt sameiginlegt eins 

og notkunarmöguleika. Raddmál eru numin með heyrn og þeim miðlað með röddinni á meðan 

táknmál eru numin með sjón og þeim miðlað með handahreyfingum og látbrigðum. Heyrandi 

börn heyra málið í kringum sig en táknmálið er sjónrænt og hafa heyrnarlaus börn ekki eins 

greiðan aðgang að máli sínu í samfélaginu (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl. 2012:11). 

Málörvun heyrnarlausra barna byrjar ekki í móðurkviði eins og hjá heyrandi börnum heldur 

byrjar hún í flestum tilfellum ekki fyrr en barnið fær táknmálsörvun utan heimilsins, oft ekki 

fyrr en á leikskóla. Þess má þó geta að heyrnarlaus börn sem eiga heyrnarlausa foreldra fá 

málörvun á táknmáli frá fæðingu en flest heyrnarlaus börn eiga heyrandi foreldra. Til þess að 
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málþroski heyrnarlausra barna verði sem eðlilegastur þurfa þau á öflugu táknmálsumhverfi að 

halda. Notkun táknmáls í umhverfi heyrnarlauss barns er forsenda þess að það taki málið og 

stuðlar að auknum málþroska. Heyrnarlaus börn, eins og heyrandi börn, þurfa góðar 

málfyrirmyndir til að tileinka sér móðurmálið og örva málþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir 

2013). Þótt heyrnarlaus börn hjali líkt og heyrandi börn er greinilegur munur á hjali þeirra. 

Hjal heyrandi barna er kerfisbundið og ganga þau í gegn um mismunandi stig hjals en hjal 

heyrnarlausra barna er tilviljunarkendara og þau endurtaka síður hljóðin. Handahreyfingar 

barnanna eru einnig mismunandi því heyrandi börn hreyfa hendur sínar tilviljunarkennt á 

meðan handahreyfingar heyrnarlausra barna sem alast upp við táknmál eru markvissar og vísa 

til fyrstu tákna þeirra. Börnin nota hendurnar fyrst til þess að hjala og yfirfæra það síðan í 

táknamyndun sem er endurtekin aftur og aftur (Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:11). Algengt er 

að fullorðnir hjali við heyrandi ungabörn með babbli og grettum. Heyrnarlaus ungabörn þurfa 

líka þessa málörvun og er auðvelt að yfirfæra hjalið yfir á táknmálið sem samanstendur af 

handahreyfingum, svipbrigðum og látbragði. Hjal fullorðinna sem tala táknmál við 

heyrnarlaus börn samanstendur t.d. af brosum, hreyfingu augabrúna og gapi. Mikilvægt er að 

barnið fái örvun í umræðuefnum heimilisins, þótt það taki ekki þátt í samræðunum, þar sem 

það er mikilvægt að barnið fái hlutdeild í slíkum samræðum áður en það fer að skilja þær. 

Heyrnarlaus börn sem fá næga málörvun og alast upp við að hafa táknmálið alltaf í kring um 

sig öðlast frjótt og ríkt mál og eru hæfari til þess að læra önnur mál í framtíðinni 

(Samskiptamiðstöð, [án árs]). 

Máltaka heyrnarlausra barna er lík máltöku heyrandi barna að því leyti að hún er stigbundin. 

Eftir að hjalstigi heyrnarlausra barna lýkur kemur að því að þau fari að mynda einstaka tákn 

sem hægt er að líkja við það þegar heyrandi börn fara að mynda stöku orð. Þar á eftir fara þau 

síðan að mynda heilar táknaðar setningar. Það gerist á svipuðum stað í máltökuferlinu og 

heyrandi börn byrja að mynda setningar á raddmáli. Þetta er háð því að málumhverfi barna sé 



15 
 

eðlilegt og málörvun þeirra hefjist við fæðingu. Reglan um táknun fornafna er eins í 

táknmálum um allan heim: mælandi bendir á sjálfan sig til þess að tákna fornafnið ég og 

bendir á viðmælanda til þess að tákna fornafnið þú. Við tveggja ára aldur rugla heyrnarlaus 

börn þessum fornöfnum saman, líkt og heyrandi börn. Þar sjá börnin því bendingarnar ekki 

einungis sem handabendingar heldur sem málfræðilega formdeild þar sem 1. persóna er tjáð 

með bendingu að mælanda og 2. persóna er tjáð með bendingu að viðmælenda (Fromkin o.fl. 

