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Þessa bók má lesa frá orði til orðs eða einungis þá kafla sem 
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Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

Íslenskur formáli 

Í starfi mínu hef ég saknað þess að geta ekki bent foreldrum og starfsfólki ýmissa 

stofnana á bækur og rit á íslensku sem fjalla á einn eða annan hátt um uppeldi, 

umönnun og kennslu blindra og sjónskerta barna. Þegar ég las bókina En plats för alla 

fór ég þess á leit við Blindrafélagið að bókin yrði þýdd á íslensku. Það var auðsótt mál og 

var Sigrún Bessadóttir ráðin til starfsins. Bókin er staðfærð að íslenskum aðstæðum, þar 

sem það á við, og hef ég verið Sigrúnu til aðstoðar í því sambandi. 

 

Efni bókarinnar höfðar til allra þeirra sem koma að uppeldi, umönnum og kennslu blindra 

og sjónskertra barna. Tilgangurinn er að miðla þekkingu um hvað sjónskerðing hefur að 

segja fyrir börn og hvernig hægt er að sníða umhverfi skólans að þörfum allra í hópnum 

óháð fötlun. Það er sannfæring mín að bókin eigi einnig erindi til þeirra sem koma að 

málefnum barna með aðrar fatlanir en sjónskerðingu þar sem svo margt er sameiginlegt 

í sambandi við aðlögun og úrræði þegar leikur, samskipti og nám eru annars vegar. 

 

Aðstæður sem eru skapaðar í umhverfi okkar hafa mikla þýðingu þegar um er ræða rétt 

allra barna til virkrar þátttöku og félagsskapar, þ.e. rétt til að tilheyra hópi og vera hluti 

af honum. Þetta er aðal umfjöllunarefni þessarar bókar. 

 

Ég vænti þess að bókin svari ýmsum spurningum sem vakna hjá foreldrum, starfsfólki og 

heilbrigðisstéttum og hvet alla til að lesa bókina. 

 

Ég færi Blindrafélaginu þakkir fyrir útgáfu bókarinnar á íslensku og Sigrúnu fyrir 

ánægjulegt samstarf. 

 

Rannveig Traustadóttir 

ráðgjafi 

Sjónstöðin 
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Formáli 

Ekki er svo ýkja langt síðan að litið var á fötluð börn sem einangraðan hóp í samfélaginu 

og komið fram við þau í samræmi við það. Fötluð börn áttu að búa á lokuðum stofnun-

um, ganga í sérskóla, umgangast aðra innan sama hóps, láta heilbrigðisstarfsfólk ráða 

ferðinni og í raun að sjást sem minnst nema þá ef vera skyldi á góðgerðasamkomum eða 

á öðrum stöðum þar sem nærvera þeirra væri tákn um ágæti umheimsins. Í dag eru 

börn hins vegar fyrst og fremst talin börn með mismunandi hæfileika, bakgrunn, sterkar 

og veikar hliðar en í raun og veru með sömu þarfir fyrir umhyggju fullorðinna og félags-

skap jafnaldra. Við gerum ráð fyrir að samfélag okkar, sem við höfum mótað með þessar 

sameiginlegu þarfir í huga, skapi öllum börnum gott svigrúm þrátt fyrir misjafnar for-

sendur og ólíkar aðstæður þeirra. 

Okkur finnst þessi sýn ef til vill sjálfsögð en um er að ræða breytingu á gildum. 

Meira þarf samt til en orðin tóm. Gildin lýsa sér oft í orðum sem á stundum reynist erfitt 

að finna stað í raunveruleikanum. Til þess að það sé hægt þarf í fyrsta lagi að skilgreina 

ábyrgð hvers og eins og í öðru lagi að átta sig á því að ábyrgð er ekki einungis í orði 

heldur einnig í verki. Ef hópur einstaklinga, hver svo sem hann er, hefur lifað á útjaðri 

samfélagsins og á nú allt í einu að öðlast sinn sess í því, þarf að breyta þeim reglum sem 

stýra því hverjum sé hleypt að í samfélaginu. Það eru ekki einungis þeir sem lifa á útjaðri 

samfélagsins ― blinda eða sjónskerta barnið, hinn fullorðni í hjólastól, 

flóttamannafjölskyldan frá öðrum menningarheimi ― sem eiga að koma af stað þessari 

breytingu. Sem eiga að segja skilið við bakgrunn sinn, reynslu og aðstæður. Við hin 

sköpum aðstæðurnar. Það er stjórnmálaleg afstaða okkar sem ræður til um skóla og 

menntun, umönnun og umhyggju, vinnumarkað, húsnæðisaðstæður svo og hvort 

menningarlífið eigi að vera opið fyrir margbreytileika eða lokað og læst, einungis sniðið 

að þörfum hins eðlilega í þrengstu merkingu þess orðs. Það eru viðhorf okkar sem liggja 

að baki reglum um inngöngu og þátttöku í samfélaginu. Þeir fjölmörgu sem, í krafti starfs 

síns eða trúnaðarmannastarfa, setja markmiðin og móta þann veruleika sem á að 

samræmast margbreytileika einstaklinga í opnu samfélagi, hafa að sjálfsögðu mikilvægu 

hlutverki að gegna. 

Réttur barnsins til virkrar þátttöku og félagsskapar sem og ábyrgð samfélagsins þar 

að lútandi er rauði þráðurinn í þessari bók. Hún er skrifuð af tveimur höfundum sem tala 

sínu viti. Nina Sjöblom og Camilla Jönsson eru báðar mæður sjónskertra barna og að 

auki uppeldismenntaðar. Þær vita hvað þær eru að segja; þær geta séð aðstæður barna 

sinna út frá sjónarhorni heimilisins og einnig litið á faglegar hliðar þeirra. Þegar þær 

fjalla um virka þátttöku, þ.e.a.s. rétt á að tilheyra hópi og vera hluti af honum, gera þær 

það bæði sem foreldrar, sem krefjast sjálfsagðra tækifæra fyrir börn sín, en um leið sem 

uppeldisfræðingar sem gera sér grein fyrir því að forsendur félagsmótunar er að finna í 

daglegri samveru barna og fullorðinna en ekki á stofnunum. 

Í allri vinnu með fötluð börn mætast tvö sjónarmið óháð eðli fötlunarinnar. Fyrra 

sjónarmiðið leggur áherslu á skaðann, fötlunina, sérstöðuna. Hið síðara einbeitir sér að 

færni, virkni og skilyrðum til þátttöku. Til þess að barnið öðlist sem ákjósanlegastar 

uppvaxtaraðstæður þarf að spinna þessi tvö sjónarmið saman. En þegar foreldrar og 

fagaðilar eru að skipuleggja stuðning við barnið í sameiningu verður oftar en ekki til 
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sjálfkrafa hlutverkaskipting. Annar aðilinn vinnur með galla og þarfir á meðan að hinn 

hugar að kostum og möguleikum. Sannleikurinn er þó sá að barnið er búið færni en líka 

takmörkunum. Þar af leiðandi þarf að leiða sjónarmiðin saman og láta stjórnast af 

umhverfinu ekki síður en þörfum barnsins. Hvað getur barnið og hvað er það ekki fært 

um? Hvenær gerum við óraunhæfar kröfur til barnsins? Hvernig eigum við að haga 

okkur, hvernig eigum við að móta umhverfið þannig að barninu sé gert kleift að njóta 

færni sinnar og þroska hana? Umhverfið skapar forsendur fyrir félagslegri þátttöku en 

einnig hættu á félagslegri einangrun. Þetta er kjarni ábyrgðarinnar; það er heimurinn 

umhverfis barnið sem ræður því hvort takmarkanir hindri virka þátttöku þess. 

Nina Sjöblom og Camilla Jönsson fjalla á skipulegan hátt um mörg þeirra verkefna 

sem felast í foreldrahlutverkinu, starfsemi leik- og grunnskóla og frístundaheimila. Þau 

taka öll á sama atriði; hvernig sköpum við þannig skilyrði að færni barnsins fái notið sín. 

Höfundarnir fjalla sérstaklega um þá athöfn sem fremur en nokkuð annað á hug barna á 

leikskólaaldri, leikinn. Hvernig er hægt að gera leikinn, og þá einkum félagslegan leik í 

vinahópnum, aðgengilegan blindum og sjónskertum börnum? Hvernig má gera leikinn 

þannig úr garði að hann sé spennandi fyrir börn með ólíkar þarfir? Höfundarnir skrifa 

ekki aðeins um þessi atriði á almennum nótum heldur gefa auk þess ráð um athuganir, 

áætlanir og framkvæmd þeirra ásamt fjölda dæma og hvetjandi athugana. Í textanum er 

gefin mynd af lífsviljugu og félagslyndu blindu eða sjónskertu barni, svo framarlega sem 

tækifærin eru til staðar. 

Bókin er blanda af bjartsýni og málefnalegu raunsæi og má eindregið mæla með 

henni við alla þá sem bera ábyrgð á blindum og sjónskertum börnum í daglegu lífi: 

foreldra, starfsfólk sem annast börn, kennara og annað starfsfólk skóla, ýmsa faghópa í 

augnlækningum, hæfingu og umönnun. En aðrir lesendur geta auðvitað líka sótt sitthvað 

í grunnboðskap bókarinnar: við skulum taka þátt í að skapa samfélag sem veitir öllum 

jöfn tækifæri óháð forsendum hvers og eins. Þannig fjallar bókin ekki um sjónskerðingu 

sem slíka, öllu heldur um jafnræði og lýðræði og sameiginlega ábyrgð allra á þeim 

gildum. 

 

 

Ulf Janson 

Prófessor við stofnun uppeldisfræða við Stokkhólmsháskóla 
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Frá Blindrafélaginu 

Ágæti lesandi! 

 

Nú hefur þú í höndum bókina „Einn skóli fyrir alla“ sem þýdd var úr sænsku fyrir 

skömmu. Blindrafélagið er stolt af því að geta nú gefið út bók á íslensku sem fjallar um 

blind og sjónskert börn og hvernig sníða má umhverfið sem best að þörfum þeirra. 

Samkvæmt tölulegum upplýsingum Sjónstöðvarinnar, en stöðin heldur utan um 

fjölda blindra og sjónskertra á Íslandi, teljast þeir nú vera 1.500. Talið er að um 140 

blind eða sjónskert börn og unglingar á Íslandi mælist með minna er 30% sjón. Um 40% 

þessara barna eiga einnig við aðrar fatlanir að glíma. Vegna fámennis hér á landi hefur 

reynst erfitt að byggja upp fagþekkingu í málefnum blindra og sjónskertra. Blindir og 

sjónskertir á Íslandi sjá þó fram á bjartari tíma hvað það varðar. Þegar þetta er ritað eru 

sex einstaklingar í framhaldsnámi, tveir að afla sér réttinda sem blindrakennarar og fjórir 

sem ADL- og umferliskennarar. Uppbyggingu góðrar og faglegrar þjónustu verður 

vonandi haldið áfram með margvíslegum hætti næstu árin, t.d. með því að auka 

fagþekkingu á málefnum blindra og sjónskertra enn frekar, efla þjónustu þeirra sem bera 

lagalega ábyrgð gagnvart þessum hóp og ekki síður með því að auka útgáfu- og 

kynningarstarf til muna. Bók þessi, sem nú kemur út á vegum Blindrafélagsins, er til að 

bæta úr brýnni þörf fyrir efni á íslensku. Það er einlæg von okkar að hún muni nýtast 

öllum þeim sem, með einhverjum hætti, koma að uppeldi, umönnun og kennslu blindra 

og sjónskertra barna. 

Mér er það bæði ljúft og skylt að koma á framfæri innilegu þakklæti til 

Kvennadeildar Reykjavíkurdeildar Rauða kross Íslands. Í tilefni af 40 ára afmæli 

deildarinnar færðu konurnar Blindrafélaginu veglega peningagjöf sem ætlað var að nýta 

til eflingar á þjónustu við blind og sjónskert börn. Stjórn Blindrafélagsins ákvað að nota 

hluta þessarar gjafar til útgáfu bókarinnar. 

Að lokum vil ég þakka nokkrum sem komu að útgáfu þessarar íslensku þýðingar á 

hinum ýmsu vinnslustigum hennar. Sænsku blindrasamtökin voru svo höfðingleg að gefa 

Blindrafélaginu þýðingarrétt á bókinni án nokkurs endurgjalds. 

Rannveig Traustadóttir sjónráðgjafi hjá Sjónstöðinni og Sigrún Bessadóttir 

félagsmaður í Blindrafélaginu hafa lagt mikla vinnu í þýðingu og aðlögun bókarinnar að 

íslenskum aðstæðum. Sigrún sá að miklu leyti um þýðingu textans, en Rannveig veitti 

ómetanlega aðstoð sem fagmaður. Þá ber einnig að þakka Ingimar Waage myndlistar-

manni, en hann hannaði bókarkápu íslensku útgáfunnar. 

 

Akureyri, 24. september 2007 

F.h. Blindrafélagsins 

Halldór Sævar Guðbergsson 
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Af hverju varð þessi bók til? 

Bók þessi er frásögn af rannsókn sem miðaði að því að safnað yrði saman góðum og 

nothæfum dæmum í tengslum við aðferðafræði í leik- og grunnskóla og á frístunda-

heimilum. Við sem unnum að rannsókninni erum báðar foreldrar sjónskertra barna og 

með henni vonumst við til að geta veitt upplýsingar, innblástur og þekkingu um hvernig 

hægt er að vinna með blöndun barna með mismunandi forsendur, í þessu tilviki blindra 

og sjónskertra barna og sjáandi barna. Þegar við eignuðumst börnin okkar, sem hafa 

bæði meðfædda sjónskerðingu, tók við foreldrahlutverk sem við vorum ekki búnar undir. 

Margt varð öðruvísi og við þurftum að eyða meiri orku í ýmislegt. 

Við erum virkar í sænsku blindrasamtökunum (SRF) og höfum rætt mikið við 

foreldra blindra og sjónskertra barna og leitt starf fyrir börn og foreldra þeirra innan 

samtakanna. Þegar börnin fara út fyrir trygga veggi heimilisins og byrja í leikskóla finna 

mörg okkar fyrir því að þau eru mun einangraðri en önnur börn. Að börnin okkar fái mun 

færri tækifæri í leikskólanum hvað varðar verkefni, leik og starf sem stuðlar að þroska 

þeirra. Að börnin okkar séu ekki eins mikið með í leikjum og önnur börn. Að börnunum 

okkar sé ekki boðið í afmæli eins og hinum börnunum. 

Þar sem önnur okkar er leikskólakennari og hin uppeldismenntaður starfsmaður 

frístundaheimilis höfum við komið auga á uppeldisfræðileg tækifæri og hvernig þau geta 

auðgað og þróað starfsemi leikskólans og frístundaheimilisins. Sökum fötlunar sinnar, 

sjónskerðingarinnar, þurfa börnin okkur á ýmiss konar stoðþjónustu að halda, heima og í 

leik- og grunnskóla. Stundum getur reynst erfitt að átta sig á því hvort örðugleikar stafa 

af sjónskerðingunni eða persónuleika barnsins. En í mörgum tilfellum er ljóst að um 

fötlunina er að ræða og að umhverfið setur barninu óþarfa takmörk. Fötlunin verður 

meiri en hún þarf að vera. Í þessu sambandi fær maður oft að heyra að foreldrar eigi 

erfitt með að sætta sig við fötlun barns síns. Það er alveg rétt; við foreldrar munum 

aldrei geta sætt okkur við fötlun barna okkar. En við sættum okkur við hömlun barna 

okkar sem er allt annað mál. Það á aldrei að gera meira úr fötlun barns en þörf er á. 

Fötlunin á að hafa sem minnst áhrif séu skynsamar og vel ígrundaðar aðferðir fyrir 

hendi. 

Þó nokkuð er til um rannsóknir á þessu sviði hérlendis og erlendis. Áhuginn er 

mikill, einkum á Norðurlöndunum, en einnig í þriðja heiminum. Í þeim löndum setur 

fjármagn vissar skorður, það er að segja þar sem sértæk þjónusta í aðgreindu umhverfi 

eða misheppnuð blöndun eru of dýrar lausnir. Á alþjóðlegum vettvangi er hugtakið 

„mainstreaming“ notað þegar um er að ræða starf með það að markmiði að allir hafi 

sömu tækifæri.  

Að baki rannsókn okkar, og eftir að hafa lesið rannsóknir um virka þátttöku blindra 

og sjónskertra barna í leik- og grunnskóla, liggur sú staðreynd að umræða og niður-

stöður eru mjög gefandi og áhugaverðar en hins vegar helst til of fræðilegar. Þetta er 

ekkert óvenjulegt í vísindaheiminum, fræðimanninum ber að styðjast við kenningar. 

Afleiðingin verður þó oft sú að niðurstöður sem fást og geta verið nothæfar í starfi ná 

aldrei svo langt. Það vantar tengsl milli kenninga og raunveruleikans. En skoðun okkar er 

sú að sú mynd sem dregin er upp af vandamálum og úrlausnum í fræðibókum sé oft í 

samræmi við mynd okkar af raunveruleikanum. 
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Nefnilega eftirfarandi: 

• Börnin eiga við óþarflega mikla örðugleika að etja og þörf er á skipulögðum og 

meðvituðum stuðningi við aðlögun þessara barna. 

• Það er umhverfið sem veldur fötluninni og alla starfsemi þarf því að laga að 

þörfum barnanna sá stuðningur sem þörf er á þarf að taka betur mið af hópnum 

en einstaklingnum.  

• En í rannsóknum er lítið fjallað um hvernig þetta á allt að gerast. Hvernig fara á 

að er eitthvað fyrir fólk í viðeigandi starfsstéttum. Hins vegar gera fræðimenn 

iðulega tillögur að frekari rannsóknum og þróunarvinnu. 

• Hugmynd okkar var sú að fyrirliggjandi rannsókn gæti ef til vill orðið lítill hluti af 

þess konar þróunarvinnu. Við leggjum áherslu á starfshlutverk okkar og tengjum 

það við foreldrahlutverkið, þ.e. félagsmótun barna í leik- og grunnskóla sem og á 

frístundaheimilum. 

 

 

Stokkhólmi, árið 2000 

Nina Sjöblom og Camilla Jönsson 
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Rannsóknin og efni bókarinnar 

Við höfðum sjálfar frumkvæði að rannsókninni og var hún unnin í hlutastarfi á styrk frá 

og með haustinu 1998. Sjónum er beint að börnum og sjónskerðingu. Bókin er einnig 

ætluð fjölfötluðum börnum, þar sem meira en helmingur allra barna sem fæðast blind 

eða sjónskert býr einnig við viðbótarfatlanir. Vandkvæði og erfiðleikar þessa hóps eru 

augljóslega af öðrum toga en þeirra sem einungis eru blindir eða sjónskertir. Við 

vonumst þó til að efni bókarinnar höfði til þessa hóps og miðli þekkingu um hvað 

sjónskerðing hefur að segja fyrir börn með viðbótarfatlanir. 

Blind eða sjónskert börn eru ekki öll einmana eða með í starfsemi þar sem þau 

geta ekki tekið jafnan þátt. Nei, mörg blind eða sjónskert börn eiga kunningja og góða 

vini og taka þátt í leik og starfi af fullum krafti ― og þroskast sem félagsverur í samneyti 

við jafnaldra sína. Mörg þessara barna eiga kost á daglegu starfi í leikskóla eða skóla 

sem sniðið er að þörfum allra í hópnum. 

Markmið rannsóknarinnar var að reyna að komast að því hvað varð til þess í 

starfinu að allt gekk svona vel og skrifa það niður með það fyrir augum að miðla 

þekkingu og reynslu. 

Rannsókninni var skipt í þrjá hluta: 

1. Öflun upplýsinga og raunverulegra dæma. Lestur fræðirita, rannsókna, 

greinargerða o.fl. Vísindaferðir og þátttaka í fyrirlestrum og námskeiðum. Þjálfun í 

MarteMeo aðferðinni. 

2. Heimsóknir í leik- og grunnskóla/frístundaheimili sem foreldrar og sjónráðgjafar 

ráðlögðu okkur að fara í. Heimsóknirnar voru byggðar upp á þann hátt að við 

tókum sjálfar þátt í starfseminni í u.þ.b. hálfan dag og tókum síðan ítarleg viðtöl 

við leikskólastjórana. Skriflegt efni. 

3. Unnið úr efninu og það sett á bók. 

 

Fyrstu tvo hluta rannsóknarinnar unnum við í sameiningu haustið 1998. Þriðja hlutann 

hef ég, Nina Sjöblom, unnið í nánu samstarfi við Camillu Jönsson. Bæði áður en við 

byrjuðum á rannsókninni og meðan á henni stóð fengum við ósjaldan að heyra að ekki 

séu til neinar uppskriftir að því hvernig virkja megi þátttöku blindra og sjónskertra 

barna. Það er alveg rétt, uppeldislegar uppskriftir virka hvorki á börn né aðra, enda eru 

allir ólíkir og hvert barn einstakt. Tilgangur okkar með bókinni er að kynna stefnur, 

aðferðir og verkfæri uppeldisfræðinnar sem er ætlað að nýtast sem best. Hver og einn 

sem vinnur með barnið verður að gera upp við sig hvað er nothæft með þarfir barnsins í 

hópnum í huga. 

Stór og mikil spurning vaknaði eftir því sem á rannsóknina leið. Hvers konar sér 

stuðning þarf barnið og barnahópurinn og hvernig áttum við okkur á því? Við fundum 

ekkert efni sem gat gefið einhlítt svar við spurningunni. Það varð til þess að við 

útbjuggum sjálfar matslista sem liggur til grundvallar einstaklingsnámskrá og 

skipulagningu. 

Leikskólakennarar og uppeldismenntaðir starfsmenn á frístundaheimilum einbeita 

sér að félagsmótun í barnahópnum. Um er að ræða ferli í félagsþroska barna, samskipti 

þeirra, leik og samband. Við munum halda okkur innan þess sviðs og ekki einblína á 
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hefðbundna kennslu og nám enda er það verksvið kennara. Kennslan lýtur þó að hluta til 

að félagslegri stöðu barna og munum við í þeim tilvikum koma inn á atriði eins og 

samskipti, aðgengi umhverfisins og félagslega þátttöku. 

Bókin er ætluð foreldrum sem og starfsfólki en efnið snýst að mestu leyti um 

aðferða- og uppeldisfræði leikskóla og frístundaheimila, þrátt fyrir að efnið sé með 

sérkennslufræðilegu ívafi. Við höfum ekki skipt efninu eins og venja er í sérkennslu-

fræðum og höldum okkur fremur við veruleika barnsins. Það er ef til vill ekki svo auðvelt 

að reyna að koma hugmyndum á framfæri við starfsfólk sem vitað er að er önnum kafið í 

sístækkandi barnahópum og þar sem ekki vinnst tími til skipulagningar. Reynsla okkar er 

þó sú að fjárskortur sé ekki alltaf aðalástæða þeirra vandkvæða sem þessi hópur á við 

að etja. Frekar má segja að þekkingarskortur og skortur á úrlausnum séu til trafala líkt 

og ýmsar úttektir og rannsóknir bera vitni um. Starfsfólk sem ber ábyrgð á sérkennslu-

úrræðum verður að fá og hefur rétt á símenntun. Þess vegna trúum við því að gagn sé 

að aðferðafræðilegri bók. 

Við heimsóttum samtals fimmtán leik- og grunnskóla í tengslum við rannsóknina og 

hittum fyrir mörg hress og kát börn. Við höfum fengið góða sýn á þessa skóla þökk sé 

áhugasömu starfsfólki. Við munum hvorki nafngreina börn né staði sem við heimsóttum. 

En allir sem lögðu hönd á plóg fá þakkir fyrir og eiga stóran þátt í tilkomu bókarinnar. 
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Fyrri hluti 

 

 

Hugleiðingar okkar um kenningar,  

staðreyndir og þekkingu. 

 

Til þess að vita hvert maður ætlar verður  

maður að vita hvar maður er. 

 

Til þess að koma auga á tækifærin verður  

fyrst að finna erfiðleikana. 
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Mikilvægi leikskóla, grunnskóla og frístundaheimila fyrir 

okkur og börnin okkar   

Á Íslandi skulu börn sem þurfa stuðning í þroskaferli sínu og daglegu lífi eiga rétt á 

leikskóladvöl. Samkvæmt lögum eiga þessi börn rétt á sérkennslu, fyrst og fremst á 

almennum deildum leikskólans. Í Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 stendur m.a. 

eftirfarandi undir fyrirsögninni Sérþarfir barna (bls. 15): 

„Leikskólinn á að taka tillit til þarfa hvers einstaks barns svo að það fái notið 

sín í hópi annarra barna á eigin forsendum. Taka ber sérstakt tillit til barns 

sem á einhvern hátt er fatlað eða með tilfinninga- og/eða félagslega 

erfiðleika. Það þarf að njóta sérstakrar aðstoðar til að vega upp á móti þeirri 

hömlun sem fötlunin setur því“. 

 

Ennfremur stendur eftirfarandi undir fyrirsögninni Leiðir að markmiðum (bls. 8): 

„Í leikskóla skal rækta alhliða þroska barnsins sem felst m.a. í líkams- og 

hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska og 

félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og 

siðgæðisvitund. Í leikskóla ber að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla 

þá og örva samskipti þeirra“. 

 

Í Lögum um grunnskóla (1995 nr. 66) stendur eftirfarandi í 2. gr.: 

„Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans 

skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu 

samstarfi. Skólinn skal temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á 

kjörum fólks og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og á 

skyldum einstaklingsins við samfélagið. 

Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu 

samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og 

menntun hvers og eins. 

Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og 

leikni og temja sér vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar 

og þroska. Skólastarfið skal því leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.“ 

 

Sveitarfélögin bera ábyrgð á því að börnum sé tryggð sú menntun sem þau eiga rétt á 

samkvæmt lögum og reglugerðum. 

Hvers vegna er þá svo mikilvægt að þekkja til innihalds námskráa og annarra 

stefnumótandi gagna? Foreldrum getur reynst mikilvægt að þekkja til innihaldsins þannig 

að menn átti sig betur á því hvers má vænta. Mikilvægt er að vita hvaða réttindi og 

tækifæri barnið mitt hefur þannig að ég sem ábyrgðarfullt foreldri, geti aðstoðað barnið 

mitt við að útvega viðeigandi þjónustu. Sveitarfélögunum ber vissulega skylda til að 

fræða foreldra um réttindi og þjónustu líkt og um annað sem á við um barnauppeldi. Því 
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miður er þessari fræðslu ábótavant. Stundum finnst foreldrum að þeir eigi að vera þakk-

látir fyrir að barnið þeirra fái yfirhöfuð pláss í leikskóla eða stuðning í grunnskóla og á 

frístundaheimili. Það má eiginlega segja að samfélag okkar vænti þess að við beygjum 

okkur og hneigjum ef við þurfum aðeins meira en aðrir. En öll börn, þar með talin börn 

með hamlanir, eiga rétt á að ná sömu markmiðum og öll önnur börn í sama bekk eða 

hóp. Öll börn eiga rétt á því sem þau þarfnast, í formi aukafjármagns og hæfs starfs-

fólks, til þess að geta náð settum markmiðum. Þetta er sjálfsagður réttur allra barna og 

eru engin forréttindi fyrir vissan hóp. Því miður hittir maður oft fólk sem skilur ekki að 

vissir einstaklingar, viss börn, þurfa á meiru að halda en önnur börn til þess að fá þörfum 

sínum mætt. 

Fyrir starfsfólk er auðvitað einnig mikilvægt að þekkja lög og reglugerðir sem það á 

rétt á að fylgja. Þetta getur virst nokkuð sjálfsagður hlutur. En staðreyndin er þó sú að 

þegar um er að ræða börn með sérþarfir er þekking oft af skornum skammti. Margir 

foreldrar hafa fengið þá spurningu hvers vegna barnið þeirra fari ekki bara í sérskóla. 

Þetta er til marks um það að þekkingu í sérkennslufræðum er haldið innan of þröngs 

hóps. Þar að auki bera þess konar viðhorf vitni um að öll börn eigi að vera eins til þess 

að eiga sér sjálfsagðan stað í leik- og grunnskóla. Þörf er á fræðslu í sérkennslu fyrir 

starfsfólk leik- og grunnskóla og frístundaheimila. 

 

 

 

Sameiginleg heildarsýn með þarfir barnsins í huga  

Önnur ástæða fyrir því að foreldrar og starfsfólk þurfa að þekkja tækifæri og rétt barna 

er að þess konar vitneskja skapar skilyrði fyrir betra samstarfi heimilis og skóla. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 30) stendur: 

„Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en leikskólanum 

ber að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna. Mikilvægt er að náið 

samstarf og gagnkvæmt traust skapist milli heimilis og leikskóla.“ 

 

Til að foreldrar og starfsfólk geti unnið vel saman þurfa báðir aðilar að hafa svipaðar 

væntingar og markmið sem stefnt er að. Ef bæði foreldrar og starfsfólk hafa þekkingu á 

aðalnámskrám leik- og grunnskóla er auðveldara að koma á samstarfi. Þegar farið er af 

stað með að skipuleggja leikskóladvöl barnsins getur fyrsta skrefið falist í því að foreldr-

arnir, ásamt fagfólki þekkingarmiðstöðvar blindra og sjónskertra, finni út hvaða leikskóli 

henti barninu best. Með þarfir barnsins í huga, ekki út frá því hvað sveitarfélagið hefur 

upp á að bjóða hverju sinni. Fyrst þarf að kanna hvað barnið þarf, eftir það kanna 

viðeigandi úrræði og auk þess gera sitt til þess að finna nýjar leiðir. Í bókinni Boken om 

integrering (Bók um blöndun) fjallar Sylvia Lang um aðferðir við að finna viðeigandi 

úrlausnir. 
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Leikskólinn, grunnskólinn og frístundaheimilið  

― þörf hvíld og félagslegt tækifæri  

Dagleg umönnun og tilvera fatlaðs barns, t.d. í leikskóla, er nokkuð sem er mjög 

sérstakt fyrir fjölskyldu þess. Ekki er einungis um að ræða barnapössun þannig að 

foreldrar geti unnið úti á vissum tímum dags, heldur eitthvað miklu meira. Fyrir mörg 

okkar þýðir skólavistin að barnið fær að hitta og umgangast önnur börn í hópi en erfitt 

getur reynst að koma því við á annan hátt. Ég sem foreldri get þannig létt á ábyrgð 

minni. Hluti af ábyrgð á tækifærum barns míns til að þroskast hvílir á starfsfólki leik-

skólans þannig að ég get líka verið venjulegt foreldri. Með öðrum orðum að foreldrar og 

systkini geta slappað af ákveðinn hluta sólarhringsins og einbeitt sér að sínu án þess að 

hafa stöðugt slæmt samviskubit. Stuðningur við vitsmuna- og færniþroska barnsins er 

ekki síður mikilvægur en félagslegi stuðningurinn. Dvöl á frístundaheimili er ef til vill eina 

tækifæri barnsins til að leika við og umgangast jafnaldra sína. Dvöl barnsins í leik- og 

grunnskóla og á frístundaheimili verður um leið viðkvæmt mál fyrir mig sem foreldri. Ef 

hlutirnir ganga ekki upp hvað barnið varðar er oft ekki um önnur úrræði að velja. Allar 

breytingar krefjast mikils af mér sem foreldri. 

Þannig er þetta hjá öllum foreldrum en enn þyngra fyrir foreldra sem eiga fatlað 

barn eða barn með aðrar sérþarfir. Barnið þarf sérstakan stuðning heima, í leik- og 

grunnskólanum. Menn geta vegið hver annan upp, foreldrar og starfsfólk. Við foreldrar 

verðum að dreifa ábyrgðinni og líta á allt saman sem sameiginlegt verkefni sem hefur 

það að markmiði að skapa heildarsýn á tilveru barnsins. Það er afar mikilvægt að 

samstarfið virki og að foreldrar geti treyst starfsfólki, starfsháttum og inntaki þess sem 

valið er fyrir barnahópinn, þar með talið barnið mitt. 

 

Námskrár og önnur opinber gögn má nálgast á vefsvæði Mennta- og barnamála-

ráðuneytisins;   

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/mennta-og-barnamalaraduneytid/  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/  

  

https://www.stjornarradid.is/raduneyti/mennta-og-barnamalaraduneytid/
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/namskrar/
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Einn skóli fyrir alla ― starfsemi sem miðar að virkri 

þátttöku  

Í þessum kafla gefum við sýn okkar á þær uppeldisfræðilegu grunnforsendur sem liggja 

til grundvallar síðari köflum. Við munum fjalla um sýn á börn, viðhorf og meðvitaða 

uppeldisfræði.  

Flest blind og sjónskert börn á Íslandi í dag ganga í sinn heimaskóla. Foreldrar hafa 

visst val hvað varðar leik- og grunnskóla í viðkomandi sveitarfélagi. Reynt er að velja 

þann skóla sem kemur best til móts við þarfir barnsins í tengslum við fötlun þess. Sú 

hugmyndafræði er ráðandi að hafa börn með ólíkar þarfir saman. Barn með líkamlegar, 

andlegar og félagslegar fatlanir og börn sem ekki eiga við örðugleika af einhverju tagi að 

stríða. Blöndun á rætur að rekja til þeirrar sýnar á einstaklinginn sem við höfum í eigin 

lýðræðis- og stjórnarfarskerfi. Það er að segja að allir séu jafnir, óháð því hvort einstak-

linginn vanti einhverja tiltekna færni eða ekki. Með öðrum orðum: Allir einstaklingar eru 

jafnir hversu ólíkir sem þeir eru. Þetta þýðir að allir einstaklingar hafa sömu réttindi og 

skulu eiga kost á jöfnum tækifærum í lífinu. Þetta þýðir ennfremur að við þurfum mis-

mikið til þess að öðlast sömu lífsgæði vegna mismunar okkar. 

 

Öll börn hafa sömu þarfir 

Í rannsókn okkar göngum við út frá því að allir einstaklingar, öll börn, hafi sömu þarfir 

en þurfi mismikið til þess að fá þörfum sínum fullnægt. Með þörfum eigum við við þær 

grunnþarfir sem allir hafa. Hægt er að líta á þarfirnar sem mismunandi markmið og er 

það leiðin að þeim sem barnið þarf til þess að fá þörfum sínum fullnægt. Við gefum hér 

að neðan nokkur dæmi um hvað við eigum við með þörfum og hvernig megi koma til 

móts við þær: 

• Öll börn hafa þörf fyrir að verða södd, fá næringu og orku þannig að heilastarf-

semin og líkaminn starfi eðlilega og þroskist. Til þess að verða satt þarf barnið mat. 

Börn borða mismikið og finnst mismunandi matur góður. Sum börn borða stóra 

skammta, önnur litla. Sum börn borða helst grænmeti, önnur helst kjöt. Mörg börn 

borða helst pasta, en markmið allra barna er að verða södd. Öll börn hafa þörf fyrir 

að verða södd en þurfa mismikinn mat til þess að verða södd. 

• Öll börn þarfnast öryggis. Oft er sagt að barnið þurfi á öryggi að halda til þess að 

geta þroskast og liðið vel. Til þess að finna til öryggis er nánd við fullorðna barninu 

mikilvæg. Sum börn vilja sitja lengi í fangi mömmu sinnar og byrja á því að horfa á 

það sem hinir eru að gera. Eftir langa stund þorir barnið að fara til hinna en kemur 

alltaf annað slagið og hleður batteríin með nærveru hjá mömmu. Sumum börnum 

nægir að sjá mömmu sína einhvers staðar og er það sú nærvera sem þau þurfa til 

þess að geta verið án mömmu sinnar í lengri tíma. Þessu er misfarið í ólíkum 

aldurshópum og meðal barna. En allir hafa sama markmið; að fá þörfum sínum 

fyrir öryggi fullnægt. 
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• Hvaða barn sem er hefur þörf á að vera virkur þátttakandi í þeim félagsskap sem 

felst í leikjum jafnaldra barna. Á tímabili getur þetta endurspeglast í þörf barna 

fyrir að koma sér sjálf út á leikvöll. Flest börn geta farið ein, ef leiðin er nógu örugg 

og ekki of löng. Hreyfihamlað barn þarf kannski á hjólastól að halda sem og 

aðgengilegu umhverfi án kantsteina, stiga og brattra hæða til þess að geta farið 

sjálft út á leikvöll. Blint eða sjónskert barn þarf ef til vill að læra leiðina þangað, 

þarf á hvítum staf að halda, kannski hljóðmerki og barnið þarf einnig að þekkja 

sjálfan leikvöllinn til þess að komast þangað sjálft. 

• Öll börn vilja komast út á leikvöll af sjálfsdáðum og er það engin sérstök þörf. En á 

hvaða hátt barnið kemst þangað getur kallað á ýmiss konar stuðning. 

 

Með þessum orðum eigum við sem sagt við eftirfarandi: Öll börn, hversu ólík sem þau 

eru hvert öðru, hafa sömu þarfir en börn þurfa mismikið til þess að fá þörfum sínum 

fullnægt.  

Í þessari bók göngum við út frá því að börn séu líkari en þau eru ólík. Það er ekki 

fötlunin sem skapar þarfirnar. Þarfirnar eru fyrir hendi, þar sem barnið er barn en 

fötlunin gerir barninu erfiðara um vik að fá þörfum sínum fullnægt. Við erum þeirrar 

skoðunar að þessi sýn sé mikilvæg fullorðnum sem umgangast blind og sjónskert börn. 

Margoft hefur komið fram að þörf fyrir vini, að tengjast jafnöldrum nánum böndum, að 

tilheyra félagsskap og einhverjum hópi í daglegu lífi séu þær þarfir sem hvað erfiðast er 

að koma til móts við hjá blindum og sjónskertum börnum. 

 

Öðruvísi leið að sama markmiði ― sjálfstæði og þátttaka 

Hvað varðar blind og sjónskert börn (og alla fatlaða einstaklinga) er fyrsta og erfiðasta 

markmiðið tækifæri til að öðlast sjálfstæði og um leið að vera hæfilega háður öðrum. Sé 

til lengri tíma litið er þetta eitthvað sem hefur áhrif á getu til að lifa góðu lífi sem fatlaður 

einstaklingur. Því sjálfstæðari sem ég er, þeim mun minni skorður setur fötlunin mér. 

Þeim mun þvingaðra ósjálfstæði sem ég bý við, þeim mun fatlaðri verð ég. Fötlunin 

blinda eða sjónskerðing gerir það að verkum að viðkomandi hefur takmarkaðri aðgang 

að upplýsingum en aðrir. Það er einmitt þörfin fyrir upplýsingar sem veldur hvað mestum 

erfiðleikum. Nánar um þetta í kaflanum Að vera blint eða sjónskert barn - fötlun og 

hömlun. 

Ulf Janson greinir í skýrslu sinni Skolgarden som mötesplats (Að hittast á 

skólalóðinni) frá kenningum um það hvaða þættir í mismunandi aðstæðum hafi áhrif á 

hversu mikil hömlunin verður. Um er að ræða sjálfstæði á móti ósjálfstæði. Við höfum 

bætt við skýrum dæmum til þess að skýra hugtök hans nánar. 
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Sjálfstæði krefst þess að: 

• að ég setji sjálfur markmið með gerðum mínum; 

- Í frímínútum vil ég fara út á skólalóð og róla mér með Eiríki. 

• að ég hafi aðgang að nægilegum upplýsingum og raunhæfum leiðum til að ná 

markmiðum mínum;  

- Ég veit hvenær frímínúturnar byrja, ég finn rólurnar sjálfur og get sjálfur spurt 

Eirík hvort hann vilji koma út að róla. 

- Í hverri viku talar bekkurinn um hvað eigi að gera í frímínútum og hvort það 

verði einhverjir nýir leikir eða hvort ný leiktæki hafi bæst við á skólalóðina. 

• að ég hafi möguleika á öðrum leiðum til að ná markmiðum mínum;  

- Ef Eiríkur vill ekki koma út að róla get ég spurt Friðrik eða Patrek hvort við 

getum farið í boltaleik í staðinn, ég kann leiðina þangað og veit hvar boltarnir 

eru. 

 

Skilyrði sem skapa ósjálfstæði eru: 

• að ég sé háður því hvernig aðrir túlki markmið mín; 

- Í frímínútunum tekur skólaliðinn í höndina á mér og leiðir mig að rólunum. 

• að aðrir ákveði hvaða upplýsingar og leiðir ég hafi aðgang að; 

- Skólaliðinn spyr mig hvort ég vilji róla eða fara í rennibrautina. 

- Ég róla mér oftast, renni mér eða leik mér í sandkassanum í frímínútunum. Ég 

hef ekki hugmynd um hvað hinir krakkarnir eru að gera og ég veit ekki heldur 

hvort maður geti gert eitthvað fleira á skólalóðinni. 

• að mig skorti aðrar leiðir, að ég sé háður einni leið að markmiðum mínum; 

- Ef enginn fer með mér út í frímínútum stend ég oftast og bíð þangað til einhver 

kemur og hjálpar mér. 

 

Það er mjög mikilvægt að allir sem umgangast blind og sjónskert börn séu meðvitaðir 

um á hvaða hátt sjálfstæði og ósjálfstæði hafa áhrif á líf fatlaðs fólks. Einnig er hægt að 

velta fyrir sér ýmsu sem felst í hugtökunum sjálfstæði og ósjálfstæði. Er jákvætt að miða 

að algeru sjálfstæði? Er ósjálfstæði bara af hinu illa? Hver ræður því hversu mikið og við 

hvaða aðstæður blint eða sjónskert barn á að vera sjálfstætt eða háð öðrum? Annað 

mikilvægt markmið fyrir blind og sjónskert börn er almenns eðlis og felst í því að barnið 

öðlist eins virka þátttöku og mögulegt er. Um er að ræða þátttöku í því sem lífið hefur 

upp á að bjóða; allt frá daglegu lífi fjölskyldunnar, hátíðum og fríi til umönnunar, 

umhyggju, menntunar, menningar og atvinnulífs í samfélaginu. 

Virk þátttaka og jafnræði eru bæði lang- og skammtímamarkmið sem samfélag 

okkar hefur sett sér og er það að finna á misvelheppnaðan hátt í lögum, áætlunum og 

stjórnmálalegum viljayfirlýsingum. Þessi atriði eiga við um börn jafnt sem fullorðna. 

Hlutverk leik- og grunnskólans er að vera einn skóli fyrir alla og er þá átt við að starf-

semi og kennsla sé sniðin þannig að öll börn geti tekið þátt. Ekki á að aðlaga börnin að 

starfsemi og kennsluháttum. Barnið er hluti af einhvers konar félagsskap í aðstæðum 

sínum; heima, í leikskóla, grunnskóla og á frístundaheimili. Í félagsskap þar sem öll börn 

eiga rétt á virkri þátttöku en eru hæfilega sjálfstæð og háð öðrum. 
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Er blöndun alltaf af hinu góða? 

Í stuttu máli má segja að rannsóknir og úttektir sýni fram á að blöndun geti virkað 

einangrandi og félagslega neikvæð á blind og sjónskert börn (og líklega á önnur börn í 

sama barnahópi) en getur einnig stuðlað að virkri þátttöku, félagslegri jákvæðni og 

þroska. Stig sjónskerðingar hefur hér engin áhrif. 

Rannsókn Ulfs Janson Skolgarden som mötesplats (Að hittast á skólalóðinni) sýnir 

fram á að skólinn geti stuðlað að virkri þátttöku en einnig þvert á móti þannig að blind 

og sjónskert börn verði einangruð og aðgreind í blönduninni. Í 50% tilfella gengu 

samskiptin vel, í 25% tilvika ekki mjög vel og í 25% tilfella illa. Niðurstöður Ulfs Janson 

eru þær að aðstæður og samskipti í þeim hafi úrslitaáhrif um það hvernig blöndunin 

tekst til. Hann nefnir einnig að eiginleikar í aðstæðunum hafi félagslega hlið og að þær 

verði ekki til af sjálfu sér. Þannig er með tilliti til úrlausna mikilvægt að vita hvernig hinar 

raunverulegu aðstæður eru, en einnig um hvernig þær verða til út frá því hvernig 

fullorðnir og vinir líta á samskiptin. Ulf Janson kemst að þeirri niðurstöðu að vinna eigi að 

þannig aðlögun að öll börn geri sitt en að blinda eða sjónskerta barnið hafi viðeigandi 

aðgang að upplýsingum og geti þannig myndað eigið framlag sjálft. 

Í rannsókn okkar höfum við einmitt einbeitt okkur að aðlögun sem byggir á viðhorfi 

til samskipta. Við höfum reynt að finna skýr dæmi, aðferðir og viðhorf sem styrkja 

velheppnaða blöndun. Aðrar rannsóknir um samskipti sjáandi barna og blindra eða 

sjónskertra barna á leikskólastigi gefa svipaðar niðurstöður. Í lokaorðum bókarinnar 

Boken om integrering (Bókin um blöndun) segir Gunilla Preisler: 

„Ef of einhlítt er litið á færni barnsins á ýmsum sviðum, t.d. hreyfifærni, 

umferli, tjáningu o.fl., er sú hætta fyrir hendi að barnið verði meðhöndlað 

sem hlutur en ekki sem gerandi; að litið sé á barnið sem eitthvað sem á að 

búa til og skapa, ekki einhvern með eigin langanir, tilfinningar, hugsanir og 

áform. 

Hvernig við fullorðnir komum fram við barnið, t.d. í leikskóla, hefur áhrif 

á hvernig aðrir koma fram við það. Hver vill leika við einhvern sem litið er á 

sem hlut? Ef við leggjum ofuráherslu á að barnið eigi að leysa ýmis verkefni 

er hættan sú að við stuðlum að því að barnið sé dæmt út frá því hversu vel 

það mætir kröfum samfélagsins um afköst. 

En börn vilja ekki láta dæma sig, börn vilja fá athygli og að eftir þeim sé 

tekið. Barnið vill deila hugsunum, hugmyndum og tilfinningum með öðrum. 

Barnið vill tengjast öðrum. Hlutverk hinna fullorðnu í leik- og grunnskóla er 

að skapa forsendur fyrir barnið að kynnast öðrum á eigin forsendum.“ 

 

Hér er enn og aftur um að ræða viðhorf til samskipta. Hvernig litið er á mikilvægi 

samskipta, leiks og félagsmótunar barna. Viðhorf sem endurspegla sýn og þekkingu á 

börnum og hugtakinu blöndun. 
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Hver er munurinn á blöndun og samskipan? 

Hugtökin blöndun og aðgreining eru notuð í umfjöllun um heilbrigðis- og menntamál. 

Einnig lýsir hugtakið samskipan (e. inclusion) því hvernig fólki er skipt upp í því starfi 

sem fyrir hendi er. Hugtakið samskipan hefur á síðari árum fengið æ meiri sess í 

uppeldisfræði og málefnum fatlaðra. Þá er átt við form blöndunar sem hefur ekki í för 

með sér aðgreiningu. Við erum þeirrar skoðunar að hér sé ekki um að ræða þriðja 

hugtakið, fremur heiti á velheppnaðri blöndun sem við veljum að kalla virka þátttöku. 

Við munum skýra hugtakið nánar. 

Uppeldisfræðileg menntun höfundanna hefur áhrif á viðhorf þeirra til samskipta og 

endurspeglar þá sýn sem þeir hafa á blöndunarhugtakið. Líkt og lesendum er væntan-

lega orðið ljóst notum við hugtakið blöndun með það í huga að hún eigi sér stað milli 

tveggja eða fleiri einstaklinga. Ekki er um að ræða barn sem á að blanda inn í hóp, 

heldur fjölda barna sem á að skipa saman út frá mismunandi forsendum og færni hvers 

og eins með aðgengilegar aðstæður, umhverfi, starfshætti o.fl. í huga. Starfsmenn leik- 

og grunnskóla verða að vera í stakk búnir að taka á móti öllum börnum. 

Viðhorf mitt sem fullorðinn hefur áhrif á það hvernig barnahópurinn leysir 

vandamál sem upp koma. Þetta hefur einnig í för með sér að ég hef jákvæð eða neikvæð 

áhrif á þá sjálfsmynd sem blinda eða sjónskerta barnið þroskar með sér. Þá sjálfsmynd 

sem byggir upp sjálfsálit og sjálfstraust barnsins. Það að ég sem leikskólakennari hafi 

áhrif á allan barnahópinn er auðvitað eitthvað sem á almennt við í öllum þeim aðstæðum 

þar sem ég sem fullorðinn einstaklingur hef einhvers konar forystuhlutverk. Þetta á 

sérstaklega við um barnahópa þar sem fötluð börn eru, þar sem þess konar hópur er 

mun háðari hinum fullorðna, þ.e.a.s. fatlaða barnið og önnur börn. Og ólíkar fatlanir 

kalla á mismunandi þarfir fyrir stuðning. Hafi einhver áhuga á að kynna sér virka 

þátttöku nánar mælum við með Salamanca-yfirlýsingu UNESCO en um er að ræða 

skýrslu af alþjóðlegri ráðstefnu um kennslu nemenda með sérþarfir. 

Hvað varðar hugtökin aðgreiningu, blöndun og samskipan höfum við einnig sótt 

hugmyndir í smiðju Barry Hampshire svo og í skýrslu af málþingi um Inclusive Education 

sem haldið var á Indlandi árið 1998. Í framangreindri skýrslu er að finna líkan sem við 

útfærðum til þess að skýra hvað við eigum við með þessum hugtökum.  

Aðgreining felst í því líkani sem sýnir mismun og skiptingu barna af læknisfræði-

legum og félagslegum ástæðum. Þar er m.a. að finna sérskóla og sérdeildir sem hafa 

það að markmiði að sérkennslan sé til fyrir nemandann og að hann eigi að njóta góðