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Formáli 

Ritgerðin fjallar um tjáskipti barna sem eru með meðfædda sjón- og heyrnarskerðingu. 

Hún er meistaraprófsverkefni (M.Ed.) í menntunarfræðum leikskóla við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands og er vægi hennar 30 ECTS einingar.  

Verkefnið er unnið undir leiðsögn Dr. Guðrúnar V. Stefánsdóttur, dósents í 

fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Ég þakka leiðbeinandanum mínum fyrir 

þolinmæðina þegar ég lét ekki heyra frá mér ílangan tíma, þar sem ég var leitandi að 

skilningi um þessa fötlun. Einnig þakka ég henni fyrir góðar ábendingar og frábæra 

leiðsögn. 

Ég þakka líka Guðrúnu Katrínu Einarsdóttur, ráðgjafa hjá Fjólu (Félagi fólks með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu), og Estellu Björnsdóttur, verkefnastjóra 

þverfaglegs teymis um fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu á Íslandi fyrir að 

veita mér upplýsingar um fötlunina og fræða mig um stöðuna á Íslandi. Lilju Ólöfu 

Þórhallsdóttur, túlki og ráðgjafa fyrir fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu á 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og fyrrverandi ráðgjafa hjá 

Fjólu,færi ég líka þakkir fyrir efnismiklar umræður. Ekki hvað síst þakka ég eiginkonu 

minni Nedelinu Ivanovu, málfræðingi á Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra, fyrir langar umræður um meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. 

Án allra þessarar góðu aðstoðar hefði ég aldrei skilið um hvað þessi fötlun snýst og 

hvernig hún hefur áhrif á tjáskipti í kennslu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og 

fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 26. janúar 2017 

Chavdar Ivanov 
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Ágrip 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð um tjáskipti nemenda sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Henni er ætlað að varpa ljósi á hvaða áhrif 

skerðingin hefur á það hvernig börn sem eru með þessa skerðingu skilja inntak orða, 

tákna í táknmáli eða snertitákna. Markmið ritgerðarinnar var að finna svar við 

rannsóknarspurningunni: Hvaða skilning á tjáskiptum þarf kennari að búa yfir til þess að 

hann geti stuðlað að skilningsríkum samskiptum við nemendur sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu? Höfundur bjó einnig til bækling með hagnýtum 

upplýsingum um tjáskipta- og kennsluleiðir sem fylgir með ritgerðinni og er ætlaður 

kennurum. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar er sú að kennarinn þarf fyrst og fremst að 

skilja hvernig börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa 

merkingu sem er undirstaða þess að læra tungumál. Kennarinn þarf einnig að skilja 

hvernig þau tjá sig og skilja aðra og vera fjölhæfur og hugmyndaríkur þegar hann les 

tjáningu barns með þessa skerðingu. Hann þarf að hafa aðgengi að aðstoð frá 

sérfræðingum á mismunandi sviðum, svo sem á sviði læknisfræði, málvísinda, 

táknfræði, sálfræði, kennslufræði og félagsfræði til þess að bjóða nemanda sínum upp á 

hágæðakennslu. Kennarinn þarf þó að hafa skilning á læknisfræðilegum þáttum sem 

valda skerðingunni og samþætt áhrif þeirra á tjáskipti barnsins. Kennari þarf að vita 

almennt hvað tungumál er og að skilja ferlið sem varðar máltöku og málnám. Skilningur 

á sviði táknfræði er afar mikilvægur því táknfræðin er grunurinn að því að skilja hvernig 

þessi hópur barna skapa merkingu. Almenn vitneskja á sviði sálfræðinnar er undirstaða 

þess að skilja hvernig vitsmunakerfi barna starfar. Það að þekkja ólíkar kennsluleiðir 

sem henta börnum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er 

grunnurinn fyrir árangursríkt nám barnsins. Síðast en ekki síst þarf kennari að skynja 

samspilið milli samfélags og einstaklings.  
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Abstract 

How do the communication skills of congenital deafblind children affect their learning? 

This M.Ed. thesis is a research-based thesis about communication with congenital 

deafblind students. The thesis intends to highlight the impact of the combined hearing 

and vision loss on how students with congenital deafblindness understand the meaning 

of words, signs from sign language or tactile signs. The goal of the thesis was to find an 

answer to the research question: What understanding about communication do 

teachers need to have in order to contribute to meaningful interactions with students 

with congenital deafblindness? The author wrote also a brochure aimed to be a short 

and concise overview of practical issues regarding communication and teaching 

approaches for children with congenital deafblindness, which is intended for teachers. 

The conclusion of the thesis is that the teacher should first and foremost understand 

how children with congenital deafblindness create meaning. The teacher needs to 

understand how the children with congenital deafblindness express themselves and 

understand other people. He needs to be especially versatile and creative when he 

reads the children’s expressions. He needs to have access to assistance from experts in 

various fields, such as medicine, linguistics, semiotics, psychology, pedagogy and 

sociology so he can offer his students a high quality education. However, the teacher 

must understand the medical factors behind the disability congenital deafblindness and 

its combined effects. The teacher needs to know in general what language is and to 

understand the process relating to language acquisition and language learning. 

Understanding in the field of semiotics is crucial because semiotics is the foundation for 

understanding how children with congenital deafblindness create meaning. 

 General knowledge in the field of psychology is the base for understanding how the 

children´s cognitive system operates. Knowing different teaching ways suitable for 

children with congenital deafblindness is the basis for successful studies for the child. 

Last but not least, the teacher needs to perceive the interaction between the society 

and the individual.  
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1 Inngangur 

Manneskjan hefur þann eðlislæga eiginleika frá náttúrunnar hendi að ná tökum á máli í 

gegnum sjón og heyrn. Aðstæður manneskjunnar gjörbreytast strax ef bæði 

skilningarvitin sjón og heyrn eru skert og geta ekki bætt hvort annað upp. Þetta verður 

til þess að leiðin fyrir upplýsingar í gegnum sjón og heyrn verður ekki greið. 

Möguleikarnir til þess að kanna umheiminn og læra eru takmarkaðir vegna 

skerðinganna nema að viðeigandi stuðningur sé fyrir hendi. Öflugustu skynfæri okkar til 

upplýsingaöflunar eru sjón og heyrn en það er gjarnan talað um fimm skynfæri: sjón, 

heyrn, snertingu, bragð og lykt. Við nemum 75% af öllum upplýsingum í gegnum sjón, 

13 % í gegnum heyrn, 6% í gegnum snertingu, 3% í gegnum lykt og 3% í gegnum bragð 

(Sansetap, 2015). Þessar tölur sýna hversu mikilvæg sjón og heyrn eru fyrir öflun 

upplýsinga. Þegar samþætt sjón- og heyrnarskerðing er til staðar þá bæta skerðingarnar 

ekki hvor aðra upp. Þegar þessar tölur eru skoðaðar með það í huga kemur í ljós að 

skortur á aðgengi að upplýsingum í gegnum sjón- og heyrn getur hindrað einstakling um 

88%. Þær leiðir sem eru opnar eru snerting, lykt og bragð sem eru samanlagt 12% af 

skynjun okkar.  

Með ritgerð þessari er ætlunin að stuðla að auknum skilningi um hvernig meðfædd 

samþætt sjón- og heyrnarskerðing hefur áhrif á tjáskipti. Lítil sem engin þekking er í 

skólakerfinu á þessari skerðingu og þeim áhrifum sem hún hefur á tjáskipti. Í 

skólakerfinu er ekki mikið vitað um tjáskipti barna sem eru með þessa skerðingu. Þrátt 

fyrir að svo sé hefur skólinn þá skyldu að kenna þessum hópi nemanda og ná settum 

markmiðum í einstaklingsnámskrá hans.  

Tvær ritgerðir í þroskaþjálfafræðum hafa verið skrifaðar sem tengjast samþættri 

sjón- og heyrnarskerðingu (Margrét I. Ríkarðsdóttir, 2008; Rósa Jónsdóttir, 2010) og ein 

könnun hefur verið gerð á högum daufblindra (Ingibjörg Harðardóttir, 1995). Nálgunin í 

ritgerðunum tveimur og í könnuninni er annars vegar um það hvers konar þjónusta á að 

vera í boði samkvæmt lögum og út frá því varpa ljósi á það sem er raunverulega í boði 

(Rósa Jónsdóttir, 2010; Margrét I. Ríkarðsdóttir, 2008 og Ingibjörg Harðardóttir, 1995) 

og hins vegar um mikilvægi samskipta (Rósa Jónsdóttir, 2010). Niðurstöður 

rannsóknanna eiga það sameiginlegt að lífskjör einstaklinga sem eru með samþætta 
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sjón- og heyrnarskerðingu eru minni en annarra þjóðfélagsþegna og engin sérstök 

þjónusta var í boði fyrir þennan hóp þó ætla megi að þörf sé á slíkri þjónustu.  

Engin ritgerð hefur verið skrifuð sem tengist þessum hópi nemenda út frá boð- og 

tjáskiptum. Í ritgerð þessari kemur höfundur með skilgreiningar á ólíkum sviðum 

viðfangsefnisins til þess að hægt sé að skýra í hverju skilningur á tjáskiptum fyrir þessa 

nemendur er fólginn. 

 

1.1 Ástæða efnisvals höfundar 

Þegar kom að því að velja efni fyrir M.Ed. ritgerðina hafði ég áhuga á að finna hagnýtt 

viðfangsefni. Það vildi svo til að ég fór á leikskólann Sólborg í vettvangsnám á meðan ég 

var í náminu og þar kynntist ég nemanda með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og 

leikskóla án aðgreiningar. Áhugi minn á viðfangsefninu meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing varð þar til. 

Ég er sálfræðingur að mennt (með M.A. gráðu frá Háskólanum í Sofíu, Búlgaríu) og 

hef starfað við atferlisþjálfun frá árinu 2001 í einum sérskóla í Reykjavík. Eftir að hafa 

verið á leikskólanum Sólborg og kynnst fjölbreytileika barnanna þar taldi ég að ég hefði 

mjög góðan grunn til þess að fást við viðfangsefni ritgerðarinnar. Þegar ég byrjaði að 

skrifa taldi ég að ég hefði töluverða þekkingu á meðfæddri samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu en eftir því sem tíminn leið og ég las meira þá kom í ljós að langt var 

frá því að svo væri. Ég þurfti að byrja upp á nýtt. Ritgerðarsmíðin var ferli, ferli sem 

kenndi mér að láta ekki upplýsingar á yfirborðinu móta skilning minn á þessari fötlun 

heldur þurfti ég að kafa dýpra. Því dýpra sem ég kafaði því minna skildi ég. Á þessum 

tíma leitaði ég hjálpar hjá sérfræðingum hér á landi sem tóku allir mjög vel á móti mér 

og voru tilbúnir til að aðstoða mig í þekkingarleit minni.  

 

1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Verkefnið sem hér er til umfjöllunar beinist að meðfæddri samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu og áhrifum hennar á tjáskipti. Meginmarkmiðin með þessu verkefni 

eru annars vegar að fá innsýn inn í fötlunina meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu og hins vegar að skoða og skilja einkenni tjáskiptanna. Til þess að 

varpa ljósi á stöðu barna með þessa skerðingu í skólakerfinu er einnig leitast við að 

varpa ljósi á hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar þar sem hún er stefnan í 
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menntunarmálum á Íslandi. Auk þess er sjónum beint að íslensku lagaumhverfi í þeim 

tilgangi að skoða þann bakgrunn sem þjónusta við börnin byggist á.  

Það skiptir miklu máli í allri kennslu hvort nemandi sé með meðfædda eða síðbúna 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Ástæðan fyrri því er fyrst og fremst að kennslan 

grundvallast að miklu leyti á skilningi barnsins á tungumáli, hvort sem um er að ræða 

raddmál, táknmál og/eða snertitáknmál. Hjá börnum sem eru með síðbúna samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu kemur samþættingin eftir að máltökuskeiðinu er lokið en hjá 

þeim þar sem samþættingin er meðfædd kemur hún fram áður en máltökuskeiðinu 

lýkur (Valgerður Stefánsdóttir, 2017).  

Aðalrannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hvaða skilning á tjáskiptum þarf kennari 

að búa yfir til þess að hann geti stuðlað að skilningsríkum samskiptum við nemendur 

sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu? 

Til að finna svar við aðalrannsóknarspurningunni verður leitast við að svara 

eftirfarandi undirspurningu: Hvaða áhrif hefur samþætt sjón- og heyrnarskerðing á það 

hvernig börnin skilja inntak orða, tákna í táknmáli eða snertitákna? 

Til þess að varpa ljósi á stöðu barna með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í 

íslensku skólakerfi verður auk þess leitað svara við því hvort hugmyndafræði um skóla 

án aðgreiningar eigi við í umræðunni um þennan hóp og reynt að finna svör við því 

hvort þjónusta við börnin sé tryggð og sé til staðar í boði samfélagsins.  

Leitin að svari við rannsóknarspurningunni byggist á því að leita, finna, lesa og vinna 

úr fræðiefni sem tengist viðfangsefninu. Ritgerðin er hugsuð sem yfirlit yfir helstu þætti 

tengda tjáskiptum með nemendum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. 

1.3 Skilgreiningar og hugtakanotkun 

Fjölmargar skilgreiningar eru til varðandi samþætta sjón- og heyrnarskerðingu allt eftir 

því hvenær, í hvaða tilgangi og hvar í heiminum þær hafa verið eða eru notaðar. 

Skilgreiningarnar eru læknisfræðilegar, félagslegar og kennslufræðilegar en það virðist 

vanta skýra almenna skilgreiningu á því hvað er skerðing á sjón- og heyrn á sama tíma. Í 

yfirlitsgrein Larsen og Damen (2014) skoða höfundar alþjóðlegar skilgreiningar á sviðinu 

sem til eru og flokka þær. Höfundar benda á að flestar skilgreiningar séu ruglandi og 

erfitt sé að flokka þær. Í þessum kafla fjalla ég um helstu skilgreiningar og hugtök tengd 

þessari fötlun. Þar sem til eru mun fleiri skilgreiningar hef ég þær í viðauka (sbr. viðauka 

A Skilgreiningar).  
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Norræna skilgreiningin á samþættri sjón- og heyrnarskerðingu, sem er frá árinu 

1980, var notuð hér á landi til ársins 2007 þegar hún var endurskoðuð (Andersen, 

Hauge, Solgaard, Rødebroe og Laustrup, 2009). Norræna skilgreiningin er eftirfarandi:  

Daufblinda er sértæk fötlun. Daufblinda er samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing. Hún takmarkar athafnir einstaklingsins og kemur í veg fyrir 

fulla þátttöku hans í samfélaginu í slíkum mæli að þörf er á sérsniðinni 

þjónustu, aðlögunar umhverfis og/eða hjálpartækja í boði samfélagsins. 

(Andersen, Hauge, Solgaard, Rødebroe og Laustrup, 2009, bls. 8). 

Gerð var viðbót við skilgreininguna síðar (2009) vegna þess að skilgreiningin sjálf var 

ekki talin ná til allra þátta sem tengjast samþættingu skerðinganna og þörf er á frekari 

skýringum (Guðrún Katrín Einarsdóttir, munnleg heimild, 20. maí 2015). Þar segir að 

það sem meðal annars hafi áhrif á aðlögun umhverfis og aðbúnaðar sé á hvaða 

þroskastigi eftir fæðingu skerðingin segir til sín hvað málþroska og samskipti varðar. 

Skilgreiningin og viðbótin byggjast á félagslegri nálgun og að öll ábyrgð fyrir 

einstaklingsmiðaða aðlögun umhverfis og aðbúnaðar sé hjá samfélaginu (Edberg, 

Jensen, Mortensen, Rouvinen, Svingen og Stefánsdóttir, 2009). Hvergi í textanum 

kemur beint fram að þörf sé á sérstökum kennslufræðilegum úrræðum fyrir nemendur 

sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu heldur er eingöngu bent 

á að „[þ]að ætti að leggja sérstaka áherslu á kennslu sem hvetur og örvar þroska 

einstaklingsbundinna áhugasviða, tjáskipti og mál“ (Edberg o.fl., 2009, bls. 30). Í kafla 

3.1. Hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar er greint frá kröfunum sem gerðar eru til 

umhverfisins til að einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu hafi möguleika til að þroskast. Þar er komið inn á þörfina fyrir 

þekkingu hjá sérfræðingum á þroska- og námsleiðum fyrir hópinn. Greinarmunur er 

gerður á tjáskipta- og námsleiðum fyrir börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- 

og heyrnarskerðingu annars vegar og samskonar síðbúna skerðingu hins vegar. 

Ástæðan fyrir þessu er að síðarnefndi hópurinn hefur haft möguleika á máltöku á 

máltökuskeiðinu og hefur þróað mál áður en samþætting skerðinganna kemur fram 

(Valgerður Stefánsdóttur, 2017). Einstaklingarnir hafa því myndað tengsl á milli orða 

eða tákna í táknmáli og fyrirbærisins sem orðið eða táknið stendur fyrir. Þetta gerir 

kennurum kleift að nota líka hefðbundnar kennsluleiðir. Það sama á ekki við börn þar 

sem samþættingin er meðfædd. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er hins 

vegar ekki fjallað sérstaklega um nemendur sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu (sjá umfjöllun í kafla 3). 

Samþætt sjón- og heyrnarskerðing hefur áhrif á öllum sviðum þroskans hjá 

einstaklingnum (ath. á ekki við af öldrunar orsökum), s.s. á málþroska, hreyfiþroska, 

vitsmunaþroska, skynþroska, félagslegan þroska, þroska á hugtökum og hugmyndum 

o.s.frv. en þróun samþættingarinnar er ólík hjá ólíkum einstaklingum. Litið er á þessa 

fötlun sem takmörkun á virkni (e. functional reduction) og miðað er við hvernig 

einstaklingnum gengur í daglegu lífi. Allt þetta hefur í för með sér að einstaklingar sem 

eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu þurfa sértæka þjónustu í daglegu lífi og 

sér nálgun í kennslu sem miðast við það hvernig samþætting skerðinganna birtist hjá 

viðkomandi einstaklingi, með hvaða hætti þær hafa áhrif á daglegt líf hans og hvort 

viðkomandi sé með viðbótarfötlun við samþættu sjón- og heyrnarskerðinguna eða ekki. 

Ekki má heldur gleyma að einstaklingar sem eru með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu verða fljótt þreyttir, eiga erfitt með einbeitingu og missa af 

upplýsingum. Afleiðing skerðingarinnar veldur því oft vanlíðan og þeir upplifa einangrun 

(Tzvetkova-Arsova, 2004). 

Ýmis hugtök á ensku eru notuð í greinum og ritum sem tengjast samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu (sbr. viðauka B Hugtakanotkun). Í sögulegu samhengi hefur hugtakið 

daufblinda verið notað á Íslandi yfir fötlunina. Mikil umræða hefur átt sér stað á Íslandi 

á undanförnum árum um hugtakanotkunina þar sem Fjóla (hagsmunasamtök fólks með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu) hefur barist fyrir breyttu orðalagi og vill nota 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í stað daufblindu. Árið 2014 náði umræðan 

hámarki og var frumvarp lagt fram á Alþingi, sem meðal annars náði til breytinga á 

orðanotkun í íslenskum lögum. Þar var lagt til að orðinu daufblindu yrði breytt í 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í íslenskum lögum (Frumvarp til laga um 

breytingar á ýmsum lögum vegna fullgildingar á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2013-2014) (sbr. umræðu um stöðuna í dag í kafla 3.2.3).  

Í þessari ritgerð nota ég hugtakið samþætt sjón- og heyrnarskerðing en ekki 

daufblindu. Ef ég vísa í íslenskar heimildir sem hafa hugtakið daufblindu í titli sínum eða 

höfundar tala um daufblindu og daufblinda einstaklinga þá nota ég hugtakið 

daufblinda. 

Hugtökin boðskipti, tjáskipti, samskipti og samtalsfélagi eru mikilvæg fyrir þessa 

ritgerð af þeim orsökum að þau lýsa ólíkum hliðum samskipta við barn sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Enska orðið communication er hægt 
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að þýða á íslensku m.a. sem boðskipti og tjáskipti og þess vegna taldi höfundur þörf á 

skýringum á því hvernig hann notar hugtökin á íslensku í ritgerðinni. Þau eru notuð eins 

og hér segir: boðskipti eru skilgreind sem miðlun á boðum. Boð eru skilgreind sem ferli 

við að senda frá sér merki sem hafa ákveðin form og með von um að einhver taki á móti 

þeim og túlki þau. Tjáskipti eru notuð í merkingunni samtal og hugtakið samskipti (e. 

relations) er notað í merkingunni tengsl sem skapast í gengum tjáskipti. Samtalsfélagi 

(e. conversational partner) er einstaklingur sem les og skilur boðskipti barnsins eða 

notar hvetjandi samtal við það. Samtalsfélagi er oftast eldri einstaklingur, foreldri, 

uppalandi, kennari eða önnur börn.  

Það sem er mikilvægast fyrir þennan hóp nemanda og efni fyrirliggjandi ritgerðar er 

að meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing sé skilin; í fyrsta lagi út frá norrænu 

skilgreiningunni sem er notuð hér á landi, í öðru lagi með áherslu á sérkennsluúrræði í 

anda skóla án aðgreiningar þar sem í þriðja lagi þróun tjáskipta er grunnur kennslu. 

1.4 Uppbygging ritgerðarinnar 

Fyrirliggjandi ritgerð er rannsóknarritgerð þar sem heimildir verða rannsakaðar í leit að 

svari við aðalrannsóknarspurningunni. Í öðrum kafla er saga kennslu barna sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu rakin. Í þriðja kafla er vikið að 

hugtakinu fötlun, hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og lagalegu umhverfi. Í 

fjórða kaflanum er að finna umfjöllun um tengingu á milli tjáskipta, samskipta, 

tungumáls og táknfræði. Í fimmta kafla er rætt um það hvernig einstaklingar sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa merkingu fyrir hugtök og 

um kenningar um tjáskipti hjá einstaklingum sem eru með þessa skerðingu. Megin 

viðfangsefni sjötta kafla er annars vegar máltaka barna almennt og hins vegar máltaka 

barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Í sjöunda kafla er 

að finna umræður um viðfangsefni ritgerðarinnar. Ritgerðinni lýkur með lokaorðum í 

áttunda kafla. Bæklingur fylgir þessari ritgerð, eins og fram hefur komið, og er hann 

hugsaður sem hagnýtar og hnitmiðaðar upplýsingar fyrir alla sem koma að kennslu 

barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Bæklingurinn er 

samansafn mikilvægara þátta tengdum tjáskiptum í kennslu fyrir þessa nemendur. 

Hann byggir á sömu heimildum og ritgerðin að auki á fleiri heimildum sem sérstaklega 

eru tilteknar í lok bæklingsins. Auk þess byggir bæklingurinn á eigin reynslu höfundar. 

Bæklingurinn hefst á yfirliti yfir algengustu tjáskiptaleiðir sem notaðar eru með þessum 

hópi, síðan er bent á samskiptareglur við einstaklingana og að lokum er yfirlit yfir 

kennsluaðferðir fyrir umræddan nemandahóp. 
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Þrír viðaukar fylgja ritgerðinni. Í viðauka A er að finna skilgreiningar. Í viðauka B er 

hugtakanotkuninni í ritgerðinni gerð skil. Í viðauka C er fjallað um táknfræði. 
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2 Söguleg þróun kennslu barna sem eru með meðfædda 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

Engar sambærilegar íslenskar rannsóknir eru til sem tengjast beint viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Hins vegar er töluvert til af erlendum heimildum um efnið. Sögulegt 

yfirlit yfir kennslu barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

verður einnig til umfjöllunar. Í fyrri hluta kaflans er rætt um þekkta einstaklinga og 

áherslur í kennslu þeirra. Umfjöllunin í seinni hluta kaflans tengist áherslu í kennslu 

nemendanna og markmiðum með kennslunni í sögulegu samhengi. Saga kennslunnar er 

mjög mikilvæg fyrir ritgerðina af því að hún er grunnurinn að skilningi kennarans á 

mikilvægi tjáskipta í kennslu fyrir þennan hóp barna.  

Kennarar og fræðimenn hafa í langan tíma fengist við rannsóknir á því hvernig 

einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skynja 

umheiminn og er aldur heimildanna því mismunandi. Fáar nýjar rannsóknir eru til sem 

varpa öðruvísi ljósi á áherslurnar í kennslu barna sem eru með þessa skerðingu en nú 

þegar kemur fram í bókinni hjá Enerstvedt (1996). 

2.1 Þekktir einstaklingar og áherslur í námi þeirra 

Til þess að skilja með hvaða hætti kennslu þessara barna hefur þróast verður hér á eftir 

rakin saga þekktra einstaklinga sem voru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu og áherslur í námi þeirra.  

 

Laura Bridgman 

Laura Bridgman (1829-1889) veikist af skarlatssótt 26 mánaða gömul. Sjón hennar 

og heyrn skaðaðist og hún varð blind á vinstra auga og fram að átta ára aldri sá hún 

einungis stóra og skæra hluti. Um fimm ára aldur hætti hún að tala þar sem hún missti 

færnina til að stjórna talfærum og framburði. Allra síðasta orðið hennar var bók. Lyktar- 

og bragðskynið varð einnig fyrir verulegum skaða í veikindum hennar. Snertiskynið 

virtist hins vegar hafa verið mjög sterkt hjá henni, jafnvel sterkara en hjá blindum 

einstaklingum. Laura Bridgman hafði góða eðlislæga greind. Átta ára gömul byrjaði hún 

í Perkins skólanum fyrir blinda í Watertown, Massachusetts, Bandaríkjunum. Þar lærði 

hún að lesa, skrifa og tjá einfaldar hugmyndir með tali (Elliot og Howe Hall, 1904). Þar 
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var einnig reynt að kenna henni um kristna trú, hugmyndina um Guð og þörfina fyrir að 

geta verið í samskiptum við hann (Meshcheryakov, 1979). 

Staða Lauru var sérstök þar sem Samuel Gridley Howe, stofnandi Perkins skólans 

fyrir blinda, hélt því fram að Laura væri fyrsti einstaklingurinn sem var með samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu sem hefði lært að tala og að nám hennar hafi verið 

árangursríkt. Howe sýndi að það væri hægt að kenna einstaklingum sem eru með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í gegnum fingrastöfun (Elliot og Howe Hall, 1904). 

 

Julia Brace 

Julia Brace (1807-1884) missti sjón og heyrn fjögurra ára gömul eftir að hafa veikst 

af útbrotataugaveiki. Julia Brace notaði heimatilbúin tákn (sbr. viðauka B 

Hugtakanotkun) til þess að hafa tjáskipti innan fjölskyldunnar. Hún byrjaði skólagöngu 

sína í almennum skóla en seinna, tæplega 18 ára gömul, fór hún yfir á Hartford hælið 

fyrir heyrnarlausa og mállausa, Hartford, Connecticut, Bandaríkjunum. Margt bendir til 

að Samuel Gridley Howe hafi heimsótt hana þegar hún var 22 ára gömul (Enerstvedt, 

1996). Hann virtist ekki hafa séð neina möguleika þá til að kenna henni raddmálið eða 

enskuna. Howe gerði eina tilraun enn til að kenna Julia Brace að tala þegar hún er 34 

ára gömul, eftir að hann náði árangri með Lauru Bridgman (Farrell, 1956). Julia sjálf var 

mjög spennt fyrir því en eftir eitt ár í Perkins skólanum fyrir blinda hætti hún þar og 

snéri aftur á hælið fyrir heyrnarlausa og mállausa. Howe skrifaði í skýrslu um að Julia 

hafi verið komin yfir þann aldur sem náttúran áætlar okkur að læra mál og til að safna 

þekkingu (Elliot og Howe Hall, 1904). Hann setti því fram tilgátu um máltökualdur og 

benti á að ekki hafi verið hægt að kenna Juliu mál, þar sem lokað hafi verið fyrir 

málstöðvarnar vegna aldurs 

Mat Laurent Clerc1 á málfærni Juliu var á allt annan hátt og hann taldi að Julia Brace 

hafi verið fyrsti menntaði einstaklingurinn sem var með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu (Lane, 1984). Menntunin var fólgin í því að hún lærði að tjá sig með 

því að nota táknmál. Julia lærði því heitin á hluti sem höfðu gildi fyrir hana í nánasta 

umhverfi. Julia bjó mest allan tímann á hælinu en Laurent Clerc taldi að hún hafi lært 

talsvert um umheiminn í gegnum tjáskipti á táknmáli og út frá sinni eigin reynslu (Lane, 

1984). 

                                                      
1
Hann var franskur kennari og hefur verið álítinn postuli heyrnarlausra í Bandaríkjunum (Enerstvedt, 

1996). Hann var einn af stofnendum fyrsta skólans fyrir heyrnarlausa í Norður-Ameríku. 
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Clerc og Howe deildu um hvor þeirra, Julia eða Laura, hefði verið fyrsti 

einstaklingurinn sem var með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem menntaðist. 

Með menntun í þessu samhengi er átt við að læra mál. Þegar litið er til þess hvaða mál 

viðkomandi lærði, táknmál eða raddmál, var Julia fyrsti einstaklingurinn sem var með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem vitað er um að hafi lært táknmál en Laura 

fyrsti einstaklingurinn sem var með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem lærði að 

tala. Hins vegar hafa rannsóknir (t.d. Stokoe, 2005) sýnt fram á að táknmál feli einnig í 

sér hljóðkerfisfræði og að táknmál séu eðlislæg sjálfssprottin mál. Því mælir Enerstvedt 

(1996) með að skoða fullyrðingu Laurent Clercs af alvöru um að málgerðin (táknmál vs. 

raddmál) sé ekki mikilvæg því um náttúrlegt mál sé að ræða.  

 

Ragnhild Tollefsdatter Kaata 

Ragnhild Kaata (1873-1947) missti sjón og heyrn á þriðja aldursári. Á sama tíma 

missti hún líka lyktarskynið og færnina til að nota talfærin. Ástæðan var skarlatsótt. Hún 

var heima fram að 14 ára að aldri þar sem engin úrræði voru í boði. Umbreytingin í lífi 

hennar byrjaði með kennara að nafni Hallvard Bergh. Ragnhild Kaata byrjaði í skóla fyrir 

heyrnarlausa árið 1888 eftir að heyrnarlaus einstaklingur að nafni Lars Hafstad mælti 

með því að haft yrði samband við skólastjórann í skólanum fyrir heyrnarlausa í Oslo, 

Elias Hansen Hofgaard (Anderson, 1960; Hammer, 1954). Elias varð því kennari Ragnhild 

Kaata. Hann kenndi í skóla fyrir heyrnarlausa á tíma oralísmans þegar áherslan var á að 

kenna heyrnarlausum einstaklingum að tala. Elias Hofgaard kenndi henni að tala með 

því að setja hendur hennar á varir sínar til að hún gæti numið titringinn í nefi og hálsi 

hans og þannig kenndi hann henni á talfærin. Með þessum hætti kenndi hann henni að 

lesa af vörum með fingrum sínum. Ragnhild sýndi ótrúlega hæfileika til þess að læra 

aðferðina. Framburður hennar er talinn hafa verið jafn góður og hjá þeim heyrnarlausu 

einstaklingum, sem hafa náð bestum árangri í tali (Farrell, 1956). Ragnhild Kaata lærði 

líka að skrifa með blýanti og að lesa bækur með upphleyptum prentstöfum (Enerstvedt, 

1996). 

 

Helen Keller 

Helen Keller (1880-1968) er án efa þekktasti einstaklingurinn sem var með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í heiminum. Hún fæddist ófötluð en 19 mánaða 

gömul veikist hún og enn er ekki vitað nákvæmlega af hvaða sjúkdómi en eftir veikindin 

varð hún blind og heyrnarskert. Hún sagði sjálf að fyrstu fimm árin eftir veikindin hafi 

hún verið eins og vofa sem lifði í heimi sem hafi ekki verið raunheimur (Henney, 1956).  
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Þegar Helen Keller var sjö ára gömul fréttu foreldrar hennar af Laura Bridgman eftir 

að hafa lesið bókina American notes eftir Charles Dickens en í henni segir hann frá 

árangri Samuel Howe í kennslunni með Lauru. Fjölskylda Helen hafði samband við 

Perkins skóla fyrir blinda og í kjölfarið sendi skólinn kennara að nafni Anne Sullivan 

heim til Helen. Anne Sullivan, sem var sjálf sjónskert, kom heim til Helen þann 3. mars 

1887. Helen kallaði þann dag afmælisdag sálar sinnar af því að fyrst þá byrjaði Helen að 

upplifa heiminn og öðlast þekkingu (Keller, 1912). Í fyrsta skipti gat einhver skilið hana 

og átt tjáskipti við hana. Anne Sullivan byrjaði strax við komu sína að stafa orðin í lófa 

Helen. Það sem einkenndi aðferðir Anne Sullivan var fyrst og fremst það að hún tengdi 

verknaðinn við orðið og orðið við verknaðinn. Helen kunni bara nokkur orð við komu 

Anne og gat ekki gert sér grein fyrir að hlutirnir hétu ákveðnum nöfnum. Þann 5. apríl 

1887 náði Helen að tengja saman fyrirbærið vatn og orðið vatn (Keller, 1955). Þetta var 

merkisdagur fyrir þær sakir að Helen skildi merkingu orðsins sem var stafað í lófa 

hennar í fyrsta sinn og hún náði að tengja fyrirbæri og orð saman. Helen skildi að 

hlutirnir sem hún snerti hétu einhverju nafni og í raun byrjaði hún þá að læra. Hún lærði 

að lesa, skrifa og að lesa Braille punktaletur. Tveimur árum síðar árið 1889 fluttu Helen 

og Anne í Perkins skólann fyrir blinda, þar sem það var mat Anne að Helen gæti ekki 

náð framförum með því að vera heima. Helen kláraði skólann sex árum síðar og eftir 

það lauk hún líka B.A. námi frá Radcliffe College (Henney, 1956).  

Helen Keller tileinkaði líf sitt því að vinna að auknum möguleikum einstaklinga sem 

voru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til náms og tjáskipta. Hún benti mörgum 

stjórnmálamönnum, þekktum listamönnum og öðrum frægum einstaklingum á 

möguleika einstaklinga sem voru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (Henney, 

1956). 

 

Olga Skorokhodova 

Olga (1914-1982) fæddist ófötluð en fimm ára gömul veiktist hún af 

heilahimnabólgu. Hún missti sjónina alveg og heyrnina á vinstri eyra. Árið 1922 byrjaði 

Olga í skóla fyrir blinda í Odessa, Rússlandi, þar sem henni var kennt með þeirri aðferð 

að talað var í hægra eyrað en árið 1923 missti Olga heyrnina á hægra eyranu og var þá 

orðin heyrnarlaus. Árið 1925 var henni vísað í skóla fyrir börn sem voru með samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu, sem stjórnað var af Ivan Sokolyansky (Skorokhodova 1979). 

Það tók ekki langan tíma fyrir Ivan Sokolyansky að ná til Olgu og hann kenndi henni orð 

yfir marga hluti. Fyrsta orðið sem hún lærði var úr (sbr. að orðið vatn var fyrsta orð 
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Helen Keller). Olga náði miklum árangri í náminu og hún útskrifaðist með doktorsgráðu í 

kennslufræðum (Tzvetkova-Arsova, 2004). 

Olga skrifaði bókina How I Perceive, Imagine and Understand the World, þar sem 

hún greindi frá ferli náms síns og hvernig hún nam hluti, fólk, staði og list. Hún varð 

fræg vegna bókar sinnar og þar með þekktasti einstaklingurinn sem var með samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu í Sovétríkjunum sem náði akademískum árangri til jafns við 

einstaklinga án skerðinga (Skorokhodova 1974). 

Nokkrar vangaveltur koma eflaust upp í huga lesenda vegna skrifa Enerstvedt í bók 

sinni Legacy of the past. Til dæmis vaknar spurning um hvort konurnar hafi verið blindar 

og heyrnarlausar í raun og veru? Þessi spurning er mjög mikilvæg í tengslum við 

kennsluaðferðir sem tengjast því að læra að tala og að þróa mál. Hversu mikilvægt er til 

dæmis hvort einstaklingurinn sé fæddur með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu eða 

missir sjón og heyrn á fyrstu æviárunum? Enerstvedt (1996) kemst að þeirri niðurstöðu 

að það að geta heyrt, sama hversu lítið það er, og það að geta séð, sama hversu lítið 

það er, hafi áhrif á þróun máls og tjáskiptafærni. Hann ræðir þessi mál sérstaklega í 

tengslum við Helen Keller og setur spurningamerki við heyrnarleysi og blindu hennar. 

Þessu tengt er mikilvægt að velta því fyrir sér hvenær á ævinni barn sem er með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nemur mál. Julia Brace er gott dæmi um það, þar 

sem það reyndist erfitt að kenna henni raddmál eftir ákveðinn aldur. Höfundur er á 

sömu skoðun og Clerc (Lane, 1984) að málgerðin eigi ekki að vera ákvarðandi varðandi 

það hvaða mál einstaklingur sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu notar og að mikilvægt sé að nota það mál sem einstaklingurinn hefur 

óhindraðan aðgang að.  

2.2 Kennsla barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 
heyrnarskerðingu 

Í þessum kafla er söguleg þróun í kennslu barna sem eru með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu rakin og fjallað er um stöðu kennslunnar í dag. Markmið 

kennslunnar í gegnum árin verður jafnframt til umfjöllunar.  

Töluvert hefur verið fjallað um kennslu barna með þessa skerðingu í sögulegu 

samhengi. Skipta má sögunni í þrjú tímaskeið (Enerstvedt, 1996; Visser, 1985; Hart, 

2006). Það fyrsta var á árunum 1800 til 1950, næsta á árunum 1950 til 1980 og það 

þriðja hófst um 1990. Það sem fyrst og fremst er frábrugðið eftir tímabilunum er sýnin á 

tungumál og áherslur í kennslu. 
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Á fyrsta tímabilinu var mál skilið sem færni sem býr í heiminum og í kennaranum. 

Verkefni kennarans var því að færa þessa mannlegu færni yfir til einstaklinga sem voru 

með þessa skerðingu með það að markmiði að barnið gæti einhvern tíma beitt henni 

meðvitað. Það var hlutverk kennarans að gera það af því að litið var svo á að kennarinn 

væri sá eini sem næði tengslum við einstaklinginn sem var með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu. 

Á öðru tímabilinu var mál skilið sem táknkerfi til tjáskipta milli manna og áhersla í 

kennslu var að kenna barni með þessa skerðingu að nota táknmálskerfi (e. symbolic 

linguistic system). Hugmyndin á bak við kennsluna var að kenna barni með þessa 

skerðingu tjáskipti, sem eru eiginleg fyrir heyrandi og sjáandi fólk, til dæmis radd- og 

táknmál. Ein af ástæðunum fyrir því að markmiðið með kennslunni var þróun tals er 

talin hafa verið þörfin fyrir að færa hugmyndina um Guð nær börnunum og var það 

talið nauðsynlegt þar sem ekki var hægt að koma á framfæri hinni afstæðu hugmynd 

um Guð með látbragðsmáli (e. language of gesture) (Meshcheryakov, 1979). Táknmál 

var notað í kennslu heyrnarlausra barna í þessum sama tilgangi.  

Um 1960 geysti rauðuhundafaraldur og mörg börn fæddust á þessum árum með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Mörg þessara barna höfðu ekki fulla hreyfifærni 

og því var kennsluþörfin metin á þann hátt að aðaláherslan ætti að vera á að þroska 

hreyfifærninnar (til dæmis að flokka hluti eða para saman). Hún var notuð sem grunnur 

fyrir frekari þróun tjáskiptaleiða, til dæmis fingrastöfun, tal eða notkun tákna úr 

táknmáli (van Dijk og Nelson, 1997). Ef barn náði ekki að þróa radd- eða táknmál var 

það barninu og skerðingu þess að kenna en hindranir í umhverfinu sjálfu voru ekki til 

umræðu eða skoðunar. 

Tímabilið einkenndist af umfjöllun um einstaklinga sem voru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu án annarra líkamlegra skerðinga. Dæmi um 

einstaklinga, sem einungis voru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, 

eru Laura Bridgman, Ragnhild Kaata, Helen Keller og Olga Skorokhdodova (sjá í 

kaflanum á undan). 

Þegar á heildina er litið virðist vera auðveldara að kenna barni sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu án viðbótarskerðinga og sýna 

árangurinn með kennslunni. Með því að undanskilja börn sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og viðbóta skerðingar er árangur kennslunnar 

talinn glæsilegur. Þegar hópurinn stækkaði var ekki lengur hægt að horfa framhjá þeim 

sem voru með viðbótarskerðingu og að hópurinn þarfnaðist öðruvísi kennslunálgunar. 
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Kennsluaðferðirnar urðu einstaklingsmiðaðri þar sem hópurinn var fjölbreyttur en 

skortur er á heimildum varðandi árangurinn. 

Sumir kennarar, til dæmis Lorenzo Hervas y Panduro og Anne Sullivan, komust að 

því að ef ekki var hægt að nota radd- og táknmál fyrir nemanda sem var með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu þá ætti að nota mál sem 

einstaklingnum var tamt að skilja og sem hægt var að aðlaga að honum, það er að segja 

að hægt væri að nota snerti-, bragð og lyktarskynið. Markmið þessara kennara með 

kennslunni var að einstaklingurinn öðlaðist skilning á umheiminum á sínum forsendum 

og öðlaðist skilning á orðum yfir ákveðin fyrirbæri (Enerstvedt, 1996).  

Nan Robbins og Carol Crook skildu og skilgreindu markmið kennslunnar fyrir þennan 

hóp nemenda um miðjan 6. áratug 20. aldarinnar. Peggy Freeman á Englandi og van 

Dijk í Hollandi unnu að því sama seinna eða eftir 1970 og komust að sömu niðurstöðum 

og Robbins og Crook (Robbins, 1960) að hvert og eitt barn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er einstakur einstaklingur, að ákveðin þekking þarf 

að vera til staðar hjá uppalandanum til að einstaklingurinn með þessa skerðingu nái að 

þroskast í samspili við nærumhverfi sitt. Markmiðið með kennslunni er að hún sé 

einstaklingsbundin og henti hverjum og einum á hans forsendum. Til að það sé 

framkvæmanlegt þarf skilning hjá kennaranum á eftirfarandi þáttum. Í fyrsta lagi að 

hvert og eitt barn er einstök manneskja. Þegar búið er að finna svar við spurningunni 

Hver ert þú? er hægt að byrja að setja markmið með kennslunni og skipuleggja 

einstaklingsmiðað nám og kennslunálganir. Það sem hentar einum nemanda þarf ekki 

endilega að henta öðrum. Í öðru lagi leggja þau einnig áherslu á að ákveðin þekking þarf 

að vera til staðar til þess að hægt sé að skilja persónuleika einstaklingsins og möguleika 

hans. Þekkingin þarf að vera á sviði blindu, heyrnarleysis, taugafræði og sálfræði. Í 

þriðja lagi, sem ekki er síður mikilvægt, að skilja möguleikana sem felast í þekkingu 

kennara í nærumhverfi einstaklingsins, sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu, þar sem þroski grundvallast almennt á samspili einstaklinga. 

Sérstaða einstaklingsins er grunnurinn að markmiðum kennslunnar fyrir einstakling 

með með þessa skerðingu, það er að segja hvort hann sé án viðbótarfötlunar eða með 

viðbótarfötlun. Markmiðin með kennslunni eru að nemandi fái að þroskast sem einstök 

manneskja á sínum eigin forsendum til að hann geti verið fullgildur þátttakandi í 

samfélaginu (Robbins, 1960).  

Þriðja tímabilið einkenndist af því að rannsakendur voru uppteknir við að finna svar 

við spurningunni: ,,Er hægt að kenna barni með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu tungumál?“ Niðurstöður rannsókna benda til þess að svo sé, en bent 
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á að forsendan fyrir því sé næmur samtalsfélagi sem getur lesið tjáningu barnsins, , 

túlkað hana og svarað (Souriau, Rødbroe og Janssen, 2008, 2009; Janssen og Rødbroe, 

2007; Dammeyer og Nielsen, 2013; Lundqvist, Klefstad og Seljeseth, 2013; Endresen, 

Rieber-Mohn og Johannessen, 2015). Megin munur annars og þriðja tímabilsins felst í 

því að á öðru tímabilinu kemur fram að litið var svo á að erfitt reyndist að kenna 

einstaklingi sem var með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu tungumál 

óháð málgerðinni en á þriðja tímabilinu velti fólk því fyrir sér hvort yfirleitt væri hægt 

að kenna barni tungumál óháð málgerðinni.  

Ýmislegt bendir til þess þegar heimildir eru skoðaðar að fjórða tímabilið hafi hafist 

fyrir um það bil tíu árum síðan (um 2006). Þetta tímabil snýst um leiðir til að þróa 

samskipti og hæfni samtalsfélagans til að byggja upp tengsl við barnið. Í rannsókn sem 

van der Hejden (2009) framkvæmdi var lögð áhersla á mikilvægi samskipta milli 

jafningja, það er að segja milli tveggja einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu. Larsen (2013) og Nicholas (2013) tala um snertiskilvit og 

snertimál sem fyrsta mál einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Auk þess lögðu fræðimenn mikla áherslu á þróun samskipta, hæfni 

og næmi samtalsfélagans (Larsen; 2013; Nicholas, 2013; Janssen og Rødbroe, 2007 og 

Souriau, Rødbroe og Janssen, 2008, 2009). Niðurstaða rannsóknar Harts (2010) bendir 

til að báðir samtalsfélagar, sá sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu, og samtalsfélaginn þurfi að leggja jafn mikið fram í samskiptunum. 

Það sem þessar rannsóknir eiga sameiginlegt er að þær benda til þess að færni 

einstaklingsins til að öðlast mál og þekkingu sé í gegnum snertingu og áhersla er lögð á 

hæfni og næmi samtalsfélagans til að eiga í samskiptum við einstakling með þessa 

skerðingu og mikilvægi samskipta milli jafningja. 

Nýnæmi í markmiðssetningu kennslunnar felst í sögugerð í gegnum sameiginlega 

upplifun (Hanning-Zwanenburg, Rødbroe, Nafstad og Souriau, 2015). Sameiginleg 

upplifun byggist á því að nemandi og samtalsfélagi upplifa eitthvað saman. Þeir vinna 

saman að verkefninu og gera hlutina saman, til dæmis að liggja saman í grasinu og láta 

vindinn þjóta um eyrun, að saga tré saman, að hoppa á trampólíni saman eða renna sér 

á sleða saman. Þegar báðir aðilar hafa sameiginlega reynslu, það er að segja hafa verið 

saman á ákveðnum stað og upplifað eitthvað saman, skapar reynslan skilyrði fyrir 

samtal á sameiginlegum grundvelli. Báðir aðilar vita um hvað þeir eru að tala því þeir 

deila sömu reynslu. Janssen og Rødbroe (2007) tala líka um sameiginlega upplifun og 

leiðir til að auka samskiptin en í grein Hanning-Zwanenburg, Rødbroe, Nafstad og 

Souriau (2015) er lögð áhersla á að auka vægi sögugerðar í gegnum sameiginlega 
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upplifun vegna þess að samtalsfélagarnir hafa aðgang að umræðuefni sem báðir vita 

allt um. Markmiðið með kennslunni er ekki lengur þróun tals eða máls heldur 

sameiginleg sköpun á sameiginlegum grundvelli. 

Árið 2016 fjölluðu Luckner, Bruce og Ferrell (2016) um læsi og þróun læsis hjá 

einstaklingum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, sem er 

það sama og að öðlast skilning á orði yfir ákveðið fyrirbæri. Markmiðin með kennslunni 

eru þróun læsis út frá barninu sjálfu (e. child-guided approaches) og út frá 

kerfisbundinni kennslu (e. systematic instructional approaches). Markmiðið með nálgun 

út frá barninu sjálfu er að þróa alhliða tjáskipti en með kerfisbundinni kennslu er verið 

að leggja áherslu á að auka ásetning og frumkvæði barns til tjáskipta til að barnið geti 

orðið læst.  

Að mati höfundar er mikilvægt fyrir kennara að skilja hvert markmið kennslu barns 

sem er með þessa skerðingu séu. Ekki er hægt að setja sömu markmið fyrir öll börn sem 

eru með þessa skerðingu því hópurinn er fjölbreyttur. Það sem hentar einum nemanda, 

þarf ekki endilega að henta öðrum. Markmiðin þurfa að vera fjölbreytt og ekki endilega 

að einskorðast eingöngu við þróun tjáskipta. Kennari þarf að skilja að með því að setja 

markmið fyrir nemanda sem er með þessar samþættu skerðingar er verið að stuðla að 

alhliða þroska hans (Meshcheryakov (1979). 

 

2.3 Samantekt 

Kennsla barna með þessa skerðingu hefur gengið út frá því að kenna þeim að tala á 

raddmáli eða táknmáli. Með tímanum hefur komið í ljós að börnin hafa ekki náð að 

þróa mál með sér og því hafa kennarar og fræðimenn velt því fyrir sér hvort hægt sé 

almennt að kenna þeim mál. Þetta viðfangsefni hefur verið rannsakað og í ljós hefur 

komið að það sé hægt svo lengi sem samtalsfélaginn býr yfir færni til að lesa tjáningu 

barnsins og svara henni. Barnið sem er með skerðinguna er ekki lengur álitið hindrunin 

heldur umhverfið sem kann ekki að ná til barnsins á því máli sem barninu er tamt að 

nota. Þess vegna eru kennarar og fræðimenn byrjaðir að skoða snertimál sem mál 

þessara barna. Ekki er lengur gengið út frá því að kennari þurfi að kenna barninu það 

mál sem honum er tamt að nota heldur læri hann mál barnsins og noti það í 

samskiptunum. Í því samhengi er mikilvægt fyrir kennara að skilja að nemendur með 

þessa skerðingu geta þróað mál með sér svo lengi sem kennarinn hefur skilning á því 

hvaða mál er nemandanum eðlilegast að nota og að kennarinn sjálfur tileinki sér það 

mál. Tilvist barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu með 
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viðbótarskerðingu krefst betri skilnings á kennsluþörfum nemendanna. Saga kennslu 

barna sem eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sýnir að tjáskipti leiða til þess 

að tengsl við aðra skapast þannig að einstaklingurinn verður hluti af hópnum og virkur 

þátttakandi í samfélagi sínu. Á þeim grundvelli er hægt að fullnægja kennsluþörfum 

hans og allt hans nám getur farið fram á forsendum hans.  
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3 Kenningar og hugmyndir um fötlun og lagalegt 
umhverfi 

Viðfangsefni þessa kafla eru annars vegar kenningar og hugmyndir um fötlun og skóla 

án aðgreiningar og hins vegar um lög og reglugerðir, þar sem athugað er hvort 

hugmyndafræði og lög endurspegli hvort annað. Vikið verður nánar að ólíkum 

sjónarhornum í tengslum við hugtakið fötlun. Næst er fjallað almennt um 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar þar sem hún er stefnan í menntunarmálum á 

Íslandi og hlutverk kennarans í almennum bekk er að finna leiðir til að mæta 

námsþörfum allra hópa. Lög og reglugerðir verða athuguð í þeim tilgangi að finna svör 

við því hvort þjónusta við einstaklinga sem eru með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu sé tryggð og sé til staðar í boði samfélagsins. 

3.1 Hugmyndir og fræðilegur skilningur um fötlun 

Í þessum kafla er rætt um mismunandi viðhorf til fötlunar. Skoðuð eru ýmis líkön og 

sjónarhorn sem eiga rætur sínar að rekja til læknisfræði, félagsfræði eða 

stjórnmálafræði. Í lok þessarar umfjöllunar er meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing skoðuð í ljósi umræðunnar á undan. 

3.1.1 Læknisfræðilega líkanið 

Læknisfræðilegur skilningur hefur lengi verið grundvöllur fyrir hefðbundnum 

hugmyndum um fötlun. Þar er lögð áhersla á að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða 

skerðingu og litið er svo á að skerðingin sé orsök fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 

2003). Frávikin eru ekki talin eðlileg og aðal hindrun þátttöku á vinnumarkaði, í námi og 

félagslífi. Hlutverk læknisfræðinnar er að lækna líkamann og hlutverk ríkis-, bæjar og 

samfélagsins í heild er að aðstoða fatlaðan einstakling við framfærslu, nám, vinnu, 

hreyfingu, félagslega þátttöku, frístund og fleira. Út frá sögulegu samhengi bendir 

marxíska hagfræðin á að fatlaðir einstaklingar passi illa inn sem einsleitt vinnuafl og 

þess vegna er þeim ýtt til hliðar í samfélaginu. Frá sjónarhorni einstaklingsins er 

skerðing og fötlun álitin persónulegur harmleikur einstaklingsins og fjölskyldu hans. 

Grundvallaratriðið í læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun er orsakatengslin milli 

skerðingar og fötlunar. Litið er svo á að skerðingin leiði til dæmis til erfiðleika í daglegu 
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lífi, námi, félagslegri þátttöku, hreyfingu, þátttöku á vinnumarkaði og fötluð manneskja 

er því háð aðstoð til dæmis við nám, vinnu og athafnir daglegs lífs (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Hughes, 2002). 

3.1.2 Breska félagslega líkanið um fötlun 

Gagnrýni á hefðbundið læknisfræðilegt sjónarhorn er að finna í umfjöllun um breska 

félagslega líkanið um fötlun (e. social model of disability) (Barnes, 1998; Barnes, Oliver 

og Barton, 2002; Finkelstein, 1980; Rannveig Traustadóttir, 2003). Samkvæmt þessu 

líkani er það ekki skerðingin sem orsakar fötlunina heldur umhverfishindranir og skortur 

á félagslegum stuðningi sem leiða til fötlunar. Fötlunin er því ekki lengur tengd 

skerðingunni. Það líffræðilega og það félagslega er aðskilið og fötlun er hugtak sem 

tengist því síðarnefnda. Sýn á fötlun breytist frá því að vera líkamlegur eða andlegur 

galli í útilokun og mismunun af hálfu samfélagsins. Greinarmunurinn á milli fötlunar og 

skerðingar er grundvöllurinn í breska félagslega líkaninu um fötlun. Þetta líkan breytir 

viðhorfinu til fötlunar úr læknisfræðilegri staðreynd í félagslegt fyrirbæri sem tengist 

valdasamskiptum og valdbeitingu sem verður til þess að útiloka fatlað fólk (Hughes, 

2002). Félagslegur skilningur á fötlun undirstrikar mikilvægi félagslegra þátta og 

umhverfisins. Líkanið felur í sér mikla breytingu frá hinu hefðbundna læknisfræðilega 

sjónarhorni og hefur með því sætt nokkurri gagnrýni. Meðal annars fyrir að útiloka 

skerðinguna og áhrif hennar. Til dæmis er bent á (Hughes, 2002) að ef við setjum 

skerðinguna alveg til hliðar verði ekki hægt að greina fötlunina frá öðrum formum 

valdbeitingar. Benda má á að illa reynist að nota félagslega líkanið til þess að útskýra 

vandamál heyrnarlausra, fólks með þroskahömlun og með geðræn vandamál af því að 

líkamleg skerðing þeirra er oft ekki sýnileg.  

3.1.3 Alþjóðaflokkunarkerfið (ICF) um fötlun 

Alþjóðlega flokkunarkerfið (ICF) um færni, fötlun og heilsu reynir að sameina 

læknisfræðilega og félagslega viðhorfið til fötlunar. Í grunni ICF kerfisins er 

lífsálfélagslega (e. biopsychosocial) líkanið. ICF byggist á samfelldri sýn á mismunandi 

sjónarmið á heilsu fólks – líffræðilega sýn, félagslega sýn og sjónarmið einstaklingsins. 

Fötlun og færni eru samspil heilsufars og þátta sem eiga rætur sínar að rekja til 

samhengisins (bæði félagslegs umhverfis og innri persónulegra viðhorfa einstaklings). 

ICF flokkar mannlega virkni í þrjú svið – virkni á vettvangi líkamans, virkni á vettvangi 

einstaklingsins í heild og virkni einstaklings í félagslegu samhengi. Fötlun leiðir því til 

hindrana á mörgum sviðum samfélagsins – skerðing, takmörkun á virkni einstaklings og 

takmörkun á þátttöku (World Health Organization, 2002). Yfirlit yfir fimm 



29 
 

mismismunandi líkön varðandi heilbrigði og fötlun er að finna hjá Snæfríði Þóru Egilson 

og Guðrúnu Pálmadóttur (2006). Þær lýsa mjög vel og ítarlega ICF og gagnrýni á það. 

Þær benda á rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsdóttur, sem framkvæmd var árið 2005, sem 

íslenskt dæmi um notagildi ICF, þar sem þátttaka nemenda með hreyfihömlun í 

skólastarfi var könnuð og á rannsókn Guðrúnar Pálmadóttur, sem framkvæmd var árið 

2003, um upplifun skjólstæðinga af þjónustu iðjuþjálfa. Nemendur sem tóku þátt í 

rannsókn Snæfríðar Þóru Egilsdóttur voru þeirrar skoðunar að þeir væru með í 

bekkjarstarfinu að fullu þrátt fyrir að þeir nálguðust viðfangsefnin með öðrum hætti og 

að álit bekkjarfélaga, foreldra og kennara hafi verið það sama. Höfundarnir álíta að galli 

við ICF kerfið sé meðal annars að það meti ekki huglæga tilfinningu fólks, eins og 

ánægju, og sjálfstæð vinnubrögð við úrlausn verkefna heldur eingöngu frammistöðu við 

framkvæmd verkefna. Mat höfundanna er að ICF útiloki umhverfið sem áhrifavald á 

þátttöku einstaklinganna í starfinu og því sé ekki hægt að meta áhrif umhverfisþátta. 

Hlutverk stuðningsfulltrúa er tekið sem dæmi um þetta en þeir geta bæði stuðlað að því 

að nemendur taki virkan þátt og á sama tíma geta þeir hamlað því að þeir njóti 

hæfileika sinna. Að lokum gagnrýna Snæfríður Þóra Egilsdóttir og Guðrún Pálmadóttir 

ICF fyrir að kóða eingöngu þá þætti sem taldir eru vera neikvæðir. Mat þeirra er að það 

vanti greiningu á styrkleika einstaklinganna og því sem er jákvætt í lífi þeirra. Gagnrýnin 

er fyrst og fremst fólgin í því að áherslan sé á veikleika og ófullkomleika fatlaðs fólks en 

hindranir í samfélaginu eru ekki metnar (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 

2006).  

 

3.1.4 Norræna tengslasjónarhornið 

Hið hefðbundna læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun hefur líka verið gagnrýnt á 

Norðurlöndunum þar sem tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt eru talin vera 

grundvallaratriði. Norræna tengslasjónarhornið hafnar ekki tilvist skerðingarinnar 

heldur undirstrikar mikilvægi félagslegra þátta og umhverfisþátta. Tøssebro (2004) 

fjallar um norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. nordic relational approach to 

disability) og greinir frá þremur meginþáttum: 

1. Fötlun er skilin sem ósamræmi á milli einstaklings og umhverfis. Umhverfið er 

ekki hannað fyrir ódæmigerða einstaklinga og þar sem fatlað fólk er óvenjulegt 

passar það illa inn í umhverfi sitt og mætir því erfiðleikum við vinnu, nám, 

athafnir daglegs lífs o.fl. 
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2. Fötlun er aðstæðubundin. Hvort skerðing verður að fötlun er háð því hvernig 

einstaklingurinn passar inn í umhverfið sitt hverju sinni. Til dæmis er 

hreyfihamlaður einstaklingur með skerta hreyfigetu í neðri hluta líkamans ekki 

lengur fatlaður þegar hann vinnur við tölvu því tölvuvinna krefst ekki hreyfingu 

líkamans fyrir neðan brjóstkassann og þannig séð er einstaklingur í hjólastól 

jafnfær ófatlaðri manneskju. 

3. Fötlun er afstæð. Skilgreiningar á hvar mörkin liggja varðandi það hvort skerðing 

sé fötlun eru oft pólitískar eða nátengdar menningarlegu sjónarhorni. Til dæmis 

getur ákvörðun um hvar greindarvísitölustig fyrir þroskahömlun liggur verið 

pólitísk og breytist milli ára. Sami einstaklingur getur verið fatlaður árið 1990 og 

ekki fatlaður árið 2000 (Tøssebro, 2004). 

 

Rannsókn Holmqvist (2008) er dæmi um norræna tengslasjónarhornið á fötlun. 

Rannsóknin sýndi fram á hvernig ríkisrekin vinnumiðlun í Svíþjóð skapar fötluðum 

einstaklingum möguleika á ráðningu í vinnu fyrir öryrkja. Umsækjendur sem telja sig 

ekki vera öryrkjar eru hvattir til að samþykkja að verða skráðir sem öryrkjar til þess að 

fá aðstoð við að fá vinnu á vernduðum vinnustað eða að ríkið styrki launagreiðslu þeirra 

frá vinnuveitendum. Þetta hefur líka afleiðingar fyrir viðkomandi því hann hættir að 

vera jafngildur og fullgildur þátttakandi í samfélaginu. Ríkið stuðlar þannig að því að 

hann verður óvirkur þjónustuþegi og sjálfsmynd hans gæti versnað með tímanum og 

hann gæti upplifað til dæmis vanmátt. Hann hættir því að vera fullgildur einstaklingur í 

samfélaginu og einangrast. Holmqvist (2008) talar því um fötlun sem félagslegt hlutverk 

sem virkar í tilteknu samhengi. Samfélagið getur úrskurðað fólk sem öryrkja eða fatlað á 

grundvelli reglugerða í Svíþjóð óháð líffræðilegu ástandi þess og þetta vekur upp fjölda 

mikilvægra félagslegra og pólitískra spurninga 

3.1.5 Hugmyndir og fræðilegur skilningur varðandi börn sem eru með meðfædda 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu  

Orsakir fyrir meðfæddri samþættri sjón- og heyrnarskerðingu geta verið mismunandi, til 

dæmis geta orsakirnar verið erfðafræðilegar, meðfæddar sýkingar, fyrirburafæðingar 

og áunnar orsakir (The Danish Centre on Congenital Deafblindness, 2005). Út frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni þá er einstaklingurinn talinn vera með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu ef viðkomandi skerðing hefur verið greind. Hins vegar þarf 

einstaklingur, sem læknisfræðilega hefur verið greindur með þessa skerðingu ekki 

endilega að sýna einkenni hennar út frá félagslegu sjónarhorni og skilgreiningu á 

meðfæddri samþættri sjón- og heyrnarskerðingu. Samþætting sjón- og 
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heyrnarskerðinga þarf ekki endilega að hafa áhrif á daglegt líf einstaklingsins, takmarkar 

ekki athafnir einstaklingsins og hindrar þar af leiðandi ekki fulla þátttöku hans í 

samfélaginu. Og öfugt, einstaklingur getur átt erfitt vegna meðfæddrar samþættrar 

sjón- og heyrnarskerðingar í daglegu lífi, þar sem hann fær ekki viðeigandi stuðning til 

að hann geti tekið þátt í öllu en á sama tíma er hann ekki með læknisfræðilega 

greiningu. Þessi mál verða ekki skoðuð dýpra heldur er eingöngu bent á að það gæti 

verið misræmi á milli sjúkdómagreininga og þess hvernig meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing birtist í lífi einstaklingsins út frá félagslegu sjónarhorni (Larsen og 

Dammen, 2014). 

Í þessari ritgerð er fötlun skilin í anda norræna tengslasjónarhornsins. Ef nemandi 

sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er skoðaður út frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni þá er það á ábyrgð sérfræðinga í skólum að veita 

nemandanum meðferð til að hægt sé að draga úr eða laga vandann (Skidmore, 2004; 

Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010; Thomas og Leoxley, 2001). Þannig fengi 

nemandi með þessa skerðingu til dæmis fleiri tíma í sjón- eða heyrnarörvun og starf 

kennarans myndi miða við örvun á sjón og heyrn. Tilgangurinn væri að sjón og heyrn 

myndu nýtast nemandanum betur. Nemandinn er með þessum hætti því ekki settur í 

samhengi við aðra heldur litið á hann út frá skerðingu hans og megin áherslan því oft á 

einangraða kennslu og þjálfun. Sé hins vegar sami nemandi skoðaður út frá félagslegum 

skilningi á fötlun þá væri ábyrgð skólans og sérfræðinga hans að minnka hindranirnar í 

umhverfi nemandans til að hann geti tekið fullgildan og virkan þátt í samfélaginu á 

jafnréttisgrunni (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010; Thomas og Leoxley, 

2001). Þannig myndi nemandi með þessa skerðingu fá tækifæri til að þroskast með því 

að vera með jafnöldrum sínum en ekki einungis með því að vera einn í sérþjálfun. Það 

má því álykta að oftast þurfi hvoru tveggja fyrir þessa einstaklinga. 

 

3.2 Lagalegt umhverfi um réttindi barna til menntunar á Íslandi 

Hér á eftir er vikið að lögum og reglugerðum sem tengjast stöðu barna með sérþarfir í 

íslensku menntakerfi. 

3.2.1 Lög og reglugerðir um menntun barna  

Íslensk lög kveða á um rétt fatlaðs fólks á almennri þjónustu frá ríki og sveitarfélögum, 

til dæmis menntun, heilbrigðisþjónustu og félagslega þjónustu. Í lögum um málefni 

fatlaðs fólks (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992) kemur einnig fram að sé þörf á 
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sértækari þjónustu skuli hún veitt. Í sömu lögum kemur fram að fötluð börn eigi rétt á 

að sækja almennan leikskóla á vegum sveitarfélaganna, þar sem stuðningsþjónusta sé í 

boði. Bæði í lögum um leikskóla (Lög um leikskóla nr. 90/2008) og grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) kemur fram að koma þurfi til móts við námsþarfir barna án 

aðgreiningar.  

Í lögum um þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga 

með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (nr. 160/2008) kemur fram að miðstöðinni 

beri að veita ráðgjöf um námsumhverfi og kennsluhætti, einnig fyrir einstaklinga með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Hjá Þekkingarmiðstöðinni er starfandi 

verkefnisstjóri þverfaglegs greiningarteymis fyrir fólk sem er með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu (Estella Björnsdóttir, verkefnisstjóri þverfaglegs greiningarteymis fyrir 

fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, munnleg heimild, 14. apríl 2015). 

Í reglugerð um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (nr. 1058/2003) 

er tiltekið að meðal annars daufblindir einstaklingar sem nota táknmál til daglegra 

samskipta geti fengið þjónustu og að áhersla sé lögð á þjónustu við börn á máltökualdri 

og nemendur á öllum skólastigum. Þjónustan er á grundvelli íslensks táknmáls 

samkvæmt reglugerðinni. Hins vegar veitir Samskiptamiðstöð túlkaþjónustu fyrir 

einstaklinga sem eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, óháð færni í íslensku 

táknmáli, túlkaþjónustu sem er einstaklingsmiðuð og út frá þeirri tjáskiptaleið sem 

hverjum og einum einstaklingi er tamt að nota til daglegra samskipta. 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra veitir einnig fræðslu um 

tjáskiptaleiðir fyrir einstaklinga sem eru með meðfædda og síðbúna samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu (Lilja Ólöf Þórhallsdóttir, munnleg heimild, 12. apríl 2015). Með 

þessum hætti fylgir Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra félagslegri 

nálgun í þjónustu sinni þar sem þjónustan er út frá einstaklingnum en ekki öfugt. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er eingöngu 

ein setning um skóla án aðgreiningar í kaflanum um jafnrétti: „Leggja skal áherslu á 

skóla án aðgreiningar í öllu skólastarfinu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 22). Hér er vikið að skóla án aðgreiningar í tengslum við fötlun en ekki er rætt 

frekar um hugmyndafræðina og framkvæmd hennar. Í fyrirlestri Guðna Olgeirssonar 

(2005) Skóli án aðgreiningar, Samskipan í skólamálum – í hvers þágu kemur meðal 

annars fram að „engir sérskólar [séu] starfandi á leikskólastigi á Íslandi en nemendur 

með sérþarfir [séu] í almennum leikskólum“ (Guðni Olgeirsson, 2005, bls. 5). Þetta er 

dæmi um að framkvæmd skóla án aðgreiningar á leikskólastigi og að lögunum um 

leikskóla er framfylgt.  
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013) er ítarlega 

fjallað um skóla án aðgreiningar og hann skilgreindur mjög nákvæmlega (sbr. viðauka A 

Skilgreiningar). Skilgreiningin endurspeglar hugmyndafræði laga um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, Salamanca-yfirlýsingarinnar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994) og Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (Innanríkisráðuneytið, 2013) og framfylgir lögum um grunnskóla 

(2008). Einn sérskóli á grunnskólastigi er starfandi hér á landi og þar er inntaka háð 

inntökuskilyrðum. Hins vegar er foreldrum frjálst að velja almennan skóla fyrir barnið 

sitt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Lögin um leikskóla (nr. 90/2008) og grunnskóla (nr. 91/2008) má túlka á þann hátt 

að nám barna eigi að vera við hæfi þeirra á einstaklingsgrunni. Markmiðum laganna er 

hægt að ná með hugmyndafræði skóla án aðgreiningar þar sem enginn er útilokaður út 

frá kynþætti, þjóðerni, trúarbrögðum, kyngervi eða hæfileikum (Devarakonda, 2012). 

3.2.2 Salamanca-yfirlýsing og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með 
sérþarfir 

Í Salamanca-yfirlýsingunni er sagt nánar frá rammaáætlun um kennslu barna með 

sérþarfir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). Erna Árnadóttir (1998) rekur 

sögulega tilkomu yfirlýsingarinnar, sem á rætur sínar að rekja til alþjóðlegrar ráðstefnu 

um mótun stefnu um skóla fyrir alla í Salamanca á Spáni. Markmið ráðstefnunnar var að 

ígrunda og koma með hugmyndir fyrir sameiginlega stefnu í kennslumálum fyrir 

nemendur með sérþarfir í þeim löndum sem tóku þátt í henni. Í þessari yfirlýsingu 

kemur skýrt fram að öll börn eigi rétt á skólagöngu og skólar megi ekki vísa þeim frá. Í 

rammaáætluninni er vikið að nýjum hugmyndum um menntun nemenda með sérþarfir 

og leiðbeiningar um aðgerðir voru settar fram til dæmis um stefnumótun og skipulag, 

um skólana sjálfa, um val og þjálfun fólks til kennslustarfa, um stoðkerfi fyrir skóla, 

forgangsverkefni, hlutverk heimabyggðar og mat á því hvað þarf til. Grunnurinn í 

Salamanca yfirlýsingunni er skóli án aðgreiningar (e. inclusive education), sem er einnig 

opinber stefna í skólamálum á Íslandi ásamt því að námið sé miðað við þarfir hvers og 

eins nemanda. Nemendur eiga því rétt á að fá menntun sína í almennum skóla á sínum 

eigin forsendum. Ábyrgð skólans er að mæta þörfum nemenda án aðgreiningar til að 

nám þeirra verði árangursríkt: „Grundvallarregla skóla án aðgreiningar er að öll börn 

eigi, hvar sem því verður við komið, að læra saman, hvað sem líður muni á þeim og 

hugsanlegum örðugleikum“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994, bls. 20). 
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3.2.3 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er sérstaklega fjallað um börn 

í nokkrum greinum. Þar er tiltekið að vitundarvakning þurfi að eiga sér stað og að öll 

börn eigi rétt á menntun og kennslu við hæfi í skóla án aðgreiningar. Í þessum samningi 

er einnig kveðið nánar á um réttindi fólks til mismunandi tjáskipta og að kröfur séu 

gerðar til fagfólks og starfsmanna menntakerfisins um færni og þekkingu á ólíkum 

tjáskiptaleiðum. Allir þættir samningsins lúta að umhverfinu. Skilningur á þörfum 

fatlaðs fólks þarf að vera í umhverfinu og gera skal allar nauðsynlegar breytingar til að 

fatlað fólk taki að fullu virkan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli 

(Innanríkisráðuneytið, 2013). 

Samningurinn og valkvæði viðaukans var undirritaðir af hálfu Íslands þann 30. mars 

2007. Alþingi samþykkti þann 20. september 2016 þingsályktunartillögu um að fullgilda 

samninginn (Utanríkisráðuneytið, 2016). Fullgildingin hefur í för með sér aðlögun 

samningsins að íslenskri löggjöf að fullu (Innanríkisráðuneytið, 2013). 

3.3 Skóli án aðgreiningar 

Í þessum kafla er greint frá hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og niðurstöðum 

tveggja rannsókna um stefnuna í Reykjavík. Einnig er rætt um hlutverk og kröfur sem 

gerðar eru til kennara í skóla án aðgreiningar. Staða barna með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu í menntakerfinu er til umfjöllunar í lok kaflans. 

 

3.3.1 Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar er tilkomin vegna baráttu forráðamanna og 

uppalenda barna með skerðingar til að börnin hafi aðgengi að almennum skólum. Það 

sem er í brennidepli hugtaksins skóla án aðgreiningar er einstaklingurinn. 

Einstaklingurinn eins og hann er. Þegar um skóla án aðgreiningar er að ræða er það 

óháð því á hvaða skólastigi nemandinn er og hugmyndafræðin byggist á þátttöku barna 

með og án sérþarfa í sama umhverfi, sem býður upp á jafna möguleika fyrir alla að ná 

árangri á sínum eigin forsendum (Sandall og Schwartz, 2008). Sjálfgefið er að öll börn 

séu hluti starfsins sem þar fer fram. 

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar felur í sér viðurkenningu á 

margbreytileikanum, ásamt því að þörfum einstaklingsins er mætt á forsendum hans. 

Hugmyndafræðin tengist því annars vegar stefnu í menntun einstaklinganna og hins 

vegar skipulagsaðferð starfsins á öllum skólastigum. Skóli án aðgreiningar er 
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skilgreindur m.a. í stefnu Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar (Hrund Logadóttir, 

Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012), á vegum Rannsóknarstofu um 

skóla án aðgreiningar (2008) og í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) (sbr. viðauka A Skilgreiningar). 

Skilgreiningarnar sýna þessi órjúfanleg tengsl milli skóla og einstaklingsins og því 

ekki er hægt að byggja upp skóla án einstaklinga en þeir getur heldur ekki verið án skóla 

þar sem tíu ára skólaskylda er samkvæmt 3. gr. laga um grunnskóla (nr. 91/2008) fyrir 

alla hér á landi. 

Lög og samningar kveða skýrt á um að öll börn eigi rétt á menntun og að ólíkar 

stofnanir skuli standa vörð um að hún sé veitt á forsendum barnanna. Hér á landi er 

stefna um skóla án aðgreiningar lögfest og að það ber að taka mið af því. Skólar mega 

ekki vísa neinum nemanda frá heldur verða þeir að taka á móti öllum börnum og mæta 

þörfum þeirra á forsendum þeirra. Samkvæmt lögum og mannréttindasáttmálum er 

skóli án aðgreiningar því opinn öllum og fjölbreytileikanum fagnað. Hins vegar gæti 

reynst erfitt í daglegri vinnu að framkvæma það sem mælst er til, þar sem skortur er 

talinn vera á fjármunum, fagþekkingu og tíma, bæði hér á landi og erlendis. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að reglulegar endurskoðanir laga og námskráa duga ekki einar og sér. Til 

þess að breytingar verði og skóli án aðgreiningar virki sem skyldi þurfa kennarar í 

grunnskólum að breyta viðhorfum sínum, starfsháttum og skipulagi (Dóra S. Bjarnason, 

2010; Dóra S. Bjarnason og Persson, 2007; Grétar L. Marinósson, 2007; Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). Helstu hindranir, samkvæmt þeim rannsóknum sem vísað er í 

hér að framan, eru meðal annars að hugtakið skóli án aðgreiningar er skilgreint á 

mismunandi vegu og það gefur möguleika til mismunandi túlkunar af hálfu kennara og 

kerfisins. Á sama hátt reynist einnig erfitt að koma sér saman um hvað hugtakið 

sérkennsla þýðir. Ósamræmi er milli skipan menntakerfis og stefnu í menntamálum. 

Hindrun kemur einnig fram á þann hátt að kennarar eiga erfitt með að aðgreina hvaða 

vinnubrögð leiða til aðgreiningar nemanda og hvaða ekki. Margt bendir til að kennarar 

hafi ekki fengið nægan stuðning í vinnu sinni til að þeir geti framfylgt lögunum og 

settum námskrám (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Hindrun birtist einnig með þeim hætti að viðhorf í samfélaginu leiða til þess að ekki 

er vilji fyrir breytingum. Tilhneigingin hefur verið að láta alla nemendur passa inn í 

skólakerfið í stað þess að aðlaga skólakerfið að öllum nemendum. Hindrun kemur 

einnig fram sem vantrú á skólanum á þann hátt að hann geti boðið nemendum með 

sérkennsluþarfir upp á viðeigandi námsumhverfi. Rödd foreldra, kennara og nemanda 

heyrist lítið og það er talið vera hindrun. Hindrun birtist einnig á þann hátt að skóli án 
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aðgreiningar virki ekki vegna þess að nemendur sem eru í sérkennslu upplifa það að 

eignist ekki vini og nemendum finnst kennarar ekki gera sömu kröfu til þeirra og 

annarra nemenda. Áherslan í námi barna er á færni (e. skill) (það er að segja að allir 

standi sig á könnunum á landsvísu) en ekki á hæfni (e. ability) (til dæmis að leysa 

verkefni). Hindrun er einnig talin vera fjármögnunin sem er í höndum sveitarfélaga á 

leik- og grunnskólastigi. Án fjármagns og svigrúms í kennarastarfinu er erfitt að ná 

settum markmiðum (Dóra S. Bjarnason og Persson, 2007). 

 

3.3.2 Rannsóknir varðandi skóla án aðgreiningar í Reykjavik 

Reykjavíkurborg hefur látið gera tvær kannanir um sérkennslu í borginni, árið 2005 og 

2010. Í síðari könnuninni kemur meðal annars fram að „sérkennslustefna skóla var 

oftast birt í skólanámskrá eða skólahandbók“ (Hildur B. Svavarsdóttir, Sara Björg 

Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011, bls. 3). Skólanámskrár eru aðgengilegar öllum 

(s.s. foreldrum, kennurum og öðrum áhugasömum) á vefsíðum skólanna. Það gefur 

möguleika á umfjöllun á opinberum vettvangi. Um 40% deildarstjóra í sérkennslu voru 

þeirrar skoðunar að stefnan skóli án aðgreiningar sé auðveld í framkvæmd en 60% voru 

ekki sammála því. Helstu ástæður erfiðleikanna voru taldar vera fjármagnsskortur, ekki 

nægileg þekking né nægur tími (Hildur B. Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund 

Logadóttir, 2011). Þessar niðurstöður benda til þess að framkvæmd 

hugmyndafræðinnar um skóla án aðgreiningar geti reynst erfið.  

Í skýrslu starfshóps um sérfræðiþjónustu skóla (Hrund Logadóttir, Steinunn 

Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012) kemur fram að sérhæfðar sérdeildir í 

Reykjavík séu fimm. Í skýrslunni kemur einnig fram að: 

Auka þarf fjölbreytni sérfræðiþjónustu og sérfræðiþekkingu, bæði varðandi 

ýmsar sértækar þarfir nemenda og faglega þekkingu á skólastarfi og 

innviðum skólanna. Fleiri fagstéttir þarf að fá til starfa inn á stöðvarnar, s.s. 

fleiri kennsluráðgjafa, talmeinafræðinga og þroska- og iðjuþjálfa. Einnig þarf 

sérfræðiþjónustan að hafa yfir að ráða sérfræðingum um skólaþróun, 

kennsluhætti og skipulag skólastarfs (Hrund Logadóttir, Steinunn 

Ármannsdóttir og Sara Björg Ólafsdóttir, 2012, bls. 2). 

Þessar niðurstöður eru einnig vísbending um að erfitt getur reynst að framfylgja lögum 

við slíkar aðstæður. Skortur á fagþekkingu og sérfræðingum virðist hafa áhrif á 

skólastarfið. 
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Í skýrslu Ragnheiðar Axelsdóttur (2010) kemur fram að í 82% skólanna vinnur 

starfsfólk með sérþekkingu á sviði einhverfu og í 84% skólanna er ákveðinn starfsmaður 

ábyrgur fyrir þjónustu við nemendur sem eru með raskanir á einhverfurófi. Í skólum þar 

sem börn á einhverfurófinu stunda nám hafa starfsmenn getað leitað ráðgjafar til 

mismunandi aðila og sótt námskeið. Þessar niðurstöður benda til þess að 

Reykjavíkurborg vinni markvisst að því að framfylgja lögum um skóla án aðgreiningar 

hvað varðar börn með einhverfu. Það er gert meðal annars með því að ráða fólk með 

sérþekkingu eða auka þekkingu þeirra sem starfa nú þegar í skólum. Því mætti búast við 

að unnið væri á sama hátt þegar kemur að börnum með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. 

  

3.3.3 Hlutverk og kröfur til kennara og annars fagfólks í skóla án aðgreiningar 

Í skóla án aðgreiningar eru miklar kröfur gerðar til kennara og starfsfólks. Kennarar á 

leikskólum og í hverfisskólum eiga að vera sérfræðingar í ólíkum greiningum til að þeir 

geti boðið börnunum viðeigandi kennslu. Hermína Gunnþórsdóttir (2010) bendir á í 

umfjöllun sinni að allir skólar eru skyldugir samkvæmt lögum um grunnskóla til að taka 

á móti öllum börnum með sérþarfir eða fötlun. Þess er krafist af kennaranum að hann 

viti sem mest um allt og geti hafið vinnu strax í skólastofunni með barni með fötlun.  

Í tengslum við niðurstöður rannsókna og kannanna veltir höfundur því fyrir sér hvort 

hinn almenni leikskólakennari sé tilbúinn að fást við kennslu nemenda sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í skóla án aðgreiningar eftir útskrift úr 

almennu kennaranámi. Fæstir nýútskrifaðir leikskólakennarar hafa það víðtæka 

menntun að þeir geti veitt kennslu við hæfi strax við upphaf skólagöngu barns með 

þessa skerðingu. Höfundur er að ljúka námi í menntunarfræðum leikskóla og skipulag 

námsins bauð ekki upp á kennslu sem gagnast við slíkar aðstæður. 

Í anda skóla án aðgreiningar, lagaumhverfisins og þeirra krafna sem gerðar eru til 

kennarans er mikilvægt að skilningurinn sé til staðar í skólanum við upphaf skólagöngu 

barns sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, þar sem hlutverk 

kennarans í skóla án aðgreiningar er almennt að finna leiðir til að mæta námsþörfum 

nemandans á hans forsendum. Samspilið milli skerðingarinnar og umhverfisins er 

margslungið. Það sem spilar inn í er að bæði er skerðingin sjálf flókin (Standifer, 1980; 

Larsen og Damen, 2014) og skortur er á skilningi hjá kennurum og samfélaginu á 

þörfum nemanda með þessa skerðingu, sem eru í eðli sínu allt öðruvísi en þarfir 

nemanda sem eru með síðbúna samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Kennarinn þarf 
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því að vita að meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing birtist ekki eins hjá öllum 

einstaklingum og þess vegna þarf hann að læra af barninu sjálfu hvernig meðfædd 

samþætt sjón- og heyrnarskerðing hefur áhrif á líf þess (Nebraska Vocational 

Rehabilitation Agency, 2000; Andersen o.fl., 2010). Benda má á að raunin er sú að 

almennur kennari byrjar á að læra á nemanda sem er með þessa skerðingu á meðan 

hann les og fræðist um skerðinguna. Hann verður því að endurskoða kennsluaðferðir 

sínar eftir að hafa hlustað á nemandann og hvað hann hefur að segja um sín mál. 

Kennarinn þarf líka að vera meðvitaður um hvort nemandinn sé með 

viðbótarskerðingar við samþættu sjón- og heyrnarskerðinguna eða ekki. Ef svo er, þá 

þarf að hafa enn fleiri þætti í kennslunni í huga. Bent hefur verið á að miklar kröfur séu 

gerðar til kennara í skóla án aðgreiningar og meðal annars við að mæta öllum 

nemendum burtséð frá skerðingum þeirra. það sé því réttmætt að velta fyrir sér hvort 

þær séu raunhæfar miðað við stöðuna á Íslandi í dag (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

 

3.3.4 Staða barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til 
menntunar 

Í dag er enn verið að reyna að skilja sérstöðu hópsins sem hér er til umfjöllunar í ljósi 

nýrra stefna í menntakerfinu og breyttrar sýnar á fötlun. Út frá því má spyrja um 

mikilvægi þess að staldra við og hugsa vel um þekkinguna sem þegar er til. Í Parker, 

McGinnity og Bruce (2011) kemur fram að kennsluþörfum nemenda með þessa 

skerðingu sé hægt að mæta við ólíkar aðstæður, til dæmis í kennslustofu í skóla án 

aðgreiningar með aðstoð sérkennara og þroskaþjálfa, þar sem nemandinn tekur þátt í 

náminu til jafns við aðra, í sérdeildum innan hverfisskólans (e. resource rooms), í 

sjálfstæðum kennslustofum í hverfisskólanum (e. self-contained classrooms within 

public school) eða í sérskóla. Höfundarnir telja að nemendur með þessa skerðingu þurfi 

á aðstoð færra starfsfólks að halda miðað við hlutföll nemenda í skólanum til að tryggja 

aðgang þeirra að upplýsingum og virkri þátttöku barna með skerðinguna. Mat höfundar 

er að þessi niðurstaða sé áhugaverð í ljósi þess að barn með þessa skerðingu þarf oftast 

á einstaklingsþjónustu að halda (maður á mann) og þá er hlutfall starfsfólks á hvern 

nemanda hærra eins og það kemur fram í Deafblind International - Guidelines on Best 

Practice for Service Provision to Deafblind People (e.d.)  

Kennsluaðferðir fyrir börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu hafa alltaf verið eftir þeirri tegund skóla sem einstaklingarnir sækja, 

til dæmis sérskóla eingöngu fyrir blinda eða eingöngu fyrir heyrnarlausa. Í sérskóla fyrir 

blinda er kennslunálgunin út frá kennsluaðferðum fyrir blinda en í sérskóla fyrir 
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heyrnarlausa miðast kennsluaðferðirnar við heyrnarlausa nemendur. Ríkjandi áhersla er 

í dag á hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og í því samhengi eru 

einstaklingsnámskrár búnar til fyrir þá einstaklinga sem þurfa á þeim að halda. Að mati 

Riggio og McLetchie (2008) eru markmiðin með einstaklingsnámskrám fyrir nemendur 

sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu þau að nemandinn geti 

þroskast alhliða og náð að þróa allt sem í honum býr til að hann geti tekið þátt í 

samfélaginu. En til að það sé hægt þurfa kennarar að hafa skilning og færni til þess að 

styðja við þróun tjáskiptahæfni hjá nemandanum. 

Á Íslandi geta foreldrar barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu skráð börnin sín í hverfisleikskóla eða leitað til annars af tveimur 

ráðgjafarleikskólum í Reykjavík, annars vegar leikskólans Sólborgar og hins vegar 

leikskólans Múlaborgar. Leikskólinn Sólborg er ráðgjafarskóli fyrir heyrnarlaus og 

heyrnarskert börn og veitir ráðgjöf varðandi umhverfi barna með skerta heyrn og á 

hvað beri að leggja áherslu í námi og kennslu. Leikskólinn veitir ráðgjöf um 

heyrnarskerta nemendur og táknmál (Leikskólinn Sólborg, e.d., samkvæmt upplýsingum 

á vefsíðu leikskólans). Leikskólinn Múlaborg er sérhæfður ráðgjafarleikskóli þar sem 

starfsfólk hefur margra ára reynslu af vinnu með fötluðum börnum og markvisst er 

unnið með óhefðbundin tjáskipti til að „örva mál og tjáningu“ (Leikskólinn Múlaborg, 

e.d.), samkvæmt upplýsingum á vefsíðu leikskólans. Nemendur sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu á grunnskólastigi eiga kost á að stunda 

nám í sérskóla (til dæmis í Klettaskóla samkvæmt stefnu Skóla- og fræðsluráðs 

Reykjavíkur um sérkennslu) (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012), í tvítyngdum skóla (samanber Hlíðaskóla, 2016, samkvæmt 

upplýsingum á vefsíðu skólans) eða í sérdeild hverfisskóla (Giljaskóli, e.d., samkvæmt 

upplýsingum á vefsíðu skólans). Kannski eru fleiri möguleikar í boði á grunnskólastiginu 

en ekki tókst að finna heimildir um það. Athygli er vakin á því að það er misræmi milli 

heimilda þar sem á vefsíðu Hlíðaskóla er þess getið að: 

Táknmálssviðið á líka að sinna daufblindum nemendum og þeim nemendum 

sem þurfa sjónrænt mál af einhverjum orsökum. Fyrir alla nemendur 

táknmálssviðs skal velja almenna bekki, sem þau eru skráð í, og fá þar sína 

félagslegu og námslegu blöndun eftir því sem við á. Fagfólk táknmálssviðs 

skipuleggur nám nemendanna og blöndun miðað við námslega stöðu og 

getu hvers og eins, að höfðu samráði við foreldra, deildarstjóra sérkennslu 

og kennara almennu bekkjanna (Hlíðaskóli, 2016). 
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Hins vegar er ekki minnst á að Hlíðaskóli þjónusti einnig börnum sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í stefnu skóla- og fræðsluráðs 

Reykjavíkur um sérkennslu (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012). Á heimasíðu Giljaskóla kemur fram að markmið sérdeildarinnar sé 

meðal annars: „Örvun og kennsla daufblindra barna á skynhreyfistigi Lilli Nielsen“ 

(Giljaskóli, e.d.). Námsframboðið fyrir daufblinda nemendur í Hlíðaskóla er út frá 

kennslu á táknmáli inn í bekk miðað við stöðu og getu en í Giljaskóla eru nemendur í 

sérdeild og kennslan miðast við hugmyndafræði Lilli Nielsen2 um skynhreyfiörvun og að 

hún sé út frá stöðu nemandans (Giljaskóli, e.d; Hlíðaskóli, 2016). 

Á heimasíðu Hlíðaskóla kemur einnig fram að: „... kennsla á táknmálssviði miðist við 

Aðalnámskrá grunnskóla eins og mögulegt sé“ (Hlíðaskóli, 2016). Svipaðar upplýsingar 

er líka að finna á heimasíðu Giljaskóla. En hvergi í Aðalnámskránni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) er minnst á að nemendur sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu þurfi á sérstökum kennsluaðferðum að halda. 

Eins og það hefur komið fram í þessum kafla geta nemendur sem eru með þessa 

skerðingu sótt hverfisleikskóla eða hverfisgrunnskóla. Hverfisleikskólar geta leitað ráða 

til ráðgjafarleikskólanna tveggja í Reykjavík varðandi heyrnarskert börn og táknmál, 

börn með fjölþættar skerðingar og óhefðbundin tjáskipti. Nemendum sem eru með 

þessa skerðingu stendur einnig til boða að sækja Hlíðaskóla, þar sem kennslan er á 

íslensku táknmáli. Eitt úrræði á grunnskólastigi þar sem umræddur hópur nemenda 

geta stundað nám er sérskólinn Klettaskóli en hann er hins vegar ekki í samræmi við 

setta menntastefnu hér á landi um skóla án aðgreiningar. 

 

3.4 Samantekt 

Viðhorf til fötlunar almennt var lengi læknisfræðilegt, þar sem orsakatengsl eru milli 

skerðingar og fötlunar. Byltingarkennd breyting varð með tilkomu breska félagslega 

líkansins, sem brýtur þessi orsakatengsl og bendir á að umhverfishindranir og skortur á 

                                                      
2
 Hugmyndafræði Lilli Nielsen tengist börnum með sjónskerðingu og/eða með aðrar skerðingar. Hún lagði 

til að börnum yrði leyft að njóta vafans og stuðla ætti að alhliða þroska þeirra (Nielsen, 1999). Hún benti 

á mikilvægi þess að barnið upplifi umheiminn með öllum líkamanum og sérstaklega með höndunum. Þess 

er krafist af umhverfinu að því sé breytt og aðlagað þannig að umhverfið sé örvandi og barnið geti verið 

virkt. Sem dæmi um örvandi umhverfi má nefna fjölda hluta sem örva barnið í gegnum snertingu, sjón, 

heyrn, lykt og bragð.  
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félagslegum stuðningi leiði til fötlunar. Bæði ICF – Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, 

fötlun og heilsu og norræna tengslasjónarhornið á fötlun undirstrika hlutverk 

félagslegra þátta og umhverfisþátta á fyrirbærinu fötlun. Þau viðurkenna á sama tíma 

tilvist skerðingarinnar.  

Lög og samningar kveða skýrt á um að öll börn eigi rétt á menntun og að ólíkar 

stofnanir skuli standa vörð um að hún sé veitt á forsendum barnanna. Hér á landi er 

stefna um skóla án aðgreiningar lögfest og að það ber að taka mið af því. Skólar mega 

ekki vísa neinum nemanda frá heldur verða þeir að taka á móti öllum börnum og mæta 

þörfum þeirra á forsendum þeirra. Skóli án aðgreiningar er því opinn öllum og 

fjölbreytileikanum fagnað. Að mati höfundar er aðal áhersla hugmyndafræðinnar um 

skóla án aðgreiningar að tryggja að fatlaðir nemendur verði virkir þátttakendur í 

skólasamfélaginu og nánasta félagslega umhverfi. Meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing felur í sér erfiðleika í tjá- og samskiptum og henni fylgir félagsleg 

einangrun. Með því að framfylgja lögbundinni stefnu í menntamálum hér á landi má 

koma í veg fyrir slíka einangrun. Í skóla án aðgreiningar eru þarfir nemendanna 

uppfylltar á jákvæðan og uppbyggilegan hátt í umhverfi þar sem öllum líður vel. 

Þar sem skóli án aðgreiningar er skóli margbreytileikans gerir hann miklar kröfur til 

kennara og starfsfólks. Kennarar á leikskólum og í hverfisskólum eiga að hafa skilning á 

ólíkum skerðingum til að þeir geti boðið börnunum viðeigandi kennslu. Það gæti reynst 

erfitt í daglegri vinnu að framkvæma það sem mælst er til, þar sem skortur er talinn 

vera á fjármunum, fagþekkingu og tíma. 

Ýmislegt hefur verið skrifað um kennsluþörf nemenda sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og það sem er sameiginlegt þeim skrifum er 

krafan undanfarið um einstaklingsmiðaða kennslu fyrir hvern og einn nemanda, þar 

sem hann er einstakur, óháð því í hvaða aðstæðum námið fer fram, það er að segja í 

sérskóla eða í skóla án aðgreiningar.  
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4 Tjáskipti, tungumál og táknfræði 

Í þessum kafla verður vikið að tjá- og samskiptum og tengslum þeirra við mál út frá 

sjónarhorni meðfæddrar samþættrar sjón- og heyrnarskerðingar. Ferli þar sem tjáskipti 

eiga sér stað er forsenda þess að samskipti verði til (Center for døvblindhed og høretab, 

2015). Samskipti snúast um gagnkvæm tengsl og gagnkvæm áhrif. Þegar samskipti eiga 

sér stað verða tveir eða fleiri einstaklingar að vera til staðar og deila saman 

samskiptaleið til þess að senda skilaboð sín á milli og tryggja skilning. Hagood (1994) 

bendir á að börn þurfi að læra að hafa samskipti við aðra til þess eins að geta skemmt 

sér saman og það eru verðlaunin fyrir það að samskiptin hafi átt sér stað. Skiptar 

skoðanir eru meðal fræðimanna varðandi túlkun á hugtökunum sem eru hér til 

umræðu. Mat höfundar er að túlkunin sem lögð er fram hér á eftir sé gagnlegust fyrir 

umræðuefnið í ritgerðinni og hjálpi til við að skilja viðfangsefni hennar. Túlkunin er ekki 

endilega byggð á málvísindalegum forsendum heldur á hagnýtri notkun tjáningarleiða í 

tengslum við meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Í þessum kafla er einnig 

vikið að táknfræði (e. semiotics) og tungumálum. Það er mikilvægt að gera grein fyrir 

kjarna þeirra því einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu nota ekki endilega tungumál til að eiga samskipti á táknrænum 

grundvelli. Það er ekki hægt að skoða samskipti hjá börnum sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu án þess að fræðast aðeins um tengslin milli 

táknfræði, tjáskipta og tungumáls.  

4.1 Tjáskipti 

Hartmann og Stork (1976) útskýra tjáskipti sem ferlið við að deila upplýsingum frá 

einum punkti til annars. Tjáskiptin krefjast eftirfarandi: í fyrsta lagi sendanda, í öðru lagi 

móttakanda og í þriðja lagi rásar sem hefur það hlutverk að vera miðillinn (e. medium) 

og bera skilaboðin. Oftast eru í fjórða lagi skilaboðin í formi texta eða frásagnar sem eru 

í fimmta lagi kóðuð þar sem bæði sendandinn og móttakandinn þekkja kóðann. 

Tjáskiptin eru í sjötta lagi oftast um eitthvað ákveðið efni og í sjöunda lagi innan og í 

náttúrlegu og félagslegu samhengi sem þátttakendur í tjáskiptunum deila saman. 

Tjáskiptin snúast með öðrum orðum um að einhver tjái sig, til dæmis í gegnum tal, sjón, 

snertingu, með einhverjum og um eitthvað ákveðið á máli, sem báðir aðilar kunna og í 
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samhengi sem báðir aðilar þekkja. Tjáskipti eiga sér stað þegar skilaboðin eru send og 

einhver hefur móttekið þau óháð því hvort móttakandi hefur skilið skilaboðin. Það að 

hunsa skilaboð sem hafa verið send eru ekki tjáskipti. 

Tjáskipti eru sögð samanstanda af tveimur þáttum; skilningi og tjáningu (Demchak, 

Rickard og Elquist, 2002; Rowland, 2009). Hartmann og Stork (1976) nefna sjö þætti 

varðandi ferlið við tjáskipti en þeir gera ekki ráð fyrir skilningi skilaboðanna, eingöngu 

móttöku þeirra. Með skilningi er átt við hvernig hlustandinn móttekur og skilur skilaboð 

frá samtalsfélaga. Tjáningin er skilin eftir því hvernig viðkomandi flytur skilaboðin til 

samtalsfélagans, til dæmis með því að nota látbragð, tal, ritun eða táknun. Merkinguna 

er hægt að bæta m.a. með því að nota líkamstjáningu, blæbrigði raddar, snertingu, lykt, 

bragð og annað. Höfundi finnst athyglisvert að Hartman og Stork (1976) gera ekki ráð 

fyrir skilningi skilaboða heldur eingöngu móttöku þeirra. Það er mat höfundar að án 

þess að skilaboð séu skilin sé ekki hægt að tala um tjáskipti heldur eingöngu boðskipti. 

(sjá skilgreiningu á boðskiptum í viðauka A).  

Hagood (1994) útskýrir hvað samtal við barn sem er með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu er og segir að til þess að tjáskipti eigi sér stað þurfi tvo aðila, 

umræðuefni sem báðir samtalsfélagarnir hafi áhuga á og að þeir skiptist á að tjá sig. 

Hún heldur áfram og segir að samtalið sé öðruvísi en önnur boðskipti af því að þegar 

tjáskipti eigi sér stað þá séu þau alltaf um málefni sem sé sameiginlegt fyrir báða 

samtalsfélagana. Janssen og Rødbroe (2007) útskýra samtal á svipaðan hátt tuttugu 

árum síðar og leggja líka áherslu á að samtalsfélagarnir séu virkir og skiptist á. Það sama 

á við skýringar Souriau, Rødbroe og Janssen (2008) en þær bæta við að samtalið snúist 

um eitthvað hagnýtt sem fólk upplifir þegar fólk tjáir sig með orðum eða látbragði. Þær 

leggja áherslu á að samtalsfélaginn bregðist við tjáningu og hljómfalli þess. Svörun er 

nauðsynleg en ekki endilega skilningur. Með því að ræða saman komast sendandinn og 

móttakandinn að sameiginlegum skilningi. 

Tjáskipti eru ekki eingöngu um þarfir, óskir, leiðbeiningar eða að fylgja 

leiðbeiningum heldur snúast tjáskipti einnig um að deila upplýsingum um málefni sem 

báðir samtalsfélagarnir hafa áhuga á. Það að tjá þarfir, óskir eða leiðbeiningar má að 

mati höfundar frekar skoða sem boðskipti ef samtalsfélaginn svarar ekki eða bregst ekki 

við. Ef hann svarar eða bregst við breytast boðskiptin í tjáskipti. Samtalið eða tjáskiptin 

geta átt sér stað á öllum stigum og með öllum einstaklingum. 

Tjáskipti fyrir börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

eru summan af öllum formum – tjáðum með orðum eða táknum og látbrigði til tjáskipta 

sem einstaklingarnir nota í samtali (Center for døvblindhed og høretab, 2015). 
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Höfundar skýrslunnar Dansk kvalitetsmodel på det sociale område nefna líka, eins og 

Hartmann og Stork (1976), að sendandi og móttakandi þurfi að vera til staðar og að 

sendandi og móttakandinn hafa áhrif á það sem tjáð er og hvaða málgerð er notuð, 

samanber raddmál, táknmál samanborið við snertitáknmál. Raddmál eru tjáð með 

röddinni og numin í gegnum heyrn; táknmál eru tjáð með höndum og numin með 

augum og snertitáknmál eru tjáð í gegnum snertingu og numin í gegnum húðina. 

Tjáskiptin eru því ekki bundin eingöngu orðum eða táknum í táknmáli eða einhverju 

öðru formi. Form tjáskiptanna ræðst af samhenginu sem tjáskiptin fara fram í (Center 

for døvblindhed og høretab, 2015). 

Bruce (2010) talar um fjóra þætti tjáskipta barna sem eru með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu: form, hlutverk, innihald og samhengi. Formið tengist bæði 

skilningi og tjáningu, það er að segja hvaða leiðir barnið fer til þess að senda boð og að 

skilja boð, til dæmis með því að nota líkamann sem tjáningarform, myndir, hjal, 

bendingar, látbragð, stök orð, stök tákn í táknmáli eða eiginlegt tungumál. Með 

hlutverki á Bruce við tilgang tjáskiptanna, til dæmis að ná athygli, svara, neita eða koma 

með athugasemd. Með innihaldi er átt við um hvað barnið tjáir sig mest. Samhengið er 

skoðað út frá því í hvaða aðstæðum barn hefur oftast frumkvæði að tjáskiptum sem 

leiða til samskipta (sjá kafla 6). Bruce skilgreinir fjögur lög tjáskipta: að neita einhverju, 

að fá eitthvað, félagsleg tjáskipti og að afla sér upplýsinga. Það verður samt að vera 

skilningur á að hvert og eitt barn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu er einstakt. Þannig getur barn sem er með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu notað stök tákn í táknmáli til að neita einhverju, t.d. sagt NEI 

eða ýtt hlut frá sér og til þess að fá eitthvað getur barn notað orð, tákn í táknmáli eða ef 

það veit hvorki táknið í táknmáli né orðið getur barnið leitt viðkomandi að hlutnum. Í 

félagslegu samhengi þekkir barn þær venjur sem gilda þegar fólk hittist, til dæmis að 

segja hæ eða bless. Barnið beinir athygli uppalenda að einhverju sem vekur áhuga þess 

með því að snerta einstaklinginn og benda á hlutinn eða nefnir hann með orði. Til þess 

að afla sér upplýsinga getur barn til dæmis spurt spurninga með því að nota stök tákn í 

táknmáli eða tveggja orða setningu; svarað já/nei spurningum með stökum táknum í 

táknmáli eða viðeigandi hegðun eða barn getur nefnt fólk í nærumhverfi sínu með nafni 

eða nafnatákni.  

Amaral (2003) sameinar allt sem sagt hefur verið hingað til um tjá- og samskipti fyrir 

börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í líkani sínu um 

tjáskipti og nám þessara barna, eins og sjá má á mynd nr. 1. 
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Mynd 1. Líkan Amaral um tjáskipti og nám barna með meðfædda samþætta sjón- og 
heyrnarskerðingu (Amaral, 2003, bls. 21) 

Tjá- og samskipti geta ekki átt sér stað í einangrun. Þau verða til með því að fólk skiptist 

á að tjá sig um málefni sem allir í samtalinu hafa reynslu af og þekkja vegna eigin 

upplifunar. Samskiptin eru í formi samtals og í samhengi fyrir báða aðila í samtalinu. 

Tjáskipti manna á milli er grundvöllurinn fyrir grunnsamskiptafærni hjá einstaklingnum. 

Grunnsamskiptafærni er ekki háð tjáningarmáta, radd- eða táknmáli. 

Grunntjáskiptafærni snýst um að vera skilinn og að skilja aðra á þeim forsendum sem 

báðum samtalsfélögum er tamt að nota. 

Kennarar sem kenna börnum sem eru með þessa skerðingu þurfa að skilja að 

samskiptin grundvallast ekki á notkun eins ákveðins tungumáls heldur á flæði í 

tjáskiptunum og á svörun. Með því að tala saman og upplifa saman skapast umræður 

um allt í umhverfinu og tengsl myndast út frá samhenginu. 

4.2 Tungumál 

Hjá Crystal (1987) er að finna yfirgripsmikla umræðu um tungumál. Hugtakið tungumál 

(e. language) er hægt að nota í mismunandi samhengi og því eru skilgreiningarnar 

óteljandi. Skilgreiningarnar geta verið út frá almenna hugtakinu tungumál, út frá 

sérstakri hugmynd um tungumál, út frá formlegum einkennum tungumálsins, út frá 

ólíku hlutverki sem tungumál hafa, út frá andstæðunni mannlegt samanborið við 

dýrslegt (e. animal) eða vélrænt; út frá því sem líkt er milli tungumála. Sumar 
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skilgreiningar eru nákvæmar en aðrar eru almenns eðlis. Crystal (1987) segir líka að 

oftast sé verið að lýsa hugmyndinni tungumál frekar en að skilgreining á fyrirbærinu sé 

gefin. Hann bendir á að það sé ekki eitt einhlýtt svar við því hvað er tungumál, þar sem 

mörg flókin vandamál koma upp á yfirborðið þegar reynt er að koma með almenna 

skilgreiningu. Vandinn er sá að ekki er hægt að fullyrða með nákvæmni og af fullri vissu 

um allsherjar formlega og félagslega eiginleika. Skilgreiningarnar eru því margar og 

ólíkar. 

Hjá Hartmann og Stork (1976) er líka að finna umræðu um tungumál. Þar kemur 

meðal annars fram að það sem skilgreiningarnar eiga sameiginlegt er að tungumál eru 

einkennandi fyrir mannkynið. Allir einstaklingar nota tungumál (radd- eða táknmál) til 

þess að eiga í samskiptum hver við annan. Tungumál eru ekki eingöngu notuð til þess 

að eiga í tjáskiptum við aðra heldur einnig til þess að einstaklingur tjái hugsanir sínar.  

Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun er tungumál skilgreint 

sem samskipti og nánari útlistun er gefin á hvað getur verið tungumál: „„tungumál“ 

merkir meðal annars talað mál og táknmál og annars konar mál sem ekki er talað“ 

(Innanríkisráðuneytið, 2013, bls. 4). 

Túlkun höfundar á skilgreiningu samningsins er á þann veg að tungumál séu öll 

hugsanleg boð og tjáning sem leiðir til þess að eitthvað verði til. Með eitthvað er átt við 

upplifun, lausn verkefnis, hvað sem er, afstætt sem hlutkennt (Innanríkisráðuneytið, 

2013). 

Fromkin, Rodman og Hyams (2014) fjalla um í hverju það felst að kunna tungumál 

og í raun byggjast hugmyndir þeirra á kenningu Chomsky um allsherjarmálfræði (e. 

universal grammar) og að hæfileikinn til að læra mál sé eðlislægur. Það að kunna 

tungumál felst í að þekkja hljóðkerfi tungumáls, að þekkja merkingu orða, að geta 

skapað óteljandi samsetningar af setningum, að þekkja munninn á hvaða setningar eru 

tækar og hvaða ótækar og að vita í hvaða aðstæðum hvaða málsnið á að nota. 

Þegar fjallað er um tungumál í tengslum við börn sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu velur höfundur að tala um tungumál sem 

sameiginlegt merkjakerfi (e. code) í tjáskiptum sem kennarinn og nemandinn skilja á 

sama hátt og nota til þess að tengjast hvor öðrum, að læra hvor af öðrum og að miðla 

upplýsingum hvor til annars. Form merkjanna getur verið hvað sem er, til dæmis 

líkamshreyfing, hjal, bendingar, látbragð, stök orð, stök tákn í táknmáli, lykt, bragð, 

grátur, myndir o.s.frv. Mikilvægt er fyrir kennara að hafa skilning á því að tungumál er 

líka hægt að skilja í víðari skilningi. Þessi víðtæki skilningur opnar því möguleika til að 
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skoða alla tjáningu barns sem er með þessa skerðingu sem innihaldsríka tjáningu og líta 

á hana á þann hátt að hún sé ekki bara handahófskennd tjáning. 

4.3 Táknfræði 

Táknfræði er fræðasvið sem rannsakar uppbyggingu allra mögulegra táknkerfa og 

hlutverk þeirra í ferlinu, sem tengist því hvernig við sköpum og skynjum merkingu í 

félags- og menningarlegu umhverfi (sbr. viðauka C Táknfræði). Tveir fræðimenn, 

málvísindamaðurinn Ferdinand de Saussure og heimspekingurinn Charles Peirce, hafa 

markað sín spor í táknfræðunum með því að koma hvor með sitt líkan um eðli tákna.  

Ferdinand de Saussure kom með tvískipt líkan fyrir málvísindalegt tákn (Bally og 

Sechehaye, 1959). Saussure skilgreinir málvísindalegt tákn sem sambland af tveimur 

hlutum: táknmynd (e. signifier; hljóðmynd) og táknmiða (e. signified; inntakið). 

Málvísindalega táknið er ein heild, sem er afleiðing tengsla táknmyndarinnar við 

táknmiðið (Bally og Sechehaye, 1959). Orðið er táknmyndin en táknmiðið er sú 

hugmynd sem einstaklingurinn hefur um fyrirbærið sem orðið vísar til. Málvísindatákn 

getur ekki verið til eitt og sér, heldur verður annað hvort táknmynd eða táknmið að 

vera til staðar. Málvísindatáknið er samsetning táknmyndar með ákveðnu táknmiði. 

Þannig getur til dæmis táknmyndin loka staðið fyrir ólík táknmið allt eftir því hvar það 

er skrifað, til dæmis loka á hurð eða lokað stendur á miða í búð. Með því að nota 

táknmyndina með ólíku táknmiði þá verður nýtt málvísindalegt tákn til. Saussure 

skilgreinir bæði táknmyndina og táknmiðið sem form en ekki sem innihald (e. 

substanse). Þannig heldur Saussure því fram að málvísindatáknið sé ekki hlekkur milli 

hlutar og nafns heldur milli hugmyndar og hljóðasamsetningar (Bally og Sechehaye, 

1959). Þessi hugmynd er í huga okkar og hún er hugboð um eitthvað en er ekki hlutur. 

Þegar Saussure talar um málvísindalega táknið þá er það óefniskennt. Samkvæmt 

honum eru engin tengsl milli orðs (ritmyndar) og fyrirbæris, tengslin eru 

tilviljunarkennd (e. arbitrary) og einnig hefðbundin (e. conventional), það er að segja út 

frá venjum í samfélaginu. 

Charles Peirce (Hoopes, 2014) segir að ekkert sé málvísindalegt tákn nema það sé 

túlkað sem slíkt. Hann leggur til að málvísindatáknið samanstandi af þremur þáttum 

sem mynda órjúfanlega heild: í fyrsta lagi táknmiðill (e. representamen) (Vigdís 

Klemenzdóttir, 2007), í öðru lagi túlkandi (e. interpretant)3 og í þriðja lagi 

merkingarmiði (e. object, referent) (Vésteinn Ólason, 1993). Táknmiðillinn (e. 

                                                      
3
 Mín þýðing á hugtakinu 
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representamen) er formið sem málvísindalega táknið tekur (ekki endilega efnislegt). 

Túlkandinn (e. interpretant) er sú merking sem skynjun gefur málvísindatákninu. 

Merkingarmiði er viðmiðið/fyrirbærið sem málvísindatáknið vísar til. Að mati Peirce 

(Hoopes, 2014). Að mati Peirce er málvísindalega táknið eitthvað sem stendur fyrir 

eitthvað hjá einhverjum í einhverjum skilningi eða hlutverki. Málvísindalega táknið 

stendur fyrir þessa hugmynd, sem hver og einn einstaklingur leggur í það út frá sinni 

eigin reynslu og þekkingu og er það þessi einstaklingsbundna hugmynd sem er 

grunnurinn fyrir táknmiðlinum (Hoopes, 2014). Þetta er það sem gerir líkan Peirce 

áhugavert fyrir þessa ritgerð. Hann gerir ráð fyrir eigin upplifun eða skilningi og hann 

tengir málvísindalega táknið við hugarstarf (e. cognition). Merking málvísindatákns er 

ekki inni í því heldur sprettur merkingin út frá túlkun þess. Merking málvísindatáknsins 

sprettur upp úr þeirri hugmynd sem einstaklingurinn hefur um fyrirbærið og er 

merkingin tjáð með ólíkum hætti: orði, tákni úr táknmáli, hreyfingu, snertingu eða með 

öðrum hætti. Merking sem einstaklingurinn sjálfur mótar í huga sínum og tjáir með 

þeim hætti sem honum er tamt að nota. Án merkingar eru engin tengsl á milli 

táknmiðilsins og viðmiðs (Hoopes, 2014). Ef ég segi til dæmis rautt og rautt hefur 

einhverja merkingu fyrir mig, sem ég tengi við eitthvað viðmið, þá er rautt 

málvísindalegt tákn. Ef ég næ að útskýra fyrir samtalsfélaganum hvað innihald 

málvísindatáknsins rautt merkir fyrir mig, ásamt því hvernig það lítur út (til dæmis tákn 

úr táknmáli eða orð) og við notum málvísindatáknið á þessum forsendum þá höfum við 

tjáskipti með sameiginlegum skilningi. 

Hugmyndir Peirce tengjast að mati höfundar vel við raunveruleika einstaklinga sem 

eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, þar sem einstaklingurinn 

sjálfur annars vegar skapar merkinguna (heildarhugmynd um hlut, fyrirbæri eða hvað 

sem er) um viðmið (sem getur verið hlutur, fyrirbæri eða hvað sem er) og hins vegar 

tengir merkinguna við táknmiðil (það sem notað er til að vísa í hlut, fyrirbæri eða hvað 

sem er). Það er merkingin sem heldur saman tengslum milli viðmiðs og táknmiðils. Það 

eru engin bein tengsl á milli viðmiðs og táknmiðilsins án merkingar. Hvernig veit 

einstaklingur að viðmiðið bolli er kallað bolli án merkingar? Merkingin, 

heildarhugmyndin um viðmið er það sem skiptir öllu máli. 

Kennarar geta nýtt sér upplýsingarnar sem hér hafa komið fram með þeim hætti að 

þeir geta skilið af hverju merkingin er svo mikilvæg þegar nemendur sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu eiga í hlut. Kennararnir geta notað 

upplýsingarnar til að öðlast skilning á því að við notum eiginleg tákn og það er merking 

sem tengist hverju tákni. Myndun merkingar er flókið ferli, sem getur meðal annars 
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verið einstaklingsbundin og því þurfa kennararnir ekki að taka ferlið sem sjálfgefið. 

Merking tákns fyrir nemanda sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu getur því verið allt öðruvísi en orðabókarmerking þess. 

4.4 Samantekt 

Til þess að geta skilið hvernig börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu eiga tjáskipti þurfum við fyrst að geta skilið hvernig þau skapa 

merkingu, hvernig ferlið við myndun tengsla milli merkingar og skilnings verður til (= 

táknfræði). Næst þarf að skilja að þegar barn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu hefur sent skilaboð er mikilvægt að láta barnið vita að skilaboðin hafi 

verið móttekin, óháð því hvort við höfum skilið þau eða ekki (= tjáskipti). Næst á eftir 

þarf að ráða í með hvaða hætti skilaboðin voru send, hvort barn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu notar orð úr raddmáli, tákn úr táknmáli og 

snertingu (= tungumál) eða með öðrum hætti. Það sem er kjarninn í þessu er ekki 

endilega hvaða tungumál barn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu hefur notað til að senda skilaboð heldur: í fyrsta lagi hvernig barnið 

(sendandinn) hefur kóðað skilaboðin (= táknfræði, tjáskipti, mál) og í öðru lagi er 

lykillinn hjá móttakandanum sem ræður skilaboðin (= táknfræði, tjáskipti, mál).  

Líkan Peirce (Hoopes, 2014) passar vel við viðfangsefni þessarar ritgerðar að mati 

höfundar af því að hann tengir hugarstarfið (e. cognition) við innihald, táknmiðil og 

viðmið fyrir þann sem notar málvísindatáknið. Án merkingar eru engin tengsl milli 

táknmiðils og viðmiðs (Hoopes, 2014).  

Hugfræðileg táknfræði er líka mikilvæg fyrir efni ritgerðarinnar vegna þess að eins 

og höfundur skilur táknfræðina er hún lykillinn að því að öðlast skilning á því hvernig 

einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa 

merkingu (sbr. merkingarfræði), hvernig þeir byggja upp tjáskipti (sbr. málnotkun og 

setningafræði) og hvernig eiginlegu táknin eru skynjuð. Við hin þurfum að finna út hvað 

liggur að baki tjáskiptunum, óháð því hvaða skilningarvit/máti er notað/ur.  

Þegar mál, tjáskipti, sköpun á merkingu og fleira er skoðað í þessari ritgerð þá er 

það gert út frá hugfræðilegri táknfræði með líkan Peirce í huga og út frá því að allar 

leiðir til tjáskipta eru notaðar. Tjáskipti geta því verið byggð upp á allri tjáningu 

einstaklinganna en ekki eingöngu með tungumálinu. Hugtak getur til dæmis orðið til í 

gegnum sameiginlega upplifun og sameiginlegan skilning á fyrirbærinu. Ef kennari skilur 

inntak hugtakanna tungumáls, tjáskipta og táknfræði í tengslum við nemendur sem eru 
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með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu stuðlar hann að auknum og 

nánum samskiptum við nemendur sína.  
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5 Tjáskipti einstaklinga sem eru með meðfædda 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

Viðfangsefni kaflans fjallar um það hvernig merking verður til og tengsl hugtakaheims 

ófatlaðs fólks og hugtakaheims barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Mikilvægt er að skilja þetta málefni þar sem börn sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hafa ekki sömu tækifæri og börn sem 

eru með fulla sjón og heyrn til þess að þróa tjá- og samskipti. Skilningur á þróun tjá- og 

samskipta barna með þessa skerðingu er nauðsyn fyrir kennara og annað fagfólk sem 

tengjast námi barnanna. Önnur ástæða þess að skilja ferlið, sem tengist því hvernig 

merking og hugtakaheimur þessara barna verður til, er að þessi skilningur er undirstaða 

fyrir kennara til þess að kennsla og nám barnsins geti orðið árangursríkt. 

5.1 Merkingarsköpun hjá börnum sem eru með meðfædda samþætta 
sjón- og heyrnarskerðingu  

Það er mjög mikilvægt að velta því fyrir sér hvernig barn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapar merkingu af því að börn sem eru með 

þessa skerðingu skapa merkingu og skilning á eigin forsendum. Þegar ófötluð börn læra 

merkingu orða í víðari skilningi á máltökuskeiðinu geta þau borið saman merkinguna við 

merkingu orða sem aðrir nota. Barnið uppgötvar að mamma og pabbi leggja sömu 

merkingu í það fyrirbæri sem barnið kallar sjálft t.d. borð og þau öll nota eins orð um 

það. Með því samræmist merking orða milli manna strax á máltökuskeiðinu. Börn með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hafa ekki sömu tækifæri vegna 

samþættingar skerðinganna til að kanna hvort orðið sem það notar sjálft samsvari því 

orði sem aðrir nota um fyrirbærið. Þess vegna skapa börn með þessa skerðingu 

merkingu á eigin forsendum. Forsendur eru rökréttar miðað við reynslu barnanna með 

þessa skerðingu og skynjun þeirra á umheiminum. Innihald og merking orða, tákna í 

táknmáli eða annarra merkja sem þessi börn nota getur verið frábrugðin að miklu leyti 

frá því innihaldi og merkingu sem aðrir leggja í hana. Það að hafa skilning á því hvernig 

börnin sem eru með þessa skerðingu mynda hugtök og gefa orðum, táknum í táknmáli 

o.s.frv. merkingu er afar mikilvægt fyrir skilningsrík tjáskipti með þeim. 

Arman (2013) segir frá stráknum Felix, sem var þá tæplega níu ára gamall, í 

rannsókn sem hún gerði í Svíþjóð og hvernig hann skapar sér merkingu út frá orði um 
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fyrirbæri. Hann er heyrnarlaus og hefur litla hliðarsjón. Tjáskiptin hafa farið fram í 

gegnum snertingu á líkama og hann hefur verið viljugur að nota hendurnar í tjáskiptum 

í gegnum snertitáknmál. Áherslan er á að fólk skilji og túlki merkinguna á bak við 

málvísindalega einingu: orðið/snertitáknið.  

Kennarinn hans táknar einn daginn í gegnum snertingu: HLUTUR HEITUR4 og þá 

svarar Felix: GRAUTUR. Kennarinn segir: BÍÐA, BORÐA. Felix svarar: GRAUTUR. 

Kennarinn veltir fyrir sér hvað strákurinn eigi við. Meinar hann að GRAUTUR sé líka 

heitur á sama hátt og hluturinn sem verið var að skoða. Þá svarar kennarinn: HEITUR, 

GRAUTUR HEITUR. Felix tekur í hönd kennarans og táknar STURTA. Kennarinn svarar: 

STURTA HEIT. Felix hlær. Nokkrum dögum seinna er Felix á leið í bað. Þá teiknar hann 

GRAUTUR en einstaklingurinn sem er með honum tekur ekki eftir því og táknar BAÐA. 

En af tilviljun verður önnur persóna viðstödd þetta samtal sem vissi af því sem gerðist í 

kennslustofunni og viðkomandi leggur til að segja við Felix: GRAUTUR HEITUR BAÐ. Um 

leið réttir Felix hendurnar upp. Í þessu dæmi tengir Felix tilfinninguna af heita grautnum 

heitur og gefur tilfinningunni orðið/táknið GRAUTUR því það er það sem er 

merkingarbært fyrir hann. Ekki táknið HEITUR heldur fyrirbæri sem er heitt eða 

grauturinn. GRAUTUR merkir því ekki endilega vil-borða, heldur mér er heitt, eitthvað 

er heitt. Það er ekki hægt að vita nákvæmlega af hverju Felix velur orðið GRAUTUR sem 

tengsl við tilfinninguna heitur. Þetta er hans leið til að mynda hugtök. Seinna borðar 

Felix graut og mamma hans táknar: GRAUTUR HEITUR. Felix svarar SÆKJA (s. HÄMTA). 

Mamma hans réttir honum skeiðina. Eftir að hafa fært skeiðina að munni sínum táknar 

Felix SULTA RÉTTA. Mamma hans túlkar setninguna sem: Felix vill sultu út í grautinn. 

Hann fær sultu út í grautinn. Næst ætlar hann að fá sér skeið með graut en hann passar 

sig mjög vel þegar hann færir skeiðina nær munninum. Hann tekur sér tíma til að finna 

hitann á grautnum. Þegar hann hafði fullvissað sig um að hitinn sé mátulega heitur 

heldur hann áfram að borða. Felix hefur notað táknið SULTA í öðrum tilfellum við 

matarborðið og manneskjan sem var með honum vissi ekki hvað Felix á átti við en alla 

vega hefur það ekkert með sultu að gera í þessum ákveðnu tilfellum. Einn daginn áttaði 

fólk sig að Felix notar táknið SULTA í merkingunni kaldur og þegar hann segir SULTA 

GRAUTUR þá vill hann ekki sultu í grautinn heldur að það sem hann er að borða kólni 

eða hann lætur vita að honum er heitt og hann þarf að kæla sig niður. Með því að tjá sig 

og móttakandinn túlkar aftur og aftur það sem Felix er að segja skapast þekking hjá 

ummönnunaraðilunum á því hvernig Felix hugsar og hvernig hann skapar merkingu. 

                                                      
4
 Hér eru notaðir hástafir til að sýna merkingu tákns úr táknmáli á ritmáli þar sem táknmál hafa ekki 

ritkerfi (Sutton-Spence og Woll, 1999). Arman (2013) notar einnig hástafi í rannsókn sinni.  
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Með tímanum verður þessi merking afstæð. Hún er hlutkennd í byrjun: grauturinn er 

heitur og sultan er köld en með tímanum getur Felix tjáð innri tilfinningar: mér er heitt 

og mér er kalt með því að nota táknin GRAUTUR og SULTA, sem hins vegar vísa ekki í 

fyrirbærið hiti (Arman, 2013). 

Þetta dæmi um Felix sýnir hvernig börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu skapa merkingu á grundvelli eigin upplifunar og skilnings á 

fyrirbærinu. Merkingin er ekki í beinum tengslum við orðabókarmerkingu táknanna 

(sbr. umræðu um táknfræði í kafla 4.3). Í tilviki Felix er erfitt fyrir okkur að átta okkur á 

því að hann tengir merkingu táknanna GRAUTUR og SULTA við eitthvað afstætt. Kannski 

sé strákurinn að nota táknið HEITUR og KALDUR þó það þýði GRAUTUR og SULTA í 

sænsku táknmáli en það kemur ekki fram í heimildinni (Arman, 2013). Þetta sýnir að 

allir í kringum barnið þurfa að vita nákvæmlega hvernig barnið skapar merkingu og þess 

vegna þýðir ekki fyrir þá aðila að hugsa út frá sínum reynslu- og hugtakaheimi. Það er 

mjög mikilvægt að vera meðvitaður um lykt, bragð og snertiskynið þegar börn sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu mynda hugtök og þegar þau nota 

orð eða tákn. Í hvað vísa þau, í hefðbundna merkingu orðsins/táknsins eða í eitthvað 

annað sem barnið hefur tengt við það? 

Að mati sérfræðinga á Norðurlöndunum er tjáningin í gegnum snertingu afar 

mikilvæg af því að hún er opin, það er að segja engin skerðing er til staðar og hægt er 

að nota snertinguna sem leið til þess að barn skapi merkingu (Brede, 2014). Brede 

(2014) styðst við líkanið sem sýnt er á mynd nr. 2 varðandi það hvernig barn skapar 

merkingu í gegnum snertingu:  
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Mynd 2. Hvað þýðir að öðlast mál í gegnum snertingu? (Brede, 2014, glæra nr. 13) 

 

Þetta líkan sýnir að börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

skapa merkingu með því að kanna umhverfið með því að snerta, með því að finna 

tilfinningaleg spor á líkamanum eftir sameiginlega upplifun (sjá tvær sögur hér á eftir), 

með því að halda í hönd samtalsfélagans, með sameiginlegri athygli með snertingu, 

með líkamlegri snertitjáningu, með sameiginlegri merkingu, með snertibendingum, 

með íkónískum táknum, með talhöndum/hlustunarhöndum og með táknun með 

snertingu.  

Saga 1: Brede (2014) sýndi stelpu myndband í fyrirlestri sínum þar sem hún var að 

renna sér á sleða niður brekku. Þegar niður er komið þá tala hún og samtalsfélagi 

hennar saman um upplifunina og stelpan sýnir með öllum líkama sínum hvernig hún 

renndi sér niður og hvernig hún tók svig.  

Saga 2: Brede (2014) sýndi manni myndband í fyrirlestri sínum sem fór á ströndina 

og synti í sjónum ásamt aðstoðarmanni sínum. Þegar þeir komu heim tala maðurinn og 

aðstoðarmaður hans saman um sjóferðina. Maðurinn tekur í hendur aðstoðarmanns 

síns og með stórum handarhreyfingum og hreyfingu líkama síns sýnir maðurinn hvað 

þeir gerðu, það er að segja þeir syntu. 

Brede færir því rök fyrir því að börn og einstaklingar sem eru með þessa skerðingu 

skapa merkingu með því að finna með öllum líkamanum og er því tjáningin líka með 
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öllum líkamanum. Tilfinningaleg spor er að finna í líkamanum, það er að segja hvernig 

hreyfingin sjálf hefur verið þar sem einstaklingurinn sjálfur hefur þurft að beygja sig til 

hliðar til að sleðanum hvolfdi ekki eða hvernig einstaklingurinn hefur þurft að hreyfa sig 

í vatninu og því er tjáningin líka út frá þeim sporum sem eftir eru á líkamanum. Þess 

vegna er mjög mikilvægt að hafa tilfinningalegu sporin á líkamanum alltaf í huga því 

börn og fullorðið fólk sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

skapar merkingu í gegnum þau.  

Souriau, Rødbroe og Janssen (2008) fjalla einnig um það hvernig einstaklingar sem 

eru með skerðinguna skapa merkingu. Höfundarnir tala um sex-inntaka-líkanið (e. the 

6-space model), en Larsen (2003) kom fyrstur fram með hugmyndina um þetta líkan. Í 

þessu líkani eru sex inntök sem eru grunnurinn fyrir því að merking verði til: 1. 

Grunninntak (e. base space), 2. Kynningarinntak (e. presentation space), 3. 

Minnisinntak (e. memory) 4. Vísunarinntak (e. reference space), 5. Mikilvægisinntak (e. 

relevance space) og 6. Blöndun (e. blend).  

Grunninntakið er samhengið þar sem tjáningin verður til í. Kynningarinntakið tengist 

því hvernig einstaklingurinn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu tjáir sig eftir að samhengið hefur myndast. Minnisinntakið tengist 

samhenginu, til dæmis það sem við vitum eða munum frá þeim tíma þegar tjáningin 

varð til, ásamt því hvernig tjáningin var notuð eða það sem við vitum eða munum frá 

aðstæðunum sem líkjast þeirri aðstöðu sem er verið að vísa í núna. Eftir að 

einstaklingurinn sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu man eftir 

því þá notar hann minninguna til þess að vísa í það sem hann man eftir. Vísunarinntakið 

er atburðurinn eða vitneskjan sem tjáningin vísar til. Mikilvægisinntakið tengist 

ásetningi með tjáningunni og tengist því hvort minning einstaklings sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sé mikilvæg fyrir hann og hvort þessi 

minning sé það sem einstaklingurinn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu meinar með tjáningunni. Blöndunin gengur út á það að blanda saman 

fyrstu fimm inntökunum og út frá þeim að skapa merkingu (Souriau, Rødbroe og 

Janssen, 2008; Larsen, 2003).  

Dæmið sem höfundarnir (Souriau, Rødbroe og Janssen, 2008) koma með er 

eftirfarandi: Jacques (samtalsfélagi) og David (einstaklingur sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu) tala saman á dönsku táknmáli. David segir ÞÚ 

ÚTI-Á-LANDI. En hvað þýðir þessi tjáning? Forsagan að þessu samtali er sú að David býr 

í dag á nýjum stað en áður bjó hann á öðrum stað (vísað í það í dæminu sem út-á-landi), 

í öðrum landshluta en mjög nálægt staðnum þar sem Jacques var að vinna. Samtal 
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þeirra fór fram þegar Jacques heimsótti David á nýja staðnum. Grunninntakið fyrir 

þessa tjáningu er að David býr á nýjum stað og Jacques er kominn. Kynningarinntakið er 

tjáning Davids ÞÚ ÚTI-Á-LANDI og David tjáir það á taugaóstyrkan hátt. Minnisinntakið 

er að David átti heima úti á landi og Jacques var alltaf nálægur David þegar mikilvægar 

ákvarðanir voru teknar fyrir líf Davids. Sérstaklega á þetta við þegar David var neyddur 

til að fara að búa á öðrum stað. Vísunarinntakið er Jacques sem alltaf var til staðar 

þegar ákvarðanir um líf Davids eru teknar. Mikilvægisinntakið tengist grunninntakinu, 

það er að segja David býr á nýjum stað, Jacques er kominn og spurningin er þessi: Er 

David að breyta til og breytist lífið? Blöndunin gerist í tengslum við vísunar- og 

minnisinntökin: ÞÚ (tekur ákvarðanir, forsenda fyrir breytingar) og ÚTI-Á LANDI 

(fyrirverandi dvalarstaður Davids). Með öðrum orðum merkingin sem David tjáir 

taugaspenntur er: Á ég að fara aftur á dvalarstaðinn úti á landi? Svarið sem Jacques 

gefur er: Nei, David er ekki að fara að gera það (Souriau, Rødbroe og Janssen, 2008; 

Larsen, 2003).  

Í þessu líkani um að skapa merkingu er því farið mjög djúpt í hvaða þekkingu og 

reynslu einstaklingur sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

hefur af lífinu, hvernig þekkingin tengist samtalsfélaganum, ef hún gerir það á annað 

borð, og hvernig þekkingin hefur áhrif á lífið hér og nú. Þetta líkan getur gagnast vel en 

það tekur tíma að skilja út á hvað það gengur. Skilja má líkanið sem staðfestingu á því 

að einstaklingar sem eru með skerðinguna skapa merkingu í tengslum við sameiginlegar 

upplifanir og ný merking verður til á grundvelli merkingar/þekkingar sem nú þegar er til 

staðar í minninu/byggð á fyrri reynslu. 

Í fyrirlestri sínum talaði Pedersen (2015) um atriði sem skipta mjög miklu máli þegar 

börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa merkingu. 

Pedersen talaði um sjö flokka: í fyrsta lagi venjuleg tákn úr táknmáli, í öðru lagi sportákn 

(tákn sem skilja spor/tilfinningar eftir sig (e. BET), í þriðja lagi tjáning sem líkir eftir 

einhverju (e. mimetic), í fjórða lagi aflestrartákn (d. aflæsningstegn), í fimmta lagi 

táknamyndun með ofursnertiskynjun (e. hypertactil perception), í sjötta lagi sérkennileg 

(e. idiosyncratic) tákn/látbragð og í sjöunda lagi bendingar á vísimið (e. pointings).  

Sportáknin verða til við ákveðnar aðstæður og geta verið til dæmis upplifun, 

tilfinning eða einhver tilfinning sem verður eftir, til dæmis að kyssa. Fyrst þarf 

vitsmunaleg úrvinnsla að klárast og síðan getur einstaklingurinn talað um 

tilfinninguna/upplifunina. Þegar einstaklingur tjáir sig eða hugsar gerir hann hreyfingar 

sem tengjast innihaldi hugsana hans og ásetningi með tjáskiptunum (Souriau, Rødbroe 

og Janssen, 2009). Slíkar hreyfingar geta flokkast sem tjáning sem líkir eftir einhverju 
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(sbr. sögur frá Brede, 2014). Tjáningin í sögunum skilst ekki sem eiginlega tjáning eins 

og ófatlað fólk skilur tjáningu og tjáskipti, á radd- eða táknmáli. Tjáningin er hvorki skilin 

sem táknræn (e. symbolic) né sem tjáning með snertingu heldur sem 

merki/tjáning/aðferð sem ber merkingu (Dammeyer og Nielsen, 2013). Á grundvelli 

þessarar tjáningar væri hægt að byggja upp eiginlegt, menningarlegt, táknrænt mál, 

radd- eða táknmál. Þessi tjáning er einhvers konar líkamlegt látbragð, sem á rætur sínar 

að rekja til tilfinningalegra spora. Hlutverk þessarar tjáningar er ekki bara að skapa 

tækifæri til samtals heldur einnig að tengjast þróun tjáningar í gegnum snertingu. 

Tilfinningaleg spor eru ekki bara félagslegt tæki til að nota í samtali og í samspili við 

aðra heldur eru þau líka grunnurinn fyrir málþróun í gegnum snertingu. Þess vegna er 

mjög mikilvægt að vinna með tilfinningaleg spor til þess að umhverfið skilji 

hugtakaheim einstaklingins. Hugtakaheimur sem byggist á sameiginlegri upplifun og er 

að finna í allri líkamstjáningu (Pedersen, 2015; Brede, 2014; Souriau, Rødbroe og 

Janssen, 2008, 2009 ).  

Aflestrartákn er tákn sem samtalsfélaginn les nákvæmlega eins og það er gert af 

einstaklingnum sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og 

samtalsfélaginn endurtekur það af nákvæmni í tjáskiptum við einstaklinginn. Það sem 

skiptir máli er staða handar og hreyfingin. Þetta er mikilvægt af tveimur ástæðum: í 

fyrsta lagi þarf samtalsfélaginn að vera næmur á að lesa tjáningu einstaklings sem er 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og í öðru lagi þarf samtalsfélaginn 

að vera mjög nákvæmur þegar hann sjálfur endurtekur táknið í samtali við 

einstaklinginn sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu (Pedersen, 

2015).  

Táknamyndun með ofursnertiskynjun tengist því hvernig tákn einstaklingur sem er 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu býr til út frá því hvernig hann 

upplifir fyrirbærið eftir að hafa snert það og því er mjög mikilvægt að samtalsfélaginn 

breyti ekki táknunum eins og þau eru í táknmáli af því að þetta er mál einstaklingsins 

sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, en ekki mál 

samtalsfélagans. Það er mjög mikilvægt að læra táknið eins og einstaklingurinn notar 

það og samtalsfélaginn þarf að nota það tákn án breytingar (Pedersen, 2015).  

Sérkennileg tákn/látbragð og bendingar (á viðmið) er stök tjáning sem er skiljanleg 

bara fyrir þann sem hefur upplifað hana (Janssen og Rødbroe, 2007). Þetta eru tákn, 

látbragð, bendingar sem verða til eftir upplifun, en ekki endilega eftir sameiginlega 

upplifun. Einstaklingurinn tengir í huga sínum einhverja upplifun við þessa 

tjáningarfærni sem hann býr yfir og því er tjáningin skiljanleg fyrir hann. Samkvæmt 
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Pedersen þarf að semja um merkingu tjáningarinnar til að samtalsfélaginn skilji 

einstaklinginn sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Pedersen 

(2015) bendir á að einhver áhrif (d. indtryk) skila fari (d. aftryk) sem leiðir til tjáningar 

(d. udtryk) og með þessum hætti verður merking til í huga einstaklings sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

Endresen, Rieber-Mohn og Johannessen (2015) komu með yfirgripsmikið yfirlit yfir 

það hvernig einstaklingarnir í rannsókn þeirra sköpuðu merkingu. Niðurstaða þeirra var 

að samtalsfélaginn sé lykillinn að því. Höfundarnir settu eftirfarandi niðurstöður saman 

um það hvað samtalsfélaginn þarf að gera til að einstaklingurinn sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu geti skapað merkingu: 

 Grípur tjáningu/orð og túlkar hana/þau sem merkingarbær 
 

 Setur tjáningu einstaklings sem er með meðfædda samþætta sjón- og 
heyrnarskerðingu í samhengi sem er merkingarbær bæði fyrir hann og 
samtalsfélagann  

o Samtalsfélaginn gerir tjáninguna merkingarbæra fyrir einstakling sem er með 
meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

o Samtalsfélaginn þekkir, staðfestir með því að svara og víkkar út það sem sagt 
er. 

 

 Skapar samhengi 
o Gengur út frá einhverju sem er sameiginlegt eða hér og nú og gengur út frá 

því þegar eitthvað nýtt verður búið til/kynnt. 
 

 Ræðir um merkingu með látbragði og tjáningu og orð/tákn fær merkingu 
o Staðfestir látbragð, tákn og tilfinningalega tjáningu. 
o Kemur með tillögu fyrir túlkun. 

 

 Notar tjáningu í gegnum snertingu 
o Látbragð sem er íkónískt og vísar aftur til viðmiðsins. 
o Býr til tákn fyrir tilfinningarlega tjáningu. 

 

 Notar táknmálsmálfræði í gegnum snertingu 
o Setur upp tíma.  
o Staðsetning (á líkama eða hendur/fingur). 
o Skýr framburður/tjáning. 
o Greinilegur myndunarstaður (notkun á táknrými) 

 

 Vinnur kerfisbundið með hugtakakennslu sem tengist reynslu af sameiginlegri 
upplifun 
 

 Styðst við hugrænar leiðir/aðferðir (e. strategy) 
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o Viðheldur kennsluaðferðum sem styðja að viðkomandi skilji og muni: stöðug 
endurtekning á því sem þarf að læra (hugtakið/táknið). 

o Dýpkar kennsluaðferðir sem styðja að viðkomandi skilji og muni: tengja 
eitthvað nýtt við upplýsingar sem eru nú þegar í langtímaminninu. 

o Ber kennsl á tjáningu sem er sambland (t.d. baða/glaður) út frá samhengi. 
o Sleppir því sem skiptir ekki máli til þess að minnka líkurnar á yfirhleðslu í 

vinnsluminninu. 
o Notar frásagnaraðferðir (sem tengjast tilfinningum) til að einstaklingurinn sem 

er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu eigi auðveldara með 
að skilja, geyma og endurheimta úr minninu (Endresen, Rieber-Mohn og 
Johannessen, 2015, bls. 53-54). 

 

Eins og sést á þessu yfirliti þarf samtalsfélaginn að vera meðvitaður um að tjáskiptin 

snúast um að einstaklingur sem er með skerðinguna skapi merkingu um það sem verið 

er tala um. Samtalsfélaginn þarf að hafa allt þetta í huga í samtalinu.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að samtalsfélagi sem er ekki fær um að lesa 

einstaklinga með þessa skerðingu vel missir af um 50-60% af þeim tilraunum sem 

viðkomandi hefur átt frumkvæði að til tjáskipta, það er að segja 40-50% tilvika. Þetta 

eru sláandi tölur sem sýna að þegar samtalsfélagar þekkja ekki tjáskiptamerkin hafa 

þeir með vanþekkingu sinni á tjáningu einstaklingsins hamlandi áhrif á þroska hans. 

Vanþekkingin er einnig tengd því að túlka tjáninguna ekki sem tjáskipti heldur sem 

hreyfingu líkamans, hjal eða slæma hegðun. Uppbygging hugtakaheims einstaklinga 

sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu felst með öðrum orðum í 

færni fólksins í umhverfinu til að vera hæfur samtalsfélagi (Amaral, 2003).  

5.2 Tengsl milli hugtakaheims ófatlaðs fólks og hugtakaheims barna sem 
eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

Það sem er einkennandi fyrir einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu er að þeir treysta á önnur skilningarvit til þess að upplifa umheiminn 

og læra. Þeir nota snertiskynið (snertingu og hreyfingu), bragð og lykt ásamt heyrnar- 

og sjónleifum. Einstaklingar sem eru með skerðinguna geta ekki lært með því að fylgjast 

með öðrum eiga tjáskipti sín á milli eða því sem aðrir eru að gera. Tjáskipti fólks sem er 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu geta aðallega átt sér stað með 

einni manneskju í einu og valin tjáskiptaleið hverju sinni verður að vera aðlöguð að 

einstaklingnum sjálfum. 

Uppalendur þurfa að setja sig í spor þeirra og það ættu allir sem umgangast börn 

sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu að gera því fyrst þá er 
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hægt að skilja hvernig þau hugsa. Ófatlaðir fullorðnir einstaklingar yfirfæra reynslu sína 

beint því fólk er bundið merkingu orðanna og fyrirbæranna eins og fólk hefur lært þau. 

Fólk þarf að slökkva á skilningarvitum sínum og velta fyrir sér hvernig er að skapa 

merkingu þegar sjón og heyrn vantar eða eru það verulega skert að þau nýtast ekki til 

að mynda hugtök eins og fólki er tamt að skilja ferlið. 

Börn og einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

þróa ekki alltaf mál í þeim skilningi sem ófatlað fólk gerir eða í málvísindalegum 

skilningi, en þau finna lausnir á því að skapa sameiginlega merkingu með samtalsfélaga 

sínum ef þau fá tækifæri til þess (Arman, 2013; Brede, 2014). Þessi merking getur verið 

hin hefðbundna merking orðs eða tákns en viðkomandi getur einnig lagt sína eigin 

merkingu í viðkomandi orð eða tákn. Þessi eigin merking er allt önnur en hin 

orðabókafræðilega merking. Arman (2013) bendir á að þessi færni, það er að segja að 

finna sína eigin merkingu, er vísbending um vitsmunagetu einstaklingsins og möguleika 

hans til að byggja upp flokkunarkerfi og nota það í ólíku samhengi. 

Eins og fram hefur komið eru leiðir ófatlaðs fólks til að læra hugtök óteljandi og 

mismunandi, en það sem þær eiga allar sameiginlegt er að leiðirnar byggjast fyrst og 

fremst á heyrn og sjón og síður á lykt, bragði og snertingu. Ófatlað fólk skapar 

hugtakaheim sinn í beinum tengslum við aðra og oftast fleiri en við einn í einu (sbr. 

börn hjá dagmömmu, á leikskóla, í skóla, á vinnumarkaðnum). Fólkið býr til 

hugtakaheim í samvinnu við aðra í umhverfinu og það sama á við, að hluta til um börn 

og einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, það er 

að segja þau skapa hugtakaheim í tengslum við umhverfið og út frá (eða vegna eigin 

upplifunar) eigin upplifun. Sum börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu heyrðu í móðurkviði samkvæmt því sem fram kom í kafla 1 ef 

samþættingin hefur átt sér stað á máltökualdrinum. Börnin sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem heyrðu ekki hljóðin í móðurkviði hafa þess 

vegna enga undirstöðu til að þekkja þau eftir fæðingu. Þau skapa merkingu í tengslum 

við eigin upplifun og í lang flestum tilfellum í tjáskiptum við eina manneskju í einu, eins 

og áður hefur komið fram. Þessi manneskja er máttarstoð einstaklings sem er með 

þessa skerðingu. Hún er oftast eldri einstaklingur, foreldri, uppalandi og stundum líka 

jafnaldri eða önnur börn. En það verður að taka það fram að það er ekki endilega algilt 

hvað jafnaldra eða önnur börn varðar. Það er ekkert sem útilokar að jafnaldrar eða 

önnur börn gætu ekki verið samtalsfélagar ef þau fengju stuðning til þess. Á Íslandi er 

stefna stjórnvalda skóli án aðgreiningar og því sækja fötluð börn almenna leik- og 

grunnskóla þar sem þau eru með öðrum börnum, fötluðum sem ófötluðum, eins og 
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fram hefur komið. Þar eru börnin meðal jafnaldra og fá tækifæri að læra, nema og 

tileinka sér umheiminn á jafningjagrundvelli. Án efa hefur þetta áhrif á alhliða þroska 

barns sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og málþroskann líka 

en höfundi er ekki kunnugt um rannsóknir á máltöku barna sem eru með þessa 

skerðingu á leikskólaaldri út frá tjáskiptum barnanna við jafnaldra sína eða önnur börn. 

Rannsóknir sem höfundur fann könnuðu tjá- og samskipti barns við fullorðna 

einstaklinga. 

Kröfur sem gerðar eru til samtalsfélagans eru til dæmis að gefa einstaklingum 

nægan tíma til að vinna með það sem sagt er, að aðlaga tjáskiptahraðann, að gera hlé 

til að barnið hafi tíma að vinna úr upplýsingunum og koma með inn í samtalið, að velja 

þann tíma dagsins til tjáskipta þegar viðkomandi er best upplagður og hefur áhuga á að 

vera í tjáskiptum við aðra, að finna besta staðinn í rýminu til tjá- og samskipta og bestu 

aðstæður að sitja við með tillit til birtuskilyrða og sjónskerðingar. Þessar kröfur eru 

svipaðar og gerðar eru almennt um góða tjáskiptafærni, eins og fram hefur komið 

(Zeppetella, 2012). Þannig að einstaklingur sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu skapar hugtakaheim ekki eingöngu á sínum eigin forsendum heldur 

einnig á forsendum og tjáskiptafærni þess sem hann umgengst (Zeppetella, 2012; 

Endresen, Rieber-Mohn og Johannessen, 2015). 

Rannsóknir (t.d. Hanning-Zwanenburg, Rødbroe, Nafstad og Souriau, 2015; Hart, 

2010) hafa sýnt fram að einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu búa til hugtök og skapa merkingu með því að upplifa fyrirbærið. Þetta 

getur til dæmis verið tákn sem hefur orðið til þegar einstaklingurinn og samtalsfélaginn 

hafa upplifað eitthvað saman, rætt um það og í því samtali verður tákn til sem hefur 

það hlutverk að vera hvatning (e. propmt) fyrir einstaklinginn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu um upplifunina. Þess vegna er mjög mikilvægt að 

allir sem eiga tjáskipti við einstakling sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu viti í hvaða samhengi ákveðið tákn, látbragð, merkingarbær hreyfing 

eða snerting á ákveðinn hátt á ákveðnum stað á líkamanum hefur orðið til, til þess að 

geta talað um það við einstaklinginn. Það krefst þess af einstaklingum í umhverfinu að 

skrá allt sem einstaklingurinn notar til tjáskipta og þessar skráningar þurfa að vera 

aðgengilegar öllum og þær lesnar. Slíkar skráningar kallast tjáskiptaorðabók þar sem 

skráð er hvernig tjáningin er (tákn, orð, hljóðaklasi, líkamshreyfing, lýsing á 

tjáningunni), hvað tjáningin merkir, við hvaða ástæður tjáningin varð til og hvernig 

einstaklingurinn sjálfur notar hana, t.d. hljóðaklasinn gkl gæti merkt krakkar; táknið 

ÞREYTTUR gæti merkt ég vil gera eitthvað annað, en ekki endilega ég vil hvíld; orðið 
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syngja gæti merkt afi því það er afi sem syngur alltaf ; bað gæti merkt kúka; að slá á 

matarborðið við matartíma gæti þýtt mikið er þetta gott. Öll þessi tjáskiptahegðun er 

ófötluðu fólki framandi og því þekkjum við hana ekki sem tjáskipti. Því er mjög 

mikilvægt að fólkið í umhverfinu hamli ekki tjáskiptin og leggi á sig að læra hvernig 

viðkomandi einstaklingur tjáir sig og svari honum. Því tjáskipti verða ekki til ef þau eru 

einstefna, það er að segja boðin eru send en þeim ekki svarað af einhverjum ástæðum 

og því er um boðskipti að ræða. Uppbygging hugtakaheims barna og einstaklinga sem 

eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu byggist því fyrst og fremst á 

færni fólksins í umhverfinu til að vera hæfur samtalsfélagi og þekkja tjáningu 

einstaklingins sem merkingarbær tjáskipti. Arman (2013) bendir líka á hversu mikilvægir 

samtalsfélagarnir eru í því að styðja við uppbyggingu flokkunarkerfis hjá barni sem er 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Það hvernig samtalsfélaginn 

hugsar út frá táknfræði og að samtalsfélaginn sé tilbúinn í tjáskipti við einstaklinginn 

með þessa skerðingu styður það að samtalsfélaginn sjálfur skilji hvernig viðkomandi 

einstaklingur býr til mismunandi merkingarbær lög í merkingu tákns.  

Bæði hjá Arman (2013) og Souriau, Rødbroe og Janssen (2009) kemur fram að 

greining hugtaka er aðalleiðin til að skilja hvernig hugtak verður til hjá barni sem er með 

skerðinguna. Birtingarmynd hugtaks á rætur sínar að rekja til innra máls barnsins. Leiðin 

til að greina hvernig birtingarmynd hugtaksins (til dæmis í formi orðs, tákns eða 

líkamstjáningar) verður til er með því að fylgjast vel með hvernig barn með þessa 

skerðingu notar hugtakið og hugsa um merkingu hugtaksins út frá táknfræði. Samtalið á 

milli barns sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og 

samtalsfélagans er mikilvægt þar sem þeir þurfa að komast að sameiginlegri merkingu 

fyrir tjáninguna (í formi orðs, tákns, eða líkamstjáningar) þannig að einstaklingurinn 

sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu viti hvað viðkomandi 

tjáning merkir og samtalsfélaginn einnig (Arman, 2013). Hugtak hjá einstaklingnum sem 

er með þessa skerðingu verður ekki til fyrr en talað er um það og samkomulag næst í 

gengum samtalið um merkinguna. Það er mjög mikilvægt að hafa í huga hvað leiðir til 

þess að hugtak verður til, við hvaða aðstæður hugtakið varð til, hvort það var það 

stakur atburður sem leiddi til þess að hugtak varð til eða er um að ræða samspil tveggja 

eða fleira atburða (Arman, 2013). Hins vegar er okkur tamt að kenna öðrum það sem 

við kunnum, eins og okkur var kennt og við þekkjum og þetta er lang oftast ástæðan 

fyrir því að við eigum erfitt með að skilja einstaklinga sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, því við reynum að yfirfæra reynsluheim okkar á 

þeirra á okkar forsendum, sem erum með heyrn og sjón. Þetta er mergur málsins, 
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einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa 

hugtakaheim á sínum eigin forsendum en ekki á forsendum umheimsins. Ef forsendur 

hvers og eins einstaklings til tjáskipta eru virtar, þá ganga tjáskiptin auðveldlega fyrir 

sig. Nálganir í vinnu með börnunum eiga að vera út frá einstaklingnum til umheimsins 

en ekki öfugt.  

Kennarar þurfa að skilja að heimur þeirra sem eru ófatlaðir getur verið mjög ólíkur 

þeim heimi sem barn sem er með þessa skerðingu hefur skapað sér. Skilningur á því að 

kennarinn þurfi að læra af nemandanum um heim hans er grunurinn fyrir skilningsrík 

tjáskipti á forsendum nemandans. 

 

5.3 Kenningar um tjáskipti hjá einstaklingum sem eru með meðfædda 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er meðal annars tjáskiptaleiðir fyrir nemendur sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og kennsluhættir sem henta þeim 

nemendum. Ólíkar kenningar, nálganir og leiðir eru til um hvernig styðja eigi barn sem 

er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til að þróa tjáskiptafærni og 

mál. Hér má nefna hugmyndafræði fræðimannanna Jan van Dijk (1966) og Ton Visser 

(1985), Ivan Sokolyansky5 (Basilova, 2006), Alexander Meshcheryakov (1979), Peggy 

Freeman (1975), McInnes og Treffrey (1982), Tony Kirk (1990) og ekki hvað síst 

hugmyndafræði Lynne Silverstone og Kathy Norris6 (Enerstvedt, 1996), ásamt Anne 

Nafstad og Inger Rødbroe (1999) Larsen (2013) og Nicholas (2013). 

Það sem hugmyndafræði sérfræðinganna sem nefndir eru hér að ofan eiga 

sameiginlegt er að þeir telja aðal leiðina til tjáskipta vera í gegnum snertingu og að 

samtalsfélaginn þurfi að vera næmur fyrir vellíðan einstaklingsins sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Sérfræðingarnir eru líka sammála um 

það að hvert og eitt barn sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

                                                      
5
 Ivan Sokolyansky hefur gefið út bækur á rússnesku sem ekki hafa verið þýddar á ensku og þess vegna er 

ekki hægt að vitna í frumheimildir hans. Höfundur notaði útdráttinn þar sem hann er á ensku en greinin 

sjálf er á rússnesku. 

6
 Til eru handskrifuð blöð/skrár eftir þeim en þau hafa aldrei verið gefin út og þess vegna er ekki hægt að 

vitna í frumheimildir. 
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fari sína eigin leið í þróun tjáskiptafærni. Áherslurnar hjá þeim á því hvernig það er gert 

eru hins vegar ekki þær sömu.  

Van Dijk (1966) og Visser (1985) og Nafstad og Rødbroe (1999) leggja áherslu á 

samtalið sem grunninn fyrir málþróun. Van Dijk telur að nemandinn öðlist skilning á því 

huglæga í gegnum það hlutkennda í samspili við kennarann og með því að nota 

hreyfingu líkamans sem kennsluleið. Hann telur að það séu sjö stig í þróun 

tjáskiptafærni hjá barni sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

Hugmyndafræði Vissers byggist á hugmyndafræði van Dijks en Visser talar hins vegar 

um þrjú stig í þróun tjáskiptafærni hjá barni sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Bæði van Dijk og Visser segja að börnin þrói fyrst merki og síðan 

eiginlegt tákn.  

Nafstad og Rødbroe (1999) telja að þróun tjáskiptafærni hjá einstaklingum sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu fari sömu leið og hjá ófötluðu 

fólki en aðstæðurnar séu ekki eins: án heyrnar og sjónar. Það sem þarf að vera til staðar 

fyrir þróun tjáskipta er gagnkvæmni, samtalsmöguleikar, sameiginleg athygli, huglægni 

tveggja eða fleiri (e. intersubjectivity) aðila og fleiri þættir. Tjáskipti og samtal þróast 

þegar tveir eða fleiri eru saman, upplifa eitthvað saman, leika sér saman eða deila 

tilfinningum. Þeir verða að passa upp á nálægð og fjarlægð við hvorn annan. Það sem er 

mikilvægast af öllu er að báðir aðilar í samtalinu hafi sömu reynslu og eins 

tjáningarmáta, orð eða tákn og út frá því verði samtalið til.  

Van Dijk (1966) og Visser (1985) tala um óyrtu tjáskiptin, um forstig máls og um 

svokallaðan hjalstiga en Nafstad og Rødbroe leggja ekki eins mikla áherslu á það. Það 

sem er mikilvægara hjá Nafstad og Rødbroe (1999) er að endurskapa saman það sem 

var verið að upplifa saman og tala um það. 

Ivan Sokolyansky (Basilova, 2006) og Alexander Meshcheryakov (1979) leggja 

áherslu á inntak kennslu í tjáskiptum einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu. Þeir telja upp tvö þroskastig. Hugmyndafræði þeirra byggist 

á rannsóknum Vygotsky og marxísku kenningunni um virkni einstaklingsins (e. theory of 

human activity). 

Hugmyndafræði Ivan Sokolyansky og Alexander Meshcheryakov á það sameiginlegt 

með hugmyndafræði Nafstad og Rødbroe (1999) að einstaklingarnir þroskast ekki 

endilega í gegnum þróun máls og vitsmuna heldur þroskast þeir með því að byggja upp 

mannleg tengsl við raunveruleikann og tjáskiptin sem verða til í tengslum við 

raunveruleikann.  
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Hugmyndafræði McInnes og Treffrey (1982) á það sameignlegt með hugmyndafræði 

van Dijks og Nafstad og Rødbroe að þeir telja líka mikilvægt að tilfinningatengsl skapist 

milli viðmælandans og einstaklingsins sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Þeir leggja ekki áherslu á þróun máltengdra þátta heldur á þætti sem 

tengjast því hvernig barnið hagar sér í samskiptum við viðmælandann. 

Hugmyndafærði Tony Kirk (1990) annars vegar og Lynne Silverstone og Kathy Norris 

(Enerstvedt, 1996) hins vegar eiga það sameiginlegt að þau aðgreina tjáskipti annars 

vegar hjá einstaklingum sem eru blindir og hins vegar hjá þeim sem eru með skerta 

sjón. Þau leggja áherslu á daglegar rútínur. Hugmyndafræði Silverstone og Norris svipar 

til hugmyndafræði Ivan Sokolyansky og Alexander Meshcheryakov því hún byggist á 

kenningunni um virkni einstaklingsins. Hugmyndafræði Silverstone og Norris svipar 

einnig til hugmyndafræði van Dijk og Visser því í henni kemur líka fram að börnin þrói 

fyrst merki og síðan tákn í tjáskiptum sínum.  

Hugmyndafræði Peggy Freeman (1975) byggist á því að barnið þrói óyrt tjáskipti, 

sem byggjast á haptískum táknum (e. tactile cues). Haptísku táknin hjálpa barninu að 

bíða eftir því sem kemur næst. Hún telur að hæfni barns til að bíða eftir að eitthvað 

gerist eða breytist sé grunnurinn fyrir þróun máls. Stig í málþróun eru ekki mikilvæg að 

mati Freeman heldur hæfnin fyrir eftirvæntingu sem er undirstaða fyrir þróun tjáskipta. 

Hins vegar er hægt að greina á milli tveggja stiga: stig haptískra tákna og stig tákna.  

Hugmyndir Larsen (2013) og Nicholas (2013) eiga það sameiginlegt að þeir tala um 

máltöku á snertimáli (e. tactile language acquisition). Þeir tala um snertimál sem fyrsta 

mál barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Rannsóknir 

þeirra snúast um að skoða hvort mögulegt sé að tala um máltöku á snertimáli vegna 

þess að sum börn með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu læra á 

umheiminn að mörgu leyti í gegnum snertingu. Larsen nálgast viðfangsefninu út frá 

táknfræði en Nicholas út frá starfsemi hugans. Rannsóknir þeirra eru enn í þróun og 

eiginleg niðurstaða liggur ekki fyrir en sterkar vísbendingar eru um að hægt sé að tala 

um máltöku á snertimáli sem fyrsta mál fyrir umræddan hóp. Rannsóknir þeirra eiga sér 

ekki hliðstæður í sögulegu samhengi. 

 

5.4 Samantekt 

Rannsóknir sem fjallað hefur verið um í þessum kafla ná bæði til einstaklinga sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og til þeirra sem vinna með þeim. 

Einstaklingarnir skapa ekki merkingu í tómu einrúmi heldur í tjá- og samskiptum við 
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aðra. Ferlið að skapa merkingu í gegnum samskipti við aðra virðist vera tvíþætt: annars 

vegar tjá einstaklingarnir með þessa skerðingu merkinguna eins og þeir hafa upplifað 

hana á sínum eigin forsendum og hlutverk samtalsfélagsins er að finna út hvað það er 

sem felst í tjáningunni. Hins vegar eru það samtalsfélagarnir sem styðja það að 

einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapi 

merkingu. Þetta ferli virðist að hluta byggt á upplifun einstaklinganna sjálfra og á 

sameiginlegri upplifun en líka á því að samtalsfélagarnir setji orð (í víðara skilningi) úr 

radd- eða táknmáli samtalsfélagans á tjáningu einstaklingsins í tengslum við ákveðið 

fyrirbæri/hlut. Þetta leiðir til þess að einstaklingarnir sem eru með skerðinguna móta 

hugsanir sínar í orðum/táknum á því radd- eða táknmáli sem samtalsfélagarnir hafa 

aðgang að.  

Mikilvægt er að túlka alla tjáningu barna með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu sem tjáskipti og ekki einblína eingöngu á mál, radd- eða táknmál. 

Börn sem eru með þessa skerðingu skapa hugtakaheim með þeim 40% tækifæra til 

tjáskipta sem þau eiga frumkvæði að, í gegnum sameiginlega upplifun og tjáskipti um 

hana og með tilfinningalegum sporum. Þau eiga oftar í tjá- og samskiptum við fullorðna 

en við jafnaldra sína og í flestum tilfellum með tjá- og samskiptum við eina manneskju í 

einu og með því að leggja afstæða merkingu í orð/tákn sem hafa fasta merkingu fyrir 

alla aðila og er merkingin ekki endilega hin sama. Hugtakaheimur þessara barna byggist 

ekki á reynsluheimi ófatlaðs fólks heldur á þeim reynsluheimi sem verður til þegar þau 

eru hluti af honum í samstarfi/samspili við aðra í umhverfinu. Það sem gerist er að 

kennarinn/ummönnunaraðilinn og barnið búa saman til þeirra eigin veruleika í gegnum 

sameiginlega upplifun og hugtök sem þau skilja.  

Á fyrra hluta 20. aldarinnar voru fræðimenn uppteknir af að setja fram ólíkar 

kenningar um tjáskipti fyrir einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu en þeim fækkaði verulega á seinni hluta 20. aldarinnar og einhverjar 

byrja upp á nýtt á nýju öld. Það virðist ekki vera til nein ákveðin skýring á því af hverju 

rannsóknum fer fækkandi á milli ára. Með rannsóknum Larsen (2013) og Nicholas 

(2013) var verið að taka nýja stefnu í fræðunum með því að tala um snertimál sem 

fyrsta mál einstaklinganna en ekki radd- eða táknmál. 
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6 Máltaka barna 

Í þessum kafla er vikið að máltöku barna almennt og síðan að máltöku barna sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Mál sprettur ekki upp í einrúmi. 

Það þarf að minnsta kosti tvo einstaklinga til þess að tjáskipti og samskipti eigi sér stað. 

Shield (2010) leggur áherslu á að það er enginn sem nemur mál í einrúmi og að það 

verður að nota það í umhverfi einstaklingsins. Kenningar og nálganir eiga sínar skýringar 

út frá þeim tímum sem þær verða til á og ráðandi hugmyndafræði þess tíma. Samt sem 

áður tengjast þær einu viðfangsefni, þróun tjáskipta. Allar rannsóknir sem Shield (2010) 

nefnir grundvallast á kenningu Chomsky um að öll börn fæðist með meðfædda 

hæfileika til máls óháð því hvort viðkomandi sé heyrandi, heyrnarlaus eða með fötlun 

og hvort viðkomandi nemi radd- eða táknmál. Það er undir umhverfinu komið að rækta 

hæfileika til máls og skapa skilyrði til tileinkunar þess. Þess vegna er einstaklega 

mikilvægt að sjá mennskuna í manneskjunni en það gerist ekki ef við tölum ekki sama 

mál og hún (Ástríður Stefánsdóttir, 2006).  

En hvað gerist þegar barn sem er með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu á í hlut? Í fyrri hluta kaflans verður fjallað almennt um máltöku barna, 

heyrandi og heyrnarlausra, þar sem vikið verður að ólíkum kenningum um málnám og í 

seinni hlutanum verður leitast við að útskýra hvað gerist hjá börnum sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

6.1 Almennt um máltöku barna 

Máltaka heyrandi barna fer fram á svipaðan hátt og máltaka heyrnarlausra barna 

(Sigríður Sigurjónsdóttur, 2000; Mayberry, 2010; Emmorey, 2002; Andersons og Reilly, 

2002; Mayberry og Squires, 2006; Reilly, 2006). Öll börn í eðlilegu málumhverfi eða 

börn sem alast upp í kringum fólk þar sem samskipti eiga sér stað á þeirra náttúrlega 

máli, radd- eða táknmáli, fara í gegnum svipað ferli varðandi málþroska. Markaldur (e. 

critical period7) er stig í þroska einstaklingsins þegar nám er árangursríkast (Mayberry, 

2010). Næmiskeiðið einkennist af því að einstaklingurinn er fljótur að læra og hann 

gerir það ómeðvitað af því að þroski og umhverfið hafa gagnkvæm áhrif. Mayberry segir 

                                                      
7
 Hér þarf að benda á að venja hefur skapast hér á landi að nota hugtakið næmiskeið á íslensku fyrir 

enska hugtakið critical period og það hugtak verður notað í ritgerðinni. 
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að fræðimenn virðist vera sammála um næmiskeið fyrir þroska á ólíkum tegundum 

náms en þeir virðist ekki vera sammála um hvað veldur því, bæði hvað varðar næmni 

fyrir ákveðinni tegund af inntaki frá umhverfinu og af hverju næmiskeiðinu lýkur. 

Rannsóknir (Werker og Tees, 2005) hafa sýnt fram á að heilinn sé líffræðilega byggður 

þannig að hann sé næmur fyrir málnámi ungra barna. 

Málþroski er ekki einfalt ferli sem gerist á einni nóttu. Það tekur mörg ár að þróa 

mál. Til þess að einstaklingurinn nái aldurssvarandi færni í máli þarf hann fyrst að vera 

búinn að ná slíkri færni í ólíkum undirþáttum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1997, 2000; 

Brandone, Salkind, Golinkoff og Hirsh-Pasek, 2006). Börn læra ómeðvitað málið í 

umhverfinu. Þegar um eiginlega máltöku er að ræða þá eru börnin ekki leiðrétt heldur 

kemur færnin smá saman í gegnum dagleg tjáskipti við jafnaldra og eldri málhafa 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000, 2001, 2013; Hadley, 2001). Þess vegna er hlutverk 

málfyrirmyndanna mjög mikilvægt. Því ríkara mál sem málfyrirmyndirnar hafa, því 

ríkara verður mál barnanna.  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um hvernig einstaklingar öðlast mál. Í 

gegnum máltöku annars vegar og máltileinkun hins vegar. Fræðimenn eru ekki alveg 

sammála um hvernig ferlin fara fram, hvað það er sem skiptir máli og hvað þarf að gera 

til þess að barn öðlist ríkt mál8. Ekki verður farið yfir stig máltöku eða máltileinkun hér í 

þessari ritgerð heldur verður búið til yfirlit yfir ólíkar kenningar hér á eftir. Ástæðan fyrir 

því að tala um ólíkar kenningar er sú að við sem kennarar verðum að skilja það sem 

fram fer í kennslustofunni hvað máltöku varðar og oftast á það sér skýringar í 

fræðunum. Á grundvelli okkar eigin skilnings á fræðunum getum við þróað nálgun í 

kennslu barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hvað tjá- 

og samskipti varðar. Á ákveðnum tímapunkti getum við valið að styðjast við ákveðna 

kenningu, á öðrum tímapunkti getum við ákveðið að skipta um skoðun og styðjast við 

aðra kenningu en við höfum þá þekkinguna og skilninginn á bak við fræðin til að við 

getum rökstutt val okkar hverju sinni. En á einhverjum öðrum tímapunkti getum við 

valið að velja ákveðna þætti úr nokkrum kenningum og að vinna með þá þó svo að ekki 

sé um eina ákveðna kenningu sé að ræða. Fötlunin meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing er mjög flókin og fjölbreytt og því getur ekki allt úr einni ákveðinni 

                                                      
8
 Höfundur valdi vísvitandi að tala ekki um móðurmál, fyrsta eða annað mál nema þessi notkun komi 

fram í heimildum (t.d. hjá Larsen, 2013), því það sem skiptir máli fyrir þessa ritgerð er ekki hvort málið 

barnið öðlist á undan heldur hvernig. 
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kenningu átt við heldur þarf að velja þætti úr mörgum kenningum. Hér á eftir verður 

fjallað um aðalatriði helstu kenninga á þessu fræðasviði. 

6.1.1 Atferlishyggja  

Þegar talað er um atferlishyggju (e. behaviorist theory) er gjarnan bent á að 

atferlishyggja sé ekki ein stefna eða fræði. Innan þessarar hugmyndafræði eru eins 

margar stefnur og rannsakendur sem aðhyllast hana. Grunnurinn í atferlishyggjunni er 

að sjálfsskoðun er hafnað og rannsóknargögnin eiga að vera hlutlæg (Hulda 

Hrafnkelsdóttir, 2009). Það sem átt er við með því er að ekki er hægt að koma með 

sannanir fyrir því að fólk sé að skoða sig sjálft á réttum forsendum og að það greini með 

réttum hætti frá athugunum sínum. Hlutlægni er það sem mótar hegðun okkar. 

Samspilið milli umhverfis og einstaklingsins mótar líka hegðun einstaklingsins (Sigurður 

J. Grétarsson, 2016). Sigurður J. Grétarsson bendir á að kenning Skinners, sem er 

þekktasti fræðimaður innar atferilshyggjunnar, sé gagnrýnd fyrir það að nemandinn er 

óvirkur og er skoðaður sem þolandi (e. passive). Hegðun er því skoðuð sem „vélrænar 

keðjur áreitis og ósjálfráðra viðbragða“ (Sigurður J. Grétarsson, 2016). Kenning Skinners 

er einnig gagnrýnd fyrir það að hún skoðar einstaklingana sem lífverur „án 

meðvitundar, sem hugsi ekki, langi ekki og viti ekki“ (Sigurður J. Grétarsson, 2016). Að 

mati Sigurðar er slík gagnrýni byggð á vanþekkingu á kenningu Skinners.  

Helstu áherslur atferlishyggjunnar eru (Skinner, 1957; Hadley, 2001): 

 Hugur barns er óskrifað blað. Það er engin meðfædd forforritun (e. pre-

programming) sem er ætluð sérstaklega fyrir tungumálanám (e. language 

learning) (sbr. viðauka B Hugtakanotkun) við fæðingu. 

 Sálfræðileg gögn/staðreyndir/upplýsingar verða að einskorðast við það sem 

hægt er að rannsaka. 

 Allt atferli (e. behaviour) er séð/skoðað sem svar við áreiti (e. stimulus). Atferlið 

birtist/verður til í samfelldri röð þar sem innihaldið myndar tengsl; í raun og 

veru er allt nám í eðli sínu byggt á innri tengslum.  

 Skilyrðing felur í sér það að efla hugmyndatengslin milli áreitisins og svarsins 

með endurstyrkingu (e. reinforcement). 

 Mannlega tungumálið (e. human language) er háþróað svarkerfi sem er áunnið 

í gegnum virka skilyrðingu. 

 Skinner (1957) notaði hugtakið virka skilyrðingu til þess að lýsa málfarslegu 

námi (e. verbal learning). 
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 Maðurinn er skoðaður sem vél með mörgum íhlutum sem vinna vinnuna. 

Hugurinn er óskrifuð tafla. Á hana eru skrifuð tengslin á milli ýmiss áreitis í 

umhverfinu og svaranna sem valin eru utan frá lífverunni til endurstyrkingar.  

 Tungumálanám séð út frá atferlishyggjunni byggist á þeirri hugmynd sem 

atferlissinnar telja vera rétt að tungumálanám sé ekki frábrugðið annarri tegund 

náms og þess vegna er hægt að yfirfæra (e. extrapolate) með mikilli vissu út frá 

almennum kenningum um nám og jafnvel út frá námi dýra. 

 

Það er því hægt að segja til um tungumálnám út frá öðrum þekktum kenningum um 

nám. Maðurinn veit ekkert um tungumál við fæðingu en hann nemur það í keðjuröð, 

þar sem tengsl skapast og ný eining verður til í tengslum við aðra einingu sem nú þegar 

er til. Virk skilyrðing er undirstaða fyrir tungumálanámi. 

6.1.2 Allsherjarmálfræði  

Allsherjarmálfræðin (e. universal grammar) fæst við þá þætti í málfræðinni sem 

tengjast máltöku barna. Markmiðið með allsherjarmálfræðinni er að koma með 

skýringu á hæfni barna til að tileinka sér hvaða tungumál sem er án þess að leggja 

málnám á sig þó að börnin geri villur í byrjuninni. Grunurinn í allsherjarmálfræðinni er 

kenningin að börn fæðist með tilfinningu fyrir uppbyggingu tungumála og að þekkingin 

á málfræði sé meðfædd. Börnin eru því tilbúin að nema það mál sem er talað í umhverfi 

þeirra. Hugtakið allsherjarmálfræði vísar í þau málfræðiatriði sem talin er vera 

meðfædd og eru sameiginleg fyrir öll tungumál heims (Chomsky, 1972). Það sem 

einkennir allsherjarmálfræðina er (Chomsky, 1972; Hadley, 2001):  

 Tungumál eru einkennandi fyrir mannkynið, erfðafræðilega ákvarðaður 

hæfileiki. 

 Máltöku er stjórnað af líffræðilegum búnaði (e. biological mechanisms). 

 Grundvallarform hvaða mannlega tungumáls sem er fall (e. function) altækra 

tungumálaeiginleika, ákvörðuð af föstum huglægum lögmálum sem eru 

meðfædd.  

 Hvert og eitt tungumál hefur sínar eigin breytur og stillingar þeirra lærast á 

grundvelli málvísindalegra upplýsinga. 

 Kjarnamálfræði (e. core grammar) er til sem samsvarar allsherjalögmálum. Á 

sama hátt er einnig til jaðarmálfræði (peripheral grammar) og hún inniheldur 

þætti sem eru ekki hluti af kjarnamálfræðinni. 

 Reglur kjarnamálfræðinnar virðist almennt tiltölulega auðvelt að læra (e. 

acquire) í samanburði við reglur jaðarmálfræðinnar. 
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 Þekktasti fræðimaðurinn er Noam Chomsky. Hann gagnrýnir verk Skinners með 

því að segja að kenning Skinners geti ekki skýrt sköpunarkraft barna þegar þau 

læra tungumál. Chomsky heldur því fram að málatferli (e. language behaviour) 

sé miklu flóknara en stofnun tengsla milli áreitis og svars. 

 

Börn fæðast með öðrum orðum með meðfædda hæfileika til að nema hvaða tungumál 

sem er bara og ef tungumálið er talað í umhverfi barnsins. Barnið lærir það ómeðvitað 

án þess að gera neitt eða leggja neitt á sig. Barnið gerir villur til að byrja með en með 

tímanum, með því að heyra (raddmál) eða sjá málið (táknmál), lærir barnið reglurnar á 

sínum eigin forsendum. Barnið kemur í heiminn með meðfædda þekkingu á málfræði. 

Allsherjarmálfræði vísar í málfræðiatriði sem talin eru vera sameiginleg fyrir tungumál 

heims en kjarnamálfræði vísar í þau málfræðiatriði sem eru einkennandi fyrir hvert 

tungumál fyrir sig. Chomsky (1972) heldur því fram að börn séu forrituð til þess að læra 

mál þar sem þau gera það mjög hratt. 

6.1.3 Vaktlíkanið  

Vaktlíkanið (e. monitor theory) lýsir því ferli sem fram fer við máltileinkun. 

Einstaklingurinn sjálfur sem er að fást við nýja málið er í brennidepli og 

tungumálanæmni hans. Hver og einn einstaklingur lærir á sinn hátt, er mismunandi fús 

til að læra og hvatinn til að læra er mismunandi eftir fólki. Það sem hefur einnig áhrif á 

málnám einstaklinga er það annars vegar hvort viðkomandi skilur það sem hann er læra 

og hins vegar hversu krefjandi það reynist honum að læra, það er að segja hvort það 

reynist honum létt, hæfilega, aðeins þyngra eða mjög erfitt (Krashen, 1982). Það sem 

einkennir vaktlíkanið er (Krashen, 1982; Hadley, 2001): 

 Fullorðið fólk þróar færni í öðru máli á tvenns konar mismunandi hátt: með því 

að öðlast málið (e. acquire) eða læra málið (e. learn). Þegar einhver er að öðlast 

mál er ferlið ómeðvitað (óháð því hvort um máltileinkun (L2) sé að ræða), 

aðalatriðið er að sá sem fæst við málið gerir það ekki af ásettu ráði og því svipar 

ferlið til máltöku þegar börn öðlast þeirra móðurmál ómeðvitað. Sá sem lærir 

mál gerir það af ásettu ráði, meðvitað og ferlið inniheldur meðvitaða þekkingu á 

reglum (sbr. neðanmálsgrein 2 um málöflun). 

 Þegar máltakan er með eðlislægum hætti er hægt að sjá fyrirfram í hvaða 

ákveðnu röð ákveðnar málfræðireglur lærast, þ.e.a.s. ekki í gegnum formlega 

málöflun 

 Máltaka er grunnurinn fyrir máltileinkun og máltakan ber ábyrgð á mælskunni 

(e. fluency). Máltakan er uppsprettan fyrir allar segðar á öðru málinu. Málöflun 
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(meðvituð þekking á reglum) getur eingöngu verið ritstjóri fyrir það sem verið er 

að skapa á nýja málinu. Málöflun er einhvers konar vaktari fyrir frammistöðuna 

en bara ef ákveðnir skilmálar eru til staðar. Þannig verður sá sem lærir 

tungumál að vera á vaktinni varðandi það hvernig hann talar þegar hann tjáir 

sig. 

 Við öðlumst (e. acquire) nýjar formgerðir eingöngu þegar við höfum aðgang að 

skiljanlegu ílagi (e. input), þ.e.a.s. mál sem inniheldur málfræðiatriði sem eru 

aðeins einu stigi þyngra en okkar eigin færni (í+1) (í stendur fyrir ílag). Við 

skiljum svo þetta ílag út frá samhenginu, þekkingu okkar um umheiminn og 

öðrum merkjum (e. cue) sem eru ekki af málvísindalegu eðli. Út frá þessari 

tilgátu þýðir að öðlast fyrst og fremst að skapa merkingu og sem afleiðing þess 

að öðlast að byggja upp grunn. Þetta ílag þarf ekki endilega að vera af ásettu 

ráði eða skipulagt fyrir þann sem er að nema. Ef tjáskiptin eru árangursrík og 

nóg af þeim þá gerist ílagið (í+1) af sjálfu sér. Það að tala reiprennandi er ekki 

hægt kenna heldur öðlast einstaklingurinn þessa færni með eðlilegum hætti 

með tímanum. Með því að einstaklingur hefur greiðan aðgang að miklu magni 

af tali9 í einhverju formi þá kemur hann til með að skilja meira með tímanum og 

að þróa tilfinningu fyrir málinu. Mikilvægt er að hafa í huga að ílagið sé 

skiljanlegt, áhugavert og viðeigandi, ekki í málfræðilegri röð, nóg til að styðja 

undir í+1 og í umhverfi þar sem nemendunum líður vel (sjá tilgátu fimm). 

 Til þess að einstaklingur öðlist mál þarf viðkomandi að hafa áhuga, góða 

sjálfsmynd og engar áhyggjur. Fyrst þá getur skiljanlega ílagið haft áhrif. 

 Að leiðrétta villur ætti að vera í lágmarki í kennslustofunni þar sem 

aðaltilgangur með kennslunni ætti að vera að bjóða upp á skiljanlegt ílag. 

 Þekktasti fræðimaður er Stephen Krashen (1982). Vaktlíkanið hans byggist á því 

að máltaka og máltileinkun sé svipað ferli, þ.e.a.s. geti verið ómeðvitað. 

Skipulögð kennsla máls getur aldrei verið ómeðvituð og því aldrei leitt til 

máltöku/máltileinkunar (e. acquisition) sem eru eðlislæg. Skipulögð kennsla er 

meðvitað ferli sem leiðir til málöflunar (e. learning), maður fær útskýringar um 

reglur tungumáls með formlegum hætti. 

 

Það að hafa grunn í einu máli leiðir til náms í öðru máli. Málið lærist ómeðvitað óháð 

því hvort um máltöku eða máltileinkun (e. acquisition) er að ræða. Hins vegar er 

skipulögð kennsla í kennslustofu alltaf meðvituð og þá er talað um máleflingu (e. 

                                                      
9
 Skilningur minn á tali í þessu samhengi er tjáskipti á einhverju máli, radd- eða táknmáli, eða í gegnum 

snertingu. 
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learning). Málefling er því meðvituð þekking á reglum. Einstaklingurinn þarf að finna 

fyrir hvata (e. motivated) til þess að hann öðlist mál (Krashen, 1982).  

6.1.4 Hugfræði  

Hugfræði (e. cognitive theory) tengist því að öðlast þekkingu á skilningi hugarferla fólks 

og hvernig heilinn starfar. Sem dæmi um að slíkir ferlar eigi sér stað má nefna ferlið við 

að leysa þrautir, ferlið að nota tungumál eða ferlið að muna. Þessi kenning fjallar um að 

máltaka og máltileinkun sé ekki það sama, það er að segja að ólík ferli fari í gang í 

heilanum út frá því hvort einstaklingur nemur eða tileinkar sér mál (Ausubel, 1968). Það 

sem einkennir hugfræði er (Ausubel, 1968; Hadley, 2001):  

 Það að læra (e. learning) stafar af innra hugarstarfi. Málnám er tegund af 

almennu námi fólks og krefst þess að ná tökum á flókinni vitsmunalegri færni. 

 Grunnfærni (e. subskills), sem er hluti af því flókna starfi sem fram fer þegar 

málnám á sér stað, þarf að æfa og hún þarf að koma af sjálfu sér (e. automatise) 

og vera hluti af skipulagðri innri framsetningu, eða af kerfum reglna, í huga 

manns. 

 Innri framsetning tungumáls er í stöðugri þróun og breytist reglulega eftir því 

sem færnin eykst. 

 Færnin er lærð eingöngu eftir að færnin hefur verið undir stýrðri úrvinnslu. 

Stýrð úrvinnsla (e. controlled processing) krefst athygli varðandi verkefni og 

leiðir til þess að vinnslan kemur af sjálfu sér, þegar athygli er ekki lengur þörf til 

þess að nota færnina.  

 Sumir fræðimenn halda því fram að segð (e. production) málnemans sé 

breytileg og fari eftir því hversu mikil athyglin er á ólík málfræðileg form þegar 

hann fæst við mismunandi verkefni. Óformleg verkefni sem krefjast lítillar 

virkrar athygli kalla fram ónærgætinn stíl en verkefni sem krefjast virkrar athygli 

kalla fram varkáran stíl. 

 Greint er á milli yfirlýsingarþekkingu (e. declarative knowledge) sem þýðir að 

vita það og starfsháttarþekkingu (e. procedural knowledge) sem þýðir að að vita 

hvernig. 

 Fræðimaðurinn Ausubel (1968) bendir á að merkingarfullt nám, sem er nám 

sem hægt er að tengja við það sem við vitum nú þegar sé ákjósanlegra en 

utanbókarnám (e. rote learning), sem hins vegar er tilviljunarkennt og orð fyrir 

orð. Einstaklingurinn getur tekið á móti nýju efni ef það er merkingafullt fyrir 

hann og er hægt að tengja við það sem viðkomandi veit nú þegar. 
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Hugfræðin snýst um það að málnámið sé merkingarfullt og málfærni einstaklingsins 

breytist eftir því sem hæfnin eykst. Innra hugarstarfið er drífandi kraftur. 

6.1.5 Tengslahyggjan  

Það sem er í brennidepli í tengslahyggjunni (e. connectionism) er að ný þekking skapast 

á grundvelli tenginga sem nú þegar eru til staðar. Í tengslahyggjulíkaninu samanstendur 

málnám af því að stilla styrk samtenginganna til að ákveðið kennsluílag skili sér kannski í 

óskað frálag (e. otput) (Pinker og Prince, 2004). Þessar tengingar þarf að rækta og næra 

því þær eru grunurinn fyrir stöðugt nám. Kenningar um tengslahyggju gera ekki ráð fyrir 

meðfæddum hæfileikum eða búnaði sem er sérstaklega forforritaður (e. pre-

programmed) fyrir málnám heldur byggist allt málnámið á fyrri þekkingu (Gasser, 

1990). Það sem einkennir tengslahyggjuna er (Gasser, 1990; Hadley, 2001):  

 Málnám byggist á að styrkja samtengingar á milli, og í sameiningu við, einingar 

sem vinna á einfaldan hátt í flóknu tauganeti. 

 Vitræn vinnsla er talin eiga sér stað samhliða og á dreifðan hátt alls staðar í 

tauganetinu frekar en á hátt sem er í röð eða í framhaldi af einhverjum 

undanfara. 

 Þekking er því í samtengingunum frekar en í einingunum sjálfum sem sjá um 

vinnsluna. 

 Styrkur samtenginganna ákvarðast af tilvísunartíðni mynstursins í ílaginu. 

 Engar reglur eru til staðar í tengslahyggjukerfum þó svo þau sýni reglustýrð 

atferli. 

 Þekkingin er í samtengingunum frekar en í einingunum sjálfum. 

 Stýring á vinnslu upplýsinganna er dreifð á milli margra eininga kerfisins. 

 Eðli kerfisins getur erfðafræðilega verið ákvarðað en það er hægt að breyta 

öllum samtengingum þegar einstaklingurinn er í tengslum við umhverfið. Þetta 

er svokallað sjónarhorn víxlverkunar . 

 

Tengslakenningin gengur út á það að tengsl skapist til að viðkomandi skilji og læri. 

Enginn býr yfir meðfæddum hæfileika eða búnaði, sem er sérstaklega ætlaður fyrir 

málnám heldur skapast þekkingin í heildinni sjálfri. Tengingunum er hægt að breyta og 

endurskipuleggja til að ný þekking skapist og þetta gerist í tengslum við umhverfið. 

Ólíku kenningarnar eiga rætur sínar að rekja til ólíkra greina fræðinnar. Stundum 

passa kenningarnar í heild sinni ekki við viðfangsefni ritgerðarinnar en valdir þættir úr 

kenningunum eiga við. Áætlun höfundar er ekki að rökræða ólíkar kenningar þar sem 

hann er ekki sérfræðingur á sviðinu eða að draga úr vægi fötlunarinnar á grundvelli 
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kenninganna heldur að athuga hvort eitthvað úr mismunandi kenningum geti átt við 

börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í tengslum við 

viðfangsefni ritgerðarinnar (sjá umfjöllun í kaflanum hér á eftir). 

6.2 Að öðlast mál eða að læra mál í tengslum við börn með meðfædda 
samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

Rannsóknir á máltöku barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu virðast vera af skornum skammti. Ástæðan fyrir því gæti verið hversu 

ólíkur hópur barnanna er. Margbreytileikinn tengist því hversu fjölbreytileg samsetning 

skerðinganna er, það er að segja hversu miklar sjón- og heyrnarleifar eru til staðar sem 

hægt er að nýta til máltöku/máltileinkunar/málnáms og oftast að viðbættum öðrum 

skerðingum. Heimildir um stig í máltöku barna með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu út frá lífsaldri þeirra og hvaða mállega færni þau ættu að vera búin að 

ná við ákveðinn aldur eru fáar. Rowland (2011) talar um sjö stig tjáskiptanna. Stremel 

og Freeman (2003) tala um mismunandi færni á ólíkum þáttum tengdum málskilningi 

og máltjáningu. Í greinaskrifum um hvernig barn með þessa skerðingu öðlast mál og 

þekkingu er vikið að því hvernig börnin skapa fyrst og fremst merkingu og hvernig það 

fer fram (Grassik, 2004; Stremel og Wilson, 1998; Dammeyer og Nielsen, 2013; Janssen 

og Rødbroe, 2007; Souriau, Rødbroe og Janssen, 2008, 2009). Samkvæmt Alsop (2002) 

eru börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu ekki forvitin og 

innri hvötin er ekki mikil, þau geta ekki lært með því að herma eftir, þau skoða og kanna 

ekki leikföngin og umheiminn á eigin spýtur og því er tilgangslaust að skilja þau eftir ein 

með leikföngunum. Kannski eru þau forvitin en skerðingin gerir það að verkum að þau 

sýna ekki þennan eiginleika. Að mati höfundar, sem hefur 16 ára reynslu af kennslu 

barna með fjölþætta skerðingu, meðal annars sum með samþætta sjón og 

heyrnarskerðingu, er ekki hægt að alhæfa fullyrðingu Alsop eigi við um allan hópinn. 

Sum börn, þó með fjölþætta skerðingu, eru forvitin og herma eftir. Þau hafa því fleiri 

möguleika til að læra á eigin forsendum en þau sem ekki eru forvitin og herma ekki 

eftir. Önnur börn eru ekki forvitin vegna skerðingarinnar og eftirherman hjá þeim er 

takmörkuð. Þessi börn þarf að leiða og aðstoða í auknum mæli. Orð Alsop hér á undan 

leiða hugann að tengslum milli könnunar, náms og málþróunar. Ef það er rétt sem hann 

segir þá virðast börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu ekki 

geta öðlast mál með eðlilegum hætti, það er að segja í gegnum máltöku. Máltileinkun 

og málöflun virðast vera eina leiðin fyrir þau. Höfundur er ósammála Alsop um að börn 
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sem eru með skerðinguna geti ekki lært mál, því að þau eru eins mismunandi og þau 

eru mörg.  

Höfundur getur engan veginn sagt til um hvort ferli barns sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu til að öðlast mál sé öðruvísi eða ekki máltöku 

heyrandi og heyrnarlausra barna en það sem er vitað er að ferlið tekur mun lengri tíma 

og það er ekki víst að börnin nái að þróa aldurssvarandi málþroska. Samtalsfélagarnir 

þurfa að leggja sig alla fram til þess að skilja hvað barnið reynir að segja og hvers konar 

merkingu barnið sjálft leggur í tjáninguna. 

Það er mat höfundar, eftir að hafa kynnt sér kenningar um máltöku, máltileinkun, 

málnám og málöflun, að kenningar atferlishyggjunnar eigi að mörgu leyti við börn sem 

eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, þar sem börnin öðlast málið 

ómeðvitað óháð því hvort við ræðum um máltöku eða máltileinkun þar sem börnin 

hafa ekki greiðan aðgang að máli (radd- eða táknmáli). Uppalendur eru þeir sem eru 

oftast nær meðvitaðir um að börnin þurfi að öðlast mál í umhverfinu. Börnunum með 

þessa skerðingu eru oftast kenndar tjáskiptaleiðirnar með formlegum hætti og því 

svipar ferlið að öðlast mál við máltileinkun (ferlið er formlegt) en á sama tíma er líka um 

eiginlegt málnám að ræða, þar sem börnin eru skapandi í málnámi sínu (sbr. kenningu 

Chomsky). Rannsóknir hafa sýnt fram á (t.d. Janssen og Rødbroe, 2007; Souriau, 

Rødbroe og Janssen, 2008, 2009; Grassik, 2004) að nám barna með þessa skerðingu 

verður að vera merkingarfullt og þau verða að tengja nýja reynslu við eitthvað sem þau 

vita nú þegar til þess að nám þeirra verði sem árangursríkast ( Ausubel (1968) talar um 

merkingarfullt nám og að einstaklingurinn geti tekið á móti nýju efni ef það hefur 

merkingu fyrir hann og hægt er að tengja það við það sem viðkomandi veit nú þegar). Í 

hugfræðinni er því haldið fram að máltaka og máltileinkun sé ekki það sama en það 

atriði um merkingarfullt nám finnst höfundi eiga vel við börn sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Kenning Krashen (1982) vekur sérstakan áhuga 

hjá höfundi og tekur undir að fyrir börn sem eru með þessa skerðingu verður inntakið 

að vera skiljanlegt, áhugavert og viðeigandi. Inntakið má ekki vera út frá kennslu 

ákveðins málfræðiatriðis, sem þarf að lærast í ákveðinni röð. Það er nóg til að styðja 

undir í+1. Málnámið verður að vera í umhverfi þar sem nemendunum líður vel, þar sem 

nemandinn er ekki hræddur og sækist sjálfur eftir náminu. Allar þessar forsendur verða 

að vera til staðar eigi barn með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu að 

öðlast mál/tjáskiptafærni og þekkingu að mínu mati. 

Athyglisvert er líka að velta fyrir sér þeirri staðreynd að barn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu öðlast mál ekki með því að heyra eða sjá það 
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óhindrað heldur eingöngu ef barnið er í tengslum við umhverfið (sbr. tengslahyggjuna). 

Tengsl og samtengingar myndast ekki í einrúmi. Börn sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu öðlast þekkingu í samtengingunum en ekki í 

stökum einingunum. Kenning Skinners á að einhverju leyti líka við um börn sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, því börnin læra málið í tengslum 

við annað nám og því er málnámið á engan hátt frábrugðið öðru námi (Skinner, 1957). 

Öll möguleg þjálfun fyrir börn sem eru með skerðinguna er nám, til dæmis 

umferlisþjálfun, þjálfun í athöfnum dagslegs lífs, þjálfun í að leyfa snertingu. Málnámið 

er því órjúfanlegur hluti af öllu náminu.  

Eftir að hafa velt vöngum yfir og ígrundað lesefnið þá getur höfundur ekki sagt 

hvaða ferli á sér stað þegar börn sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu læra mál, máltöku, máltileinkun, málnám eða málöflun. Kannski er 

þetta ástæðan fyrir því að kenning Krashen (1982) á mjög vel við um börn sem eru með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, þar sem hann gerir ekki greinamun á 

máltöku og máltileinkun heldur talar um að ferlið sé ómeðvitað. Valdir þættir úr 

kenningu Chomsky (1972) og Ausubel (1968) eiga líka við. Á sama hátt eiga líka valdir 

þættir úr kenningu Skinners og tengslahyggjunnar við. Ekki er áætlun höfundar að koma 

með svar við hvað á sér stað heldur að reyna að skilja ferlið. Ivanova (2016) bendir á að 

ferlið sé mjög flókið og mikilvægt er að hugsa um það sem „óformlegt og ómeðvitað 

ferli (máltaka) í formlegum aðstæðum (máltileinkun) þar sem barnið lærir bæði 

ómeðvitað (málnám) og meðvitað (málöflun) þar sem víxlverkun við umhverfið og 

myndun samtenginga í huganum eru undirstaða fyrir allt ferlið“ (Ivanova, 2016, glæra 

8). 

Fötlunin meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing er flókin og enn hefur ekki 

fundist einhlít skýring á því hvernig ferlið fer fram þegar börn með þessa skerðingu 

öðlast mál. Það er eins og engin ein kenning eigi við um ferlið. Kannski er kominn tími til 

að líta til margra kenninga og taka það úr hverri kenningu sem á best við um 

máltökuferlið hjá börnum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Þegar við höfum opnað hugann fyrir þverfaglegri fræðilegri nálgun 

þá fyrst getum við skilið hvernig börnin sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu ná að þróa með sér tjáskiptaleiðir. 

6.3 Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir valdar kenningar um ferlið við að öðlast og að læra mál. Það 

sem er sameiginlegt er þróun tjáskiptafærninnar og myndun tengsla við aðra í 
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umhverfinu. Kenningarnar er mismunandi í eðli sínu en þær eiga það sameiginlegt að 

grundvallast á rökhyggju, það er að segja að hugsun sé megin undirstaða þekkingar, 

óháð skynjunum. Kenningarnar eiga það sameiginlegt að það er einstaklingurinn sjálfur 

sem er í brennidepli. Það að viðkomandi öðlist mál er óháð máltöku eða máltileinkun 

og er ferli en ekki stakur atburður. Enn fremur er litið svo á að málnám sé einkennandi 

fyrir mannkynið. 

Það er erfitt að segja til um hvað eigi sér stað þegar barn sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu nemur mál eða öðlast mál. Ferlið er flókið og hægt 

er að skoða það út frá mörgum sjónarhornum samtímis. Það er ekki fráleitt að skilja 

ferlið eins og Ivanova (2016) leggur til. 
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7 Umræður 

Kennarar og fræðimenn hafa í gegnum árin fengist við rannsóknir á því hvernig 

einstaklingar sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu læra mál og 

upplifa umheiminn. Fáar nýjar rannsóknir eru til sem varpa öðruvísi ljósi á áherslurnar í 

kennslu barna sem eru með þessa skerðingu en nú þegar kemur fram í bókinni hjá 

Enerstvedt (1996) því gætti lesendum þótt sumar heimildirnar sem höfundur valdi vera 

gamlar. Tuttugu árum síðar eða þegar þessi ritgerð er skrifuð er áherslan enn fyrst og 

fremst á þróun tjáskipta, meðal annars í gegnum tal- eða raddmál eða snertingu eins og 

sagan sýnir (sbr. kafla 2). Auk þess er ennþá talið afar mikilvægt að kennarinn skilji 

hverjum hann kennir (sbr. Robbins, 1960) til að hann geti stuðlað að þróun 

tjáskiptafærni hjá nemandanum. Hugmyndafræði Nafstad og Rødbroe (1999) um 

mikilvægi tjáskipta milli tveggja einstaklinga er enn í dag mjög mikilvæg. Það sem hefur 

breyst á síðustu fimm árum er að umræða fræðimanna (Larsen, 2013; Nicholas, 2013) 

beinist að máltöku á snertimáli. Aðrir fræðimenn (Brede,2014; Pedersen, 2015) beina 

nú sjónum að því að greina málfræðiþætti í tjáningunni í gegnum snertingu og með því 

er hafist handa við að rökstyðja af hverju er snertimálið er eiginlegt mál.  

Höfundur lagði upp með rannsóknarspurninguna: Hvaða skilning á tjáskipti þarf 

kennari að búa yfir til þess að hann geti stuðlað að skilningsríkum samskiptum með 

nemendum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu? Kennarinn 

þarf að skilja hvað meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing er og skilja áhrif 

samþættingarinnar á daglegt líf barnsins, að skilja og vita að ekki er um tvær stakar 

skerðingar að ræða og að skerðingarnar bæta ekki hvora aðra upp. Kennarinn þarf að 

hafa skilning og færni á ólíkum tjáskiptaleiðum. Hann þarf að skilja hvernig börn sem 

eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapa merkingu, að þekkja til 

máltöku barna almennt og máltöku barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu. Kennarinn þarf einnig að skilja hvernig þau tjá sig og skilja aðra og 

vera fjölhæfur og hugmyndarríkur þegar hann les tjáningu barns sem er með 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Sem kennari þarf hann að setja 

raunhæf kennslumarkmið fyrir barnið út frá tjáskiptafærni hvers nemanda og síðast en 

ekki hvað síst að hafa þá trú að barnið geti lært. Þessi kennslumarkmið og kennsluleiðir 

mættu fylgja hugmyndum fræðimannanna Nan Robbins og Carol Crook (Robbins, 

1960), Brede (2014) og Arman (2013) af því að hugmyndafræði þeirra gengur út á það 
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að kynnast og skilja innri heim nemandans með þessa skerðingu og að byggja kennsluna 

á grundvelli hans. Vinna kennarans þarf að vera út frá samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu en ekki út frá sjónskerðingu eða eingöngu heyrnarskerðingu. 

Kennarinn þarf að vera meðvitaður um að hver einstaklingur sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er einstakur og að það er ekki til ein tjáskiptaleið 

sem hentar öllum börnum sem eru með þessa skerðingu, heldur hentar nemendunum 

eins margar tjáskiptaleiðir og kennsluaðferðir eins og hópurinn er fjölbreytilegur 

(Nebraska Vocational Rehabilitation Agency, 2000; Andersen o.fl., 2010; Larsen og 

Damen, 2014). Kennarinn þarf að vera þolinmóður og gefa barninu tíma. Hann þarf að 

geta lesið barnið mjög vel og túlkað alla hegðun barns sem tilraun til tjáskipta (Janssen, 

Riksen-Walraven og van Dijk, 2002; van Dijk, 1966 og Visser, 1985). Kennarinn þarf að 

hafa færni og skilning á snertingu, radd- og táknmáli og öllu sem hægt er að nota til 

þess að styðja málþroska og almennan þroska barns með umrædda skerðingu. 

Kennarinn getur ekki verið sérfræðingur á öllum sviðum, til dæmis á sérfræðisviðum 

eins og læknisfræði, málvísindum, táknfræði, sálfræði, kennslufræði og félagsfræði. 

Þess vegna þarf hann að hafa aðgengi að aðstoð frá sérfræðingum á mismunandi 

sviðum.  

Markmið ritgerðarinnar var einnig að finna svar við undirspurninguna: Hvaða áhrif 

hefur samþætt sjón- og heyrnarskerðing á það hvernig börnin skilja inntak orða, tákna í 

táknmáli eða snertitákna? Spurningunni var auðvelt að svara. Börn sem eru með þessa 

skerðingu fara sínar eigin leiðir við sköpun merkingar (Arman, 2013; Brede, 2014). 

Einstaklingar sem er með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu tjá 

merkinguna eins og þeir hafa upplifað hana á sínum eigin forsendum og hlutverk 

samtalsfélagans er að finna út hvað það er sem einstaklingurinn setur/felur í 

tjáningunni. Börn með þessa skerðingu skapa merkingu með því að kanna umhverfið, 

með því að snerta, með því að finna tilfinningaleg spor á líkamanum eftir sameiginlega 

upplifun, með því að halda í hönd samtalsfélagans hönd við hönd, með sameiginlegri 

athygli með snertingu, líkamlegri snertitjáningu, með því að finna lykt eða upplifa 

umhverfisþætti, t.d. vindinn, rigninguna, sólina o.s.frv. (Brede, 2014; Dammeyer og 

Nielsen, 2013). Einstaklingar sem eru með þessa skerðingu skapa merkingu í tengslum 

við sameiginlegar upplifanir og ný merking verður til á grundvelli þekkingar sem nú 

þegar er til staðar í minninu (Hanning-Zwanenburg o.fl., 2015). Við sköpun merkingar 

eru allir mátar til tjáskipta notaðir og enginn einn er valinn fram yfir annan. 

Samtalsfélagarnir styðja að mörgu leyti við að einstaklingar sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu skapi merkingu. Þetta ferli virðist að hluta til byggt 
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á upplifun einstaklinganna sjálfra og á sameiginlegri upplifun en líka á því að 

samtalsfélagarnir setji orð (í víðari skilningi) úr raddmáli, tákn- eða snertitáknmáli 

samtalsfélagans á tjáningu einstaklingsins í tengslum við ákveðið fyrirbæri/hlut. Með 

því styðja samtalsfélagarnir við að einstaklingarnir móti hugsanir sínar í orðum/táknum 

á því raddmáli, snerti- eða táknmáli sem samtalsfélagarnir hafa aðgang að. Hlutverk 

samtalsfélaganna í þessu tilviki er að skapa bein tengsl milli tákns og viðmiðs sem hins 

vegar eru óbein. Samtalsfélaginn hefur því mótandi áhrif á það hvernig einstaklingar 

sem eru með skerðinguna skapa merkingu. Hins vegar verðum við líka að átta okkur á 

því að börnin sjálf skapa merkingu og samtalsfélaginn verður að gefa börnunum 

tækifæri á að nota merkinguna eins og barnið skilur hana því það er í því umhverfi sem 

merkingin hefur eitthvað að segja fyrir barnið. 

Tjáskipti er ferli en ekki stakur atburður og bæði nemandi og kennari eru virkir 

þátttakendur. Ferlið gerist með nemandanum en ekki fyrir nemandann (Hanning-

Zwanenburg o.fl., 2015). Hver og einn einstaklingur, fatlaður sem ófatlaður, byggir upp 

sinn eigin innri heim sem er einstakur og einstæður í eðli sínu. Þessi innri heimur hvers 

og eins tengist innri heim annarra manna í gegnum víxlverkun, aðallega með og á 

tungumáli og með því stillast þessir innri heimar hvers og eins saman og samræmast 

þannig innri heimum annarra (Center for døvblindhed og høretab, 2015). Með því 

verður innri heimur hvers og eins líkari heimi annarra í umhverfinu. Heimildir um 

einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu benda til 

þess að þeir búi yfir takmarkaðri tjáskiptafærni og þess vegna hefur mikil áhersla verið 

lögð á þróun tjáskipta og tungumáls í kennslu þeirra í gegnum árin. En vegna þessarar 

takmörkuðu tjáskiptafærni verður innri heimur einstaklinga sem eru með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu ekki samstillur og samræmdur innri heimum 

annarra. Þetta leiðir til þess að erfitt reynist fyrir ófatlað fólk að ná til einstaklinganna 

og eiga þeir því oft í erfiðleikum með að skilja tjáningu einstaklinga með þessa 

skerðingu sem tengist innri heimi þeirra.  

Ígrundun heimilda var ekki auðvelt verk þar sem bakgrunnur þátttakenda í 

rannsóknunum virtist mjög fjölbreyttur og allir einstakir. Það átti einnig við um 

rannsóknaraðferðirnar á bak við hverja rannsókn.  

Þegar hingað er komið veltir höfundur því fyrir sér hvort kennari, að háskólanámi 

loknu, búi yfir allri þeirri þekkingu sem krafist er til þess að skilja áhrif samþættrar sjón- 

og heyrnarskerðingar á tjáskiptin til að hann geti á árangursríkan hátt kennt barni með 

umrædda skerðingu í skóla án aðgreiningar. Félagsleg nálgun í einstaklingsbundinni 

kennslu þessara barna á að vera leiðandi í náminu en kennslan getur reynst erfið. Sá 
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möguleiki er líka fyrir hendi að vegna skorts á þekkingu og stuðningi sé kennarinn ekki 

fær um að skilja tjáningu barns með þessa skerðingu. Það getur orðið til þess að 

kennarinn vanmetur barnið og túlkar það sem svo að nemandinn sjálfur hafi ekki þróað 

með sér mál eða tjáskiptaleiðir eða að kennarinn ofmeti barnið.  

Áralöng persónuleg reynsla höfundar af kennslu nemanda með fjölþættar 

skerðingar er að kennari er ekki undirbúinn fyrir kennslu barns sem er með meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu á grundvelli gildandi laga og hugmyndafræði um 

fötlun og skóla og bitnar það á þjónustu við nemandann, þar sem hann fær ekki strax 

kennslu við hæfi. Dýrmætur tími fer í endurmenntun starfsfólks í stað þess að nota 

hann í vinnu með nemandanum sjálfum.  

Foreldrar barna með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu geta valið á 

milli hverfisleikskóla, hverfisgrunnskóla, sérdeildar innan hverfisgrunnskóla eða 

sérskóla á grundvelli gildandi laga á Íslandi. Það sem skiptir mestu máli fyrir kennara og 

nemendur er aðgengi kennara að ráðgjöf. Þverfaglegt teymi í kringum hvern og einn 

nemanda með þessa skerðingu þarf að vera til staðar svo hægt sé að styðja við kennara 

við ákvarðanatöku og með því að létta ábyrgðina sem á honum hvílir. Með þessu móti 

er hægt að framfylgja stefnu um skóla án aðgreiningar í tengslum við þennan 

nemendahóp. 
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8 Lokaorð 

Ritgerðarsmíðin var ferli, ferli sem tók um tvö ár. Ferli sem var lærdómsríkt og krefjandi. 

Að rýna í heimildir annars vegar um meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og 

um tjáskipti fyrir börn sem eru með þessa skerðingu hins vegar reyndist erfitt verk þar 

sem innihald heimildanna um meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er eins 

fjölbreytt eins og skerðingin sjálf.  

Til þess að geta kennt nemanda með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu þarf kennarinn fyrst að skilja nemandann. Þegar kennarinn skilur 

nemandann getur hann komist í snertingu við innri heim hans. Áralöng reynsla 

höfundar af kennslu nemenda með fjölþættar skerðingar hefur kennt honum að þeir 

hafa sterkan persónuleika. Það eru forréttindi fyrir kennara að fá tækifæri að kynnast 

þessum nemendum í gegnum kennsluna. 

Það er margt sem þarf að skoða nánar í nánustu framtíð í sambandi við þennan hóp 

nemenda og sem dæmi um það mætti nefna tengslin á milli skóla án aðgreiningar og 

náms fyrir nemendur sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu; 

tengslin á milli skóla án aðgreiningar og starfs kennara barns með þessa skerðingu; 

sjálfsmynd nemenda sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og 

ekki hvað síst sjálfsmynd kennara þeirra.  

Mikil þörf er fyrir fleiri rannsóknir varðandi þessi börn, bæði íslenskar og erlendar, 

og ekki hvað síst rannsóknir um kennslufræðilegar nálganir og kennsluleiðir fyrir þessi 

börn. Það sem nauðsynlegt er að rannsaka er til dæmis hvernig örva eigi nemendur 

með þessa skerðingu án þess að hindra né hraða þroska þeirra; hvaða kennsluleiðir 

skila bestum árangri í kennslunni; hvernig við sem kennarar vitum að við erum að nota 

réttar kennsluaðferðir; hvað það er sem skiptir mestu máli í námi og kennslu barna sem 

eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. Það er ekki hvað síst þörf 

fyrir rannsóknir varðandi það hvernig þessi börn skapa merkingu; hvernig þessir 

nemendur öðlast þekkingu; hvernig tungumál er skilgreint út frá einstaklingum sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og er til eitthvað sem heitir 

snertimál eða snertitáknmál; hvernig er samspilið milli samfélags og þessara nemenda 

og hvort samfélagið er tilbúið að hleypa þeim inn á þeirra forsendum. Það má lengi telja 
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upp hugmyndir að rannsóknum en það er einlæg von mín er að sjá að minnsta kosti 

eina rannsókn gerða í viðbót í allra nánustu framtíð því þörfin er brýn. 

Hagnýtt gildi ritgerðarinnar tengist því að efni ritgerðarinnar er hægt að nota í vinnu 

með börnum sem eru með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, bæði í leik- 

og grunnskólum. Efnið getur nýst kennurum, þroskaþjálfum og öðru starfsfólki. 

Ritgerðin getur líka nýst foreldrum barna sem eru með meðfædda samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu og aukið þekkingu þeirra á tjáskiptum við börnin. Aðrir geta líka haft 

gagn af efninu, til dæmis nemar í sérkennslu, nemendur á leikskóla- og 

grunnskólakennslubraut, sérfræðingar á ólíkum sviðum, til dæmis á sviðum sem 

tengjast sjón, heyrn eða samskiptum. 

Vísindalegt gildi ritgerðarinnar er fólgið í því að ritgerðin mun bæta við þekkingu um 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og fyrir kennslu nemenda sem eru 

með meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hér á landi, þar sem lítið hefur 

verið skrifað um viðfangsefnið á Íslandi.  
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Viðauki A Skilgreiningar 

Samþætt sjón- og heyrnarskerðing 

Til þess að varpa ljósi á með hvaða hætti samþætt sjón- og heyrnaskerðing hefur verið 

skilgreind verður hér á eftir fjallað um ýmsar skilgreiningar sem tengjast þessari 

skerðingu. 

Læknisfræðilegar skilgreiningar byggjast annars vegar á mælingum á skerðingu á 

skilningarvitum en félagslegar skilgreiningar á starfrænum greiningum (e. functional) 

Kennslufræðilegar skilgreiningar ganga út frá þörfum fyrir sérúrræði í kennslu fyrir 

einstaklinga sem eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

Alþjóðasamtök fólks sem eru með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu hafa gefið 

út eftirfarandi skilgreiningar og hafa þær ekki verið þýddar yfir á íslensku. Fyrra 

skilgreiningin er að finna í bæklingnum Deafblind International - Guidelines on Best 

Practice for Service Provision to Deafblind People (e.d.) sem gefinn var út af 

samtökunum en seinni skilgreininguna má finna á vefsíðu þeirra: 

Deafblindness is a unique disability. It means having both a hearing and a 

vision impairment that is severe enough to affect communication, mobility 

and access to information and the environment. Deafblind people may also 

have additional disabilities that are physical or cognitive. Only a small 

proportion of deafblind people are completely deaf and completely blind. 

As a result service planning and delivery requires appropriate responses or 

strategies (Deafblind International, e.d.). 

 

The term deafblindness describes a condition that combines in varying 

degrees both hearing and visual impairment. Two sensory impairments 

multiply and intensify the impact of each other creating a severe disability 

which is different and unique. All people who are deafblind experience 

problems with communication, access to information and mobility. 

However, their specific needs vary enormously according to age, onset and 

type of deafblindness (Deafblind International, 2014). 

 

http://www.deafblind/
http://www.deafblindinternational.org/
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Mikilvægt er að hafa þessar tvær skilgreiningar í huga þegar skilgreiningar frá öðrum 

sjónarhornum eru skoðaðar. Athyglisvert er að skoða hér að jafnvel skilgreiningarnar 

sem birtast í ólíkum skjölum frá sömu samtökum eru ekki samhljóða. Fyrri skilgreiningin 

er út frá félagslegu sjónarmiði, þar sem áhrif samþættingar skerðinganna á líf 

einstaklingsins óháð mælingum er í forgrunni en sú seinni er út frá læknisfræðilegu 

sjónarmiði, þar sem áherslan er á heilsufarsástand einstaklinganna út frá mælingum á 

sjón og heyrn. 

Læknisfræðilegar skilgreiningar (sjá Dalby o.fl. 2009a og Dalby o.fl. 2009b) eru mikið 

notaðar í t.d. Bandaríkjunum og byggja þær á tölum sem fást eftir mælingar á sjón- og 

heyrnarskerðingu út frá læknisfræðilegum viðmiðum: 

... 2) the term “individual who is deaf-blind” means any individual—  

(A)  (i) who has a central visual acuity of 20/200 or less in the better 

eye with corrective lenses, or a field defect such that the peripheral 

diameter of visual field subtends an angular distance no greater than 20 

degrees, or a progressive visual loss having a prognosis leading to one or 

both these conditions;  

(ii) who has a chronic hearing impairment so severe that most speech 

cannot be understood with optimum amplification, or a progressive hearing 

loss having a prognosis leading to this condition; and ... (Legal Information 

Institute, 1988) 

Mælingarnar eru gerðar fyrir sitt hvora skerðingu og notaðar eru líka alþjóðlegir staðlar 

fyrir sjúkdómsgreiningar (t.d. ICD-10). Einnig styðjast sumir við mælingar út frá 

viðkomandi sjúkdómi, sem orsakar meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu 

(Larsen og Damen, 2014). 

Skilgreining út frá starfrænni greiningu byggir á að skoða hvernig einstaklingur sem 

býr við þessar skerðingar lifir daglegu lífi með tilliti til samskipta, aðgengis að 

upplýsingum og hreyfanleika (e. mobility).Norræna skilgreiningin á samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu frá árinu 1980 var notuð hér á landi fram til ársins 2007 þegar hún var 

endurskoðuð (Andersen, Hauge, Solgaard, Rødebroe og Laustrup, 2009).  

Larsen og Dammen (2014) skoðuðu einnig hvernig hugtakið starfrænt (e. functional) 

er notað í fræðiritum og komust að þeirri niðurstöðu að sumir nota það í 

læknisfræðilegum skilningi en aðrir út frá skilning á félaglegum aðstæðum fólks vegna 

skerðinganna. Út frá læknisfræði þýðir starfrænt sama sem skerðing (skilgreind sem 

„damage to structure or function of body parts in the International Classification of 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891422214002352#bib0030
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Functioning, Disability and Health: ICF.“ (Larsen og Dammen, 2014, bls. 2569). Út frá 

daglegu lífi eða eins og höfundarnir segja nordic sense er starfrænt sama sem fötlun 

(skilgreind sem „ ... outcome of the interplay between body functions and structure on 

the one hand, and activity limitations and participation restrictions on the other“, 

Larsen og Dammen, 2014, bls. 2569). 

Kennslufræðileg skilgreining á samþættri sjón- og heyrnarskerðingu er notuð t.d. í 

Bandaríkjunum og áherslan er á sérkennsluúrræði fyrir einstaklinga sem eru með 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu: 

Deaf-blindness means concomitant hearing and visual impairments, the 

combination of which causes such severe communication and other 

developmental and educational needs that they cannot be accommodated 

in special education programs solely for students with deafness or students 

with blindness and adversely affect a student's educational performance. 

(Washington State Legislature, e.d.). 

Þessi skilgreining hefur í för með sér að skólinn þarf að mæta kennsluþörfum nemenda 

út frá samþættingu skerðinganna en ekki annað hvort eingöngu út frá sjónskerðingu 

eða eingöngu út frá heyrnarskerðingu. Þetta er mikilvæg skilgreining þar sem fötlunin 

er viðurkennd í skólakerfinu og því þarf skólinn að mæta kennsluþörf nemandans út frá 

hans eigin forsendum.  

Skilgreiningum á samþættri sjón- og heyrnarskerðingu er líka hægt að skipta í þrjá 

aðra flokka út frá því hvenær á lífsleiðinni skerðingar koma fram, við fæðingu, seinna á 

lífsleiðinni eða á efri árunum. Með meðfæddri samþættri sjón- og heyrnarskerðingu er 

átt við að skerðingarnar komi snemma fram. Sumir fræðimenn skilgreina meðfædda 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem samþætta sjón- og heyrnarskerðingu sem 

kemur fram fyrir ákveðinn lífaldur, t.d. frá fæðingu; aðrir tengja meðfædda samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu við þróun tjáskipta og/eða fyrir máltöku (sbr. Larsen og 

Dammen, 2014). Síðbúin samþætt sjón- og heyrnarskerðing kemur fram á barns-, 

unglings- eða fullorðinsaldri óháð því hvað orsakar hana. Einstaklingar með síðbúna 

samþætta sjón- og heyrnarskerðingu geta því verið fæddir blindir eða sjónskertir en 

með eðlilega heyrn og misst hana síðar eða hún verður verulega skert; einstaklingar 

geta líka verið fæddir heyrnarlausir eða heyrnarskertir en með eðlilega sjón, sem hins 

vegar versnar með tímanum; einstaklingar geta líka verið fæddir með eðlilega heyrn og 

sjón, sem svo versnar eða hverfur alveg. Einstaklingarnir þurfa ekki endilega að vera 

alveg blindir og heyrnarlausir. Skerðingin getur verið mismunandi mikil en það er þessi 
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samþætting skerðinga á tveim skilvitum sem er mikilvægust af öllu. Þessi hópur 

einstaklinga er frábrugðinn hópi einstaklinga sem eru með meðfædda samþætta sjón- 

og heyrnarskerðingu á þann hátt að möguleiki er á máltöku á eðlilegan hátt, í gegnum 

talmál eða táknmál og því þróað með sér mál. Aldurstengd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing er skerðing sem einstaklingar verða fyrir með aldrinum (Edberg o.fl., 

2009). Skerðingin er af öldrunarorsökum. 

Larsen og Dammen (2014) benda líka á að sumir fræðimenn skoða uppruna 

sjúkdóma sem læknisfræðileg orsök fyrir samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, s.s. 

CHARGE heilkenni, rauðir hundar o.s.frv. og skilgreiningarnar á samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu eru út frá því. Larsen og Dammen álíta að bæði samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing og meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing séu skilgreind með 

ólíkum hætti í fræðiritum og fólk er ekki sammála um hvaða viðmið eigi að nota. 

Höfundarnir koma með fimm breytur sem hafa áhrif á hvernig samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing og meðfædd samþætt sjón- og heyrnarskerðing eru skilgreindar: 1. 

hversu miklar skerðingarnar á skilningarvitunum eru (læknisfræðileg nálgun); 2. hvernig 

skilningarvitin nýtast og fötlun (félagsleg nálgun) þar sem meðfædd samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing er aðgreind frá samþættri sjón- og heyrnarskerðingu með tilliti til 

aldurs; 3. aldur við greiningu skerðinga eða 4. byrjunar og þróunar með tilliti til 

málþroska og máltöku; 5. Læknisfræðileg greining sjúkdóma sem er notuð sem 

vísbending fyrir samþættri sjón- og heyrnarskerðingu og í sumum tilfellum fyrir 

meðfædda samþætta sjón- og heyrnarskerðingu. 

 

Skóli án aðgreiningar 

Stefna Skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar: 

Skóli án aðgreiningar byggir á viðurkenningu og þátttöku allra nemenda. 

Námskráin er merkingarbær fyrir alla nemendur og námsumhverfið 

einkennist af margbreytileika. Allir nemendur njóta virðingar og ná besta 

mögulega árangri. Skólastarf án aðgreiningar er ferli í sífelldri þróun, allt 

skólastarfið er heildstætt og samþætt og stuðningur er veittur eftir þörfum 

hvers og eins (Hrund Logadóttir, Steinunn Ármannsdóttir og Sara Björg 

Ólafsdóttir, 2012, bls. 3). 

Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar: 
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Skóli án aðgreiningar er bæði menntastefna, byggð á hugmyndum um 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti – og aðferð við að skipuleggja 

skóla, skólakerfi og kennslu allra nemenda skólans (Rannsóknarstofa um 

skóla án aðgreiningar, 2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla: 

Með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða 

nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og félagslegar 

þarfir hvers og eins með manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi. Í skóla án aðgreiningar er gengið út frá því að allir fái jöfn eða 

jafngild tækifæri til náms og að námið sé á forsendum hvers einstaklings. Í 

skóla án aðgreiningar ríkir ákveðið viðhorf sem einkennist af virðingu fyrir 

rétti allra nemenda til virkrar þátttöku í námssamfélagi heimaskóla óháð 

atgervi þeirra og stöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

43). 

 

Boðskipti og samskipti 

Boðskipti eru skilgreind sem miðlun á boðum. Boð eru skilgreind sem ferli við að senda 

frá sér merki sem hafa ákveðin form og með von um að einhver taki á móti þeim og 

túlki þau. Form boðanna geta verið mismunandi, til dæmis hljóð, augnsamband, 

látbragð, líkamstjáning og handarhreyfingar (Center for døvblindhed og høretab, 2015). 

Boðskipti eru skilin sem færsla á boðum frá einni manneskju til annarrar. Þessi 

skilgreining á boðskiptum er víð og hún nær yfir allt sem einstaklingur gerir, viljandi eða 

óviljandi, eða er ætlað einstaklingum, viljandi eða óviljandi, og fela í sér einhver boð. 

Móttakandi sem getur verið nærstaddur, viljandi eða óviljandi, tekur á móti boðunum 

og leggur merkingu í þau (Granlund og Olsson, 1992) en móttakandinn getur líka farið á 

mis við boðin, viljandi eða óviljandi, og túlkar þau því ekki. 

Einhverjum er ætlað að fá boðin en svörun er ekki endilega nauðsynleg, það er að 

segja svörunar er ekki endilega krafist. Sendandinn þarf ekki að vera á staðnum. Boð 

geta borist, til dæmis með myndum, samanber merki um WC, mynd af karli eða konu, 

með örvum sem sýna þá átt sem okkur ber að fara í og öll skilti bera boð. Einhver tekur 

á móti boðunum þó að sendandinn sé ekki á staðnum og samt eiga sér stað boðskipti. 
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Þegar rætt er um boðskipti í þessari ritgerð er litið svo á að þörf sé fyrir að minnsta 

kosti einn einstakling, annað hvort sendanda eða móttakanda eða báða. Litið er á 

boðskipti sem tjáskipti aðra leiðina (e. one-way communication).  

Samskipti eru skilgreind í þessari ritgerð sem tengsl. Hins vegar er hugtakið 

samskipti notað í dag í þeirri merkingu að lýsa því hvernig hugsanir einstaklings, 

tilfinningar og reynsla móta hegðun hans í garði annarrar manneskju. Raddmálið er 

algengasti samskiptamáti en bendingar, svipbrigði og hrynjandi hafa verið notuð til þess 

að undirstrika enn betur umræðuefnið þegar fólk á í samskiptum sín á milli (Lieth, 

Kuschel og Petersen, 1993). Mehrabian (1981) segir að einungis 7% af samskiptunum 

eigi sér stað í gegnum orð, 38% í gegnum blæbrigði raddar og 55% með líkamstjáningu. 

Prósentuskiptingin er ekki endilega mikilvæg heldur það að boð- og tjáskipti geta haft 

ólík form. Guðrún V. Stefánsdóttir (1998) bendir á mismunandi möguleg form til boð- 

og tjáskipta, til dæmis með látbragði, augnaráði, gráti, hjali, snertingu, hreyfingu, brosi 

og andardrætti. Bræðikast, handfjötlun hluta og líkamsstaða á einnig að skilja sem 

boðskipti. Handfjötlun hluta getur einnig verið tjáningarform sem leiðir til samskipta 

(Siegel-Causey og Guess, 1989). 

Ferli þar sem tjáskipti eiga sér stað er er forsenda þess að samskipti verði til (Center 

for døvblindhed og høretab, 2015). Samskipti snúast um gagnkvæm tengsl og 

gagnkvæm áhrif. Þegar samskipti eiga sér stað verða tveir eða fleiri einstaklingar að 

vera til staðar og deila saman samskiptaleið til þess að senda skilaboð sín á milli og 

tryggja skilning. Hagood (1994) bendir á að börn þurfi að læra að hafa samskipti við 

aðra til þess eins að geta skemmt sér saman og það eru verðlaunin fyrir það að 

samskiptin hafi átt sér stað. 
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Viðauki B Hugtakanotkun 

Hugtök tengd samþættri sjón- og heyrnarskerðingu 

Ýmis hugtök á ensku eru notuð í greinum og ritum sem tengjast samþættri sjón- og 

heyrnarskerðingu. Hjá Hodges (2004) er að finna upptalningu á hluta af hugtökum sem 

notuð eru: multi-sensory impaired; dual sensory impaired; multisensory deprived; 

having multiple disabilities and sensory impairments; having profound intellectual 

disability and additional physical and/or sensory disabilities; multi-handicapped visually 

impaired, or multi-handicapped hearing impaired; PMLD with dual sensory impairment. 

Önnur hugtök eru concurrent vision and hearing loss (Brady og Bashinski, 2008), 

concurrent hearing and vision loss og dual sensory loss (Vreeken o.fl., 2014); concurrent 

hearing and vision impairment (Swenor, Ramulu, Willis , Friedman og Lin, 2013); 

concurrent vision and hearing impairment (Gopinath o.fl., 2014); combined hearing and 

vision loss (New York Deaf-Blind Collaborative, e.d.) og combined vision and hearing 

loss (SKI-HI Institute, 2010), sjá líka Larsen og Damen (2014). Eins og sést á 

upptalningunni eru hugtökin mjög svipuð. Það sem aðgreinir hugtökin er að annað 

hvort sjónskerðingin kemur á undan í orðasamsetningunni eða heyrnarskerðingin, eða 

hvort um samþætta (e. combined) eða samhliða (e. concurrent) skerðingu er rætt, eða 

hvort um skerðingu sé að ræða eða fötlun, eða hvort um skynfötlun sé að ræða eða 

tvískynskerðingu. Sú staðreynd að ekkert eitt ákveðið hugtak er í notkun gerir leit að 

fræðsluefni erfiða en ekki síst hindrar það einnig skilninginn hjá lesandanum á eðli 

samþættrar sjón- og heyrnarskerðingar. Hver og einn fræðimaður velur sitt hugtak út 

frá þörfum sinnar rannsóknar á sínu rannsóknarsviði en ekki út frá heildinni.  

Útbreiddasta hugtakið er hins vegar deaf-blindness eða deafblindness (Wittich, 

Southall, Sikora, Watenbe og Gagné, 2013). Í Austur-Evrópu hins vegar er hugtakið 

blind-deafness notað. Munurinn á hugtökunum deafblind vs. blinddeaf er fólginn í því á 

hvora skerðinguna eigi að leggja áherslu, á heyrnarleysi eins og í Vestur-Evrópu eða á 

blindu eins og í Austur-Evrópu. Þannig að t.d. í Austur-Evrópu, s.s. í Búlgaríu (Tzvetkova-

Arsova, 2004) eru börn með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu í sérskólum fyrir börn 

með sjónskerðingu. Þetta skýrist með því að það eru sérskólar fyrir börn með 

sjónskerðingu almennt sem sýna fyrst áhuga á börnum með samþætta sjón- og 

heyrnarskerðingu og þess vegna fá börn vistun í þessum skólum. Önnur ástæða fyrir því 

að hugtakið blind-deafness er notað tengist því að hitakassinn kemur til sögunnar 
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einhvern tímann á árunum 1950-60. Magn súrefnisins í hitakössunum hefur verið allt of 

mikið og margir fyrirburar urðu blindir sökum þess og heyrn skertist (Tzvetkova-Arsova, 

2004). Aðalskerðingin er blindan en heyrnarleysið er til viðbótar. Þetta er ástæðan fyrir 

því að samsetning hugtaksins í Austur-Evrópu er öfug. Þetta á líka við um fyrrverandi 

Sovétríkin, sem af pólitískum ástæðum á tíma kommúnista voru leiðandi í þessum 

fræðum og settu tóninn í vinnu með þessum hópi einstaklinga.  

 

Tákn 

Orðið tákn er margrætt á íslensku og er notað til þess að þýða m.a. ensku hugtökin sign, 

symbol, icon, token, emblem og signal. Í þessari ritgerð er orðanotkunin með 

eftirfarandi hætti: 1. Tákn í táknmáli fyrir orðasafnseiningar táknmála; 2. Málvísindalegt 

tákn eða málvísindatákn fyrir enska linguistic sign; 3. Heimatilbúin tákn fyrir enska 

homemade sign og eru slík tákn ekki hluti af málkerfi; 4. Eiginlegt tákn fyrir enska 

symbol; 5. Myndtákn fyrir enska icon; 6. Merki fyrir enska signal; 7. Manngerð tákn fyrir 

merki sköpuð af manninum, t.d. umferðarmerki, mors kóðinn o.s.frv. Ensku hugtökin 

token og emblem eru ekki notuð í þessari ritgerð. 

 

Tungumálanám 

Í þessari ritgerð nota ég eftirfarandi hugtök á eftirfarandi hátt: 1. Ef ferlið er óformlegt 

og ómeðvitað: máltaka (e. L1-acqusisition) þegar um fyrsta mál barns er að ræða, mál 

sem lærist ómeðvitað á máltökualdrinum (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007); málnám (e. 

language learning) þegar einhver öðlast mál; 2. Ef ferlið er formlegt og meðvitað: 

máltileinkun (e. L2-acquisition) þegar barn og fullorðinn læra annað mál en móðurmálið 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2007); málöflun (e. language learning) þegar tungumál er kennt 

í formlegum aðstæðum.  
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Viðauki C Táknfræði 

Táknfræði fæst við málvísindaleg tákn (e. linguistic sign), bæði sér og þegar þau eru 

notuð saman í táknkerfi. Táknfræðin fæst við það hvernig merking málvísindalegs tákns 

verður til og hvernig málvísindalega táknið verður skilið. Með öðrum orðum þá fæst 

táknfræðin við táknferlið (e. semiosis), merkingu (e. signification) og tjáskipti (e. 

communication). Táknfræðin fæst við tjáskipti, óháð því hvaða skilningarvit eru notuð: 

heyrn, sjón, snerting, bragð eða lykt og við tjáskipti í öllu mögulegu samhengi (til dæmis 

dans, myndlist, stjórnmálafræði, föt, matur) (Bally og Sechehaye, 1959). Merking stakra 

málvísindalegra tákna og merking heildar er viðfangsefni táknfræðinnar (Steinunn 

Kolbeinsdóttir, e.d.). Táknfræðin fæst með öðrum orðum við ferlið sem leiðir til þess að 

einhver hugmynd/eitthvað fyrirbæri verður að málvísindalegu tákni og síðan að 

orði/tákni í táknmáli og hvaða þættir móta merkingu málvísindalegra tákna, til dæmis 

reynsla einstaklings og samfélagið sem heild.  

Táknfræðingar flokka málvísindalegu táknin og táknkerfin eftir því hvernig þau eru 

send s.k. háttur (e. modality). Með hætti í táknfræði er átt við ákveðna leið sem notuð 

er til þess að kóða/táknsetja upplýsingar (Meier, 2002). Þessi leið fyrir sendingu á 

merkingu er háð notkun á táknfræðilegum kóða. Þessi kóði getur verið hljóð eða 

bókstafir, sem mannkynið notar til þess að búa til orð úr raddmáli eða tákn í 

táknmálum, en einnig hreyfing líkamans sem fólkið gerir til þess að tjá tengsl eða 

tilfinningar. Tengsl eru á milli tungumála og annarra hliða mannlegra tjáskipta, eins og 

sjá má á mynd nr. 3 (Crystal, 1987). 
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Mynd 3. Tengsl á milli tungumála og annarra hliða mannlegra tjáskipta (Crystal, 1987, 
bls. 399) 

 

Mátinn (e. mode) sem tjáskiptin fara fram á getur verið mismunandi, til dæmis heyrn, 

rödd, sjón, snerting, lykt og bragð. Mismunandi tjáningarleiðir eru farnar í tjáskiptum á 

ólíkan máta. Þannig er tal, líkamleg raddviðbrögð, tónlistaráhrif og raddeiginleikar 

notuð þegar heyrn og rödd eru beitt. Táknmál, ritun og kínestetík (fræðin um hreyfingu 

líkamans) eru notuð þegar sjónin á í hlut. Daufblindumál, dulkóðar og nálægð (e. 

proxemics, fræði félagslegrar sálfræði og táknfræði sem rannsakar og lýsir merkjum 

einstaklinga sem hafa tjáskipti með því að halda ákveðinni fjarlægð í rýminu) eru notuð 

þegar snertingin á í hlut (Crystal, 1987). Tungumál líkamans (óyrt tjáskipti) er safnheiti 

sem er notað til að vísa í sjónrænan máta og snertimáta. Tungumál eru þannig 

hlutamengi tjáskipta en tjáskiptin hins vegar eru hlutamengi táknfræðinnar. 

Táknfræðin skiptist í mismunandi greinar en sú grein táknfræðinnar sem skiptir máli 

fyrir ritgerðina er hugfræðileg táknfræði (e. cognitive semiotics). Hugfræðileg táknfræði 

er þverfagleg fræðigrein um tungumál, tjáskipti, miðil (e. medium) og hug (e. mind) út 

frá sjónarhorni merkingu hugtaka og skilningarvita (Zlatev, 2012). Aðalviðfangsefni 

hugfræðilegrar táknfræði er að fá innsýn inn í tengsl milli annars vegar ólíkra tjáskipta-

/táknfræðilegra auðlinda, til dæmis tungumála, látbragðs og mynda og hins vegar 

hvernig þessar auðlindir þroskast hjá börnum og mannkyninu almennt (Lund University, 

2016). 