2007:341-342). 

Eins og fram kemur í grein Crain og Lillo-Martin (1990:284-285) hafa rannsóknir sýnt að þau 

heyrnarlausu börn sem eiga heyrnarlausa foreldra og alast því í dag upp við táknmálsörvun frá 

fæðingu læra táknmál eins og heyrandi börn sem hafa fengið málörvun frá fæðingu læra 

raddmál. Einnig hefur verið sýnt fram á það að heyrnarlausum börnum sem hefur verið haldið 

frá táknmálsörvun í þeirri von að þau nái tökum á raddmáli gengur illa að tileinka sér 

tungumál. Þau verða eftir á í máltökunni og það eru litlar líkur á að þau nái  tökum á 

raddmálinu. Auk þess munu þau eiga erfitt með að læra táknmál þegar fram líða stundir þar 

sem þau eru í rauninni mállaus (Crain og Lillo-Martin 1999:291). 

Þegar heyrnarlaust barn fæðist inn í fjölskyldu gerist máltaka barns ekki ómeðvitað og 

sjálfkrafa þar sem barnið hefur ekki sama móðurmál og foreldrar þess. Foreldrar þurfa að læra 

táknmál til að geta talað við barn sitt og hjálpað því að tileinka sér málið. Við þetta verður 

heimilið tvítyngt og máluppeldið hættir að vera ómeðvitað og verður meðvitað. Foreldrar 

heyrnarlausra barna þurfa því að hugsa mun meira um hvað felst í máluppeldi. Eins og áður 

hefur komið fram er þó mikilvægt að heyrnarlaus börn, eins og heyrandi, fái málörvun til þess 

að þau nái tökum á móðurmáli sínu. Mikilvægt er að til staðar sé öflugt málumhverfi sem 

auðveldar barninu að mynda tilfinningatengsl, læra félagslegar reglur, tileinka sér málkerfi 

táknmálsins og læra að verða bæði hæfur og virkur einstaklingur í mannlegu samfélagi. 

Heyrnarlaust barn þarf að alast upp í táknmálsumhverfi til að eiga sömu möguleika á þroska 

og heyrandi barn (Samskiptamiðstöð, [án árs]). 
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Flestir heyrnarlausir einstaklingar í dag eru tvítyngdir á íslenskt táknmál og íslensku. Það þarf 

að hafa í huga þegar talað er um máltöku heyrnarlausra einstaklinga þar sem máltaka þeirra 

fer í rauninni fram á tveimur tungumálum. Heyrnarlausir, eins og aðrir tvítyngdir, eru sjaldan 

jafnvígir á bæði tungumálin og kunna suma þætti aðeins á því tungumáli sem þeir lærðu fyrst. 

Margir heyrnarlausir halda að þeir falli ekki í hóp tvítyngdra þar sem þeir hafa ekki full tök á 

ritmáli raddmáls en samkvæmt skilgreiningu Grosjean (1996) eru heyrnarlausir taldir vera 

tvítyngdir ef þeir nota bæði táknmál og ritað raddmál að einhverju leyti í daglegu lífi. Það er 

mikilvægt fyrir heyrnarlaus börn að fá að alast upp tvítyngd þar sem táknmálið er þeirra fyrsta 

mál og þjóðtungan þeirra annað mál. Heyrnarlaus börn lifa bæði í heyrnarlausum og heyrandi 

menningarheimi og þurfa að geta átt samskipti við aðila í báðum heimum. Börnin eiga 

fjölskyldu og ættingja í heimi hinna heyrandi og þurfa að sækja þjónustu og stundum vinnu í 

heyrandi menningarheim. Það er vel þekkt að börn verða ekki tvítyngd nema þau þurfi á 

báðum tungumálunum að halda. Þau þurfa að komast í þær aðstæður, bæði heima fyrir og í 

skóla, að þurfa á báðum tungumálunum að halda og getur verið erfitt fyrir foreldra og kennara 

að finna út úr því hvernig best sé að koma þessu fyrir (Grosjean, 1996: 21, 31-34). 

4.2 Skólakerfið og heyrnarlaus börn 

Á ráðstefnu í Mílanó á Ítalíu árið 1880 ákváðu kennarar heyrnarlausra barna að notkun 

táknmáls skildi bönnuð. Þessi ákvörðun hafði mikil áhrif á líf heyrnarlausra víða í heiminum 

þar sem þeir þurftu eftir þessa ákvörðun að læra að tala raddmál og lesa af vörum. 

Skólastefnan sem tekin var upp kallast raddmálsstefna. Táknmálið var sagt vera skaðlegt 

heyrnarlausum börnum og að notkun þess hindraði málþroska þeirra. Við tilkomu 

raddmálsstefnunnar urðu heyrnarlausir einangraðari og kúgaðari en áður og varð þessi 

málstefna til þess að margir heyrnarlausir sem ólust upp á þessum tíma náðu hvorki að 

tileinka sér mál né afla sér nokkurrar menntunar. Á þessum tíma voru heyrnarlausir oft taldir  

heimskir eða greindarskertir og var lítill skilningur á því hve mikilvægt táknmálið væri 
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heyrnarlausum (Rannveig Sverrisdóttir 2005 og Lane o.fl. 1996). Raddmálsstefna í skólum 

eins og var við líði á þessum tíma bar ekki árangur þar sem ómögulegt var fyrir heyrnarlaus 

börn að læra íslensku án þess að fá að nota til þess táknmál. Í stað þess að nýta táknmálið, sem 

hefði átt að vera móðurmál barnanna, var reynt að kenna þeim íslensku með varalestri og 

kenna þeim að tala raddmál. Börnin gátu auðveldlega tjáð sig á táknmáli og notuðu það sín á 

milli, en þar sem hvorki kennarar né foreldrar barnanna kunnu málið var það illa séð og þeim 

gert að reyna að tjá sig með raddmáli. Til þess að börn nái færni í táknmáli er ekki nóg að geta 

talað við önnur heyrnarlaus börn heldur þurfa foreldrar og kennarar einnig að tala þeirra mál 

þar sem börnin þurfa að hafa góðar málfyrirmyndir og fá æfingu í að nota málið við 

fjölbreyttar málaðstæður (Valgerður Stefánsdóttir, 2011). 

Árið 1980 tók nýr skólastjóri við stjórn Heyrnleysingjaskólans. Hún fylgdi nýrri 

kennslustefnu sem átti bæði að koma til móts við þá sem aðhylltust raddmálsstefnuna og þá 

sem voru fylgjandi notkun táknmáls. Þessi nýja stefna nefndist alhliða boðskipti og var 

hugsuð til þess að reyna að nýta allar leiðir til þess hjálpa heyrnarlausum börnum að læra þær 

greinar sem voru á almennri námsskrá. Með þessu var því orðið leyfilegt að nota táknmálið og 

fingrastafróf auk þess að ennþá var notast við tal, varalestur og skrif. Þó svo að táknmálið hafi 

ekki ennþá verið bannað var raddmálsstefnan ennþá hugmyndafræðin sem byggt var á í 

kennslunni. Seinna tók við annar skólastjóri sem beitti sér sérstaklega fyrir breyttri 

námsstefnu og vildi að í námsskrá skólans væri stefnt að því að heyrnarlaus börn yrðu 

tvítyngd. Hann var stuðningsmaður viðurkenningar táknmálsins sem móðurmáls 

heyrnarlausra og taldi táknmálið vera lykil barnanna að þroska og að það myndi opna 

möguleika þeirra til frekara náms í framtíðinni. Markmiðum skólans var því breytt og unnið út 

frá því að börnin næðu fullkomnu valdi á íslensku táknmáli auk þess að geta lesið íslenska 

texta (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:78-81). 
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Heyrnarlaus og heyrnarskert börn hafa verið í leikskólanum Sólborg frá árinu 1994 þegar 

hann var opnaður og þar fá börnin þá sérhæfðu þjónustu sem þau þurfa. Til að koma til móts 

við bæði félagslegar og námstengdar þarfir heyrnarlausra barna í leikskóla með heyrandi 

börnum þarf að vera tvítyngt málumhverfi þar sem bæði íslenska og íslenskt táknmál er talað. 

Markmið leikskólans Sólborgar er að heyrandi, heyrnarlaus og heyrnarskert börn geti verið 

saman á deild þar sem bæði tungumálin eru töluð, að heyrnarlaus börn fái þá málörvun sem 

þau þurfa og að heyrnarskertum börnum sé hjálpað að nýta sér hjálpartæki sín og fái öfluga 

mál- og heyrnarþjálfun (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:90-91). 

 

4.3 Frávik 

Eins og kom fram í seinasta kafla var talið mjög mikilvægt langt fram á 20. öldina að 

heyrnarlaus börn lærðu talað mál og varalestur. Börnunum var viljandi haldið frá því að læra 

táknmál og ólust því mörg heyrnarlaus börn upp án þess að læra nokkurt mál (Rannveig 

Sverrisdóttir, 2005:14). Táknmálsbannið hafði mikil áhrif á líf heyrnarlausra allsstaðar í 

heiminum. Eldri kynslóðir heyrnarlausra á Íslandi ólustu upp við að þeim var bannað að nota 

táknmál og hindraði þetta eðlilegan málþroska þeirra. Þetta varð til þess að margir af þessum 

einstaklingum náðu aldrei fullum tökum á táknmáli og ekki heldur á íslenskunni. Máltaka 

fyrsta máls er verulega mikilvægur grunnur sem síðan þarf að byggja á  og án hennar er það 

mjög erfitt (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:79, Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). 

Í rannsóknum Supalla og Newport (1990) á heyrnarlausum einstaklingum sem lærðu ekki 

bandarískt táknmál (ASL) fyrr er þeir voru orðnir 4-6 ára kemur fram að tök þeirra á málfræði 

ASL voru ekki eins góð og einstaklinga sem höfðu verið í kring um táknmálið frá fæðingu. 

Þeir einstaklingar sem kynntust ekki ASL fyrr en eftir 12 ára aldur áttu í ennþá meiri 

erfiðleikum með að tileinka sér málfræði bandaríska táknmálsins. Jafnvel þegar þeir 
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einstaklingar sem lærðu ASL eftir kynþroska höfðu talað málið í yfir 30 ár var enn ekki hægt 

að tala um að þeir hefðu ASL, né eitthvert annað mál, að móðurmáli. Niðurstöður þessara 

rannsókna benda til þess að heyrnarlaus börn, eins og heyrandi börn, séu næmust fyrir 

máltöku fyrir 4-6 ára aldurinn (Curtiss, 1988:101 og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). 

Rannsóknir á heyrnarlausum einstaklingum sem læra ekki móðurmál sitt á máltökuskeiðinu 

sýna að máltaka þeirra er ekki svo frábrugðin máltöku heyrandi barna sem ekki læra 

móðurmál sitt á þessu tímabili. Þau ná að tileinka sér orðaforða en ná ekki tökum á málfræði. 

Þessu til stuðnings er hægt að líta til barndarískrar konu að nafni Chelsea. Hún fæddist 

alvarlega heyrnarskert en var ranglega greind með þroskaskerðingu þegar hún var barn. Í 

æsku náði hún ekki tökum á móðurmáli sínu og var það talið vera vegna þroskaskerðingar. 

Þegar Chelsea var orðin 31 árs uppgötvaðist heyrnarskerðing hennar og má segja að máltaka 

hennar hafi hafist þá. Henni voru útveguð heyrnartæki og fór hún í stranga enskukennslu. 

Chelsea stundaði tungumálanámið í mörg ár og náði góðum orðaforða með tímanum, en hana 

vantaði alla málfræði og var nær óskiljanleg. (Fromkin o.fl., 2007). 

4.4 Kuðungsígræðsla heyrnarlausra 

Kuðungsígræðsla er nýleg tækni sem hefur breytt lífi sumra heyrnarlausra. Kuðungsígræðsla 

er skurðaðgerð þar sem rafskauti er komið fyrir í kuðungi innra eyrans. Þessi aðgerð hentar 

þeim sem misst hafa heyrn vegna sjúkdóma eða slysa auk þess að nýtast sumum 

einstaklingum sem fæðast heyrnarlausir. Til þess að hún nýtist fólki með meðfætt heyrnarleysi 

þarf heyrnartaugin að vera óskemmd. Ígræðslunni fylgir tæki sem sett er bak við eyrað og sér 

það um að nema hljóðin og breyta þeim í stafræn boð sem síðan eru send rafrænt til 

búnaðarins í kuðungnum. Við þetta örvarst heyrnartaugin og heilinn skynjar rafboðin sem 

hljóð (Heyrnar- og talmeinastöð, 2014). 
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Kuðungsígræðslur voru í upphafi gerðar á eldra fólki sem hafði misst heyrn en nú er farið að 

gera aðgerðina á börnum allt niður í hálfs árs gömul. Kuðungsígræðslur ganga ekki fyrir alla 

heyrnarlausa heldur þarf  heyrnartaugin að vera ósködduð, eins og fram kom hér að ofan, svo 

hægt sé að framkvæma aðgerðina. Kannanir hafa sýnt að börn sem eru send í 

kuðungsígræðslu fá í rauninni ekki heyrn þar sem heilinn þarf margra ára þjálfun í að túlka 

skilaboðin sem móttakararnir senda. Auk þess er árangurinn sem næst með 

kuðungsígræðslunum mjög misjafn og ekki öll börn sem ná að nýta sér hana. Eins og 

Marscark (2001, tilvitnað eftir Félagi heyrnarlausra) bendir á breyta kuðungsígræðslur ekki 

heyrnarlausum börnum í heyrandi börn heldur verða þau frekar eins og heyrnarskert börn 

(Félag heyrnarlausra, [án árs]). Samkvæmt Wheatley og Pabsch er mikilvægt að börn sem 

farið hafa í kuðungsígræðslu séu höfð í táknmálsumhverfi og læri táknmál, þar sem það er 

eina tungumálið sem þau geta notað fullkomlega. Þrátt fyrir að hafa farið í kuðungsígræðslu 

eru börnin mismikið heyrnarskert og munu því eiga erfitt með að fylgjast með t.d. í 

margmenni eða þar sem margir eru að tala í einu. Lítill skilningur virðast hafa verið meðal 

vísindamanna á muninum á því að geta tekið við hljóðupplýsingum í formi rafboða og þess að 

ná að fylgjast með í samtali og skilja hvað er að gerast (Wheatley og Pabsch, 2010). 

Eva Karltorp, eyrnaskurðlæknir við Karolinska sjúkrahúsið í Huddinge í Svíþjóð gerir allar 

kuðungsígræðslur á einstaklingum á Íslandi. Hún skrifaði vísindagrein um árangurinn sem 

hlotist hefur af aðgerðunum sem hún hefur gert á börnum. Meðalaldur barna sem fengu 

ígræðslu hjá henni var 10,1 mánuður. Þessi börn fengu sömu þjálfun og örvun á bæði 

táknmáli og raddmáli og önnur börn. Samkvæmt Karltorp stunda þessi börn nú öll nám í 

annað hvort grunnskólum eða framhaldsskólum og standa sig jafn vel og jafaldrar þeirra 

(Heyrnar- og talmeinastöð, 2014). Niðurstöður þessarar rannsóknar stangast þó á við aðrar 

niðurstöður rannsókna á kuðungsígræðslum sem fjallað er um í þessum kafla. 
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Eins og komið hefur fram er mikilvægt fyrir börn að fá örvun á móðurmáli sínu og vera í 

góðu málumhverfi til þess að ná góðum tökum á móðurmálinu. Þetta á einnig við um börn 

sem farið hafa í kuðungsígræðslu. Þar sem þau eru ennþá heyrnarskert eftir að hafa farið í 

aðgerðina verður þeirra móðurmál táknmál, ef þau fá að læra táknmál og fá örvun á því frá 

upphafi. Máltaka á táknmáli kemur ekki í veg fyrir að börn geti lært talað mál. Giezens (2011) 

komst að þeirri niðurstöðu út frá rannsóknum sínum að mikilvægt sé að börn sem fengið hafa 

kuðungsígræðslu fái örvun á táknmáli þar sem hann segir það: „geta verið lykilinn að góðum 

samskiptum milli foreldra og barns á unga aldri og geta verið mikilvægan grunn að 

vitsmunalegum, málvísindalegum og félagslegum þroska barnsins“ (Giezens, 2011). 
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5. Samanburður á máltöku heyrandi og heyrnarlausra barna 

Eins og greint hefur verið frá í köflum 3 og 4 er margt sameiginlegt með máltöku heyrandi 

barna og heyrnarlausra. Báðir hóparnir hafa meðfæddan hæfileika til þess að tileinka sér mál 

og nýta sér málumhverfið í kring um sig til þess. Heyrnarlausu börnin þurfa þó að fá aðgang 

að táknmálsumhverfi  frá fæðingu til að standa jafnfætis heyrandi börnum sem yfirleitt eru í  

málumhverfi allt frá því að þau fara að heyra í móðurkviði og eru því sífellt undir áhrifum 

málumhverfis síns. Máltökuferli heyrandi barna og heyrnarlausra er svipað að miklu leyti þar 

sem þau ganga í gegn um samsvarandi stig í máltökunni. Bæði heyrandi og heyrnarlaus börn 

gefa frá sér hljóð á fyrstu mánuðum máltökunnar og hreyfa hendurnar. Á sama tíma og 

heyrandi börn fara að mynda regluleg hljóð verða handahreyfingar heyrnarlausra barna sem 

alast upp við táknmál reglulegar. Handahreyfingar heyrandi barna halda áfram að vera 

tilviljunarkenndar og hljóðmyndun heyrnarlausra barna einnig. Á svipuðu stigi í 

máltökuferlinu og heyrandi barn lærir að segja sín fyrstu orð fer heyrnarlausa barnið að byrja 

að mynda sín fyrstu tákn. Þegar heyrnarlausu börnin verða eldri og fara í skóla er frekar hægt 

að líkja máltöku þeirra við máltöku heyrandi tvítyngdra barna. Heyrnarlaus börn eru tvítyngd 

á táknmál auk ritmáls þjóðtungunnar. Því mætti líkja heyrnarlausum börnum við börn sem 

eiga foreldra af erlendum uppruna þar sem þau lifa í tveimur málsamfélögum og þurfa að geta 

nýtt bæði tungumálin í daglegum samskiptum. CODA börn eru einnig í hópi tvítyngdra barna 

og fylgja þau svipuðu ferli og  tvítynd börn í máltökunni. Þau eru eftir á í máltöku vegna þess 

að þau skortir örvun á talmáli fyrstu mánuðina og eiga því erfiðara með að byggja upp 

hljóðvitund og málkerfi en jafnaldrar sínir. Bæði CODA börn og heyrnarlaus börn alast upp í 

tveimur menningarheimum sem getur reynst þeim erfitt. Málþroski CODA barnan er seinni en 

málþroski jafnaldra þeirra og fer bilið milli barnanna vaxandi eftir því sem börnin eldast 

(Valdís Jónsdóttir: 2000 og 2009). 
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Ákveðinn munur er þó á máltöku heyrnarlausra barna og heyrandi barna og ber þar helst að 

nefna að táknmálið er sjónrænt en ekki hljóðrænt og byrjar málörvun heyrnarlausra barna því 

mun seinna en hjá heyrandi börnum sem fá málörvun strax í móðurkviði. Það sem helst 

greinir að máltöku heyrandi og heyrnarlausra barna er því málumhverfið. Eins og komið hefur 

fram hafa heyrandi börn hafa málumhverfi í kring um sig frá því fyrir fæðingu á meðan 

heyrnarlaus börn sem fæðast inn í heyrandi fjölskyldur fá oft ekki rétta málörvun fyrr en þau 

eru komin í leikskóla og á hún sér að mestu leyti stað utan heimilis. Þó svo heyrandi foreldrar 

heyrnarlausra barna læri táknmál og reyni eftir bestu getu að eiga í samskiptum við 

heyrnarlaus börn sín fá þau ekki góða málörvun fyrr en þau komast í kynni við aðra 

móðurmálshafa táknmálsins. Heyrnarlaus börn heyrnarlausra foreldra eru gott dæmi um 

hversu miklu máli málumhverfið skiptir í máltöku barna. Þessi börn hafa málumhverfið í 

kring um sig frá fæðingu og standa því mun betur í máltöku en heyrnarlaus börn heyrandi 

foreldra. 

Málþroski heyrnarlausra barna hefur breyst mikið eftir að farið var að ala þau upp í tvítyngdu 

málumhverfi. Á meðan raddmálsstefnan var við lýði náðu börnin ekki þeim málþroska sem 

þau hefðu getað náð vegna skorts á táknmálsörvun. Þetta stafar af því að börn þurfa að eiga 

móðurmál sem þau geta tjáð sig reiprennandi á áður en þau geta farið að reyna að læra annað 

tungumál. Heyrnarlaus börn á Íslandi í dag ná mun betri tökum á bæði íslenska táknmálinu og 

íslenskunni en börn gerðu á meðan táknmálsbannið var í gildi. Það að ná ekki fullum tökum á 

móðurmáli á máltökuskeiði hafði mikil áhrif á heyrnarlausa á þessum tíma. Þeir áttu erfitt 

með samskipti og skorti menntun þar sem öll menntun byggðist færni í móðurmáli. Þetta varð 

til þess að heyrnarlausir á árum áður stóðu heyrandi jafnöldrum sínum langt að baki í 

námsárangri og þetta hafði áhrif á starfsmöguleika þeirra og alla framtíð. Mikill munur er á 

málþroska þeirra heyrnarlausra barna sem fengu örvun á táknmáli og þeirra sem fengu hana 
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ekki. Þau börn sem skorti örvun á táknmáli áttu í mun meiri erfiðleikum með að tileinka sér 

málfræði táknmálsins. 

Á síðustu árum hefur ný tækni, kuðungsígræðsla, orðið möguleiki fyrir suma heyrnarlausa. 

Máltaka heyrnarlausra barna sem fá kuðungsígræðslu er misjöfn eftir því hversu vel aðgerðin 

heppnast. Erfitt er að bera málþroska þeirra saman við málþroska heyrandi barna þar sem 

þessi börn eru ekki heyrandi þrátt fyrir að hafa farið í kuðungsígræðslu. Þau geta átt erfitt með 

að fylgjast með í margmenni eins og í skólastofum og hefur það þá áhrif á getu þeirra til 

náms. Rannsóknir Evu Karltorp, sem vitnað er til í kafla 4.4 um kuðungsígræðslur, hafa sýnt 

að ef kuðungsígræðsla heppnast vel og börnin fá góða örvun og þjálfun bæði í táknmáli og 

raddmáli nái þau ágætis árangri. Eins og önnur heyrnarlaus börn eru þessi börn tvítyngd og ná 

ekki frekar en önnur tvítyngd börn að verða jafn sterkir málhafar á báðum tungumálum. Sýnt 

hefur verið fram á að máltaka á táknmáli komi ekki í veg fyrir að börnin geti náð tökum á 

raddmáli. Málþroski barna sem hafa fengið kuðungsígræðslu er svipaður málþroska 

heyrnarskertra barna og er eðlilegra að bera þau saman við heyrnarskert börn þar sem heyrn 

þeirra svipar meira til heyrnar heyrnarskerts barns en heyrandi. 

Heyrandi börn sem fá litla málörvun í æsku ná betur tökum á móðurmáli sínu en heyrnarlaus 

börn sem fá litla málörvun vegna þess að auðveldara er fyrir heyrandi börn að taka málið inn 

ósjálfrátt úr umhverfinu. Hvorugur hópurinn nær að tileinka sér málfræði móðurmálsins ef 

málumhverfið vantar. Bæði heyrnarlaus og heyrandi börn sem ekki ná að tileinka sér 

móðurmál á máltökuskeiði geta lært orð og tákn en ekki ýmis málfræðileg atriði. Þau  

heyrandi börn sem haldið er frá málumhverfi á máltökuskeiði ná ekki fullum tökum á 

tungumálinu. Því eldri sem börn eru þegar þau fá málörvun, þeim mun minni líkur eru á að 

þau nái að tileinka sér móðurmálið. 

 



25 
 

6. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að lýsa áhrifum máláreitis á heyrandi og heyrnarlaus 

börn. Fjallað var um forsendur máltöku barna og almennt um máltöku. Einnig var fjallað um 

máltöku heyrandi barna og rætt um eðlilega máltöku þeirra. Nefndir voru fráviksþættir sem 

komið geta í veg fyrir eðlilegan málþroska og rætt um hvernig máltaka CODA barna er 

frábrugðin máltöku annarra heyrandi barna. Þá var fjallað um máltöku heyrnarlausra barna og 

rætt um eðlilegt máltökuferli þeirra í dag. Auk þess voru fráviksþættir í máltöku heyrnarlausra 

nefndir og rætt um breytingar á skólakerfi þeirra í gegn um tíðina og þau áhrif sem það hafði. 

Staða barna með kuðungsígræðslu var skoðuð og rætt um hvernig máltaka þeirra er frábrugðin 

bæði heyrandi barna og annarra heyrnarlausra barna. Samanburður var gerður á máltöku 

heyrandi og heyrnarlausra barna og var málþroski barna úr hverjum flokki sem fjallað var um 

tekinn til athugunar. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem skoðaðar voru í þessari ritgerð sýna að gott málumhverfi 

skiptir höfuðmáli þegar kemur að mátöku barna. Börn ná í flestu tilfellum að tileinka sér 

móðurmál sitt ef þau fá mikla málörvun strax frá fæðingu. Þetta á jafnt við um heyrnarlaus 

börn og heyrandi. Rannsóknirnar sýna einnig að börn sem ekki fá málörvun og ná ekki að 

tileinka sér málið á máltökuskeiði geta ekki náð tökum á því nema upp að vissu marki. Má því 

segja að málumhverfið sé einn mikilvægasti þáttur máltökunnar. Börn þurfa málörvun til þess 

að ná tökum á móðurmáli sínu. Málörvun og málfyrirmyndir barna á máltökuskeiði hafa 

mikið að segja um það hversu góðir málhafar þau verða í framtíðinni. 
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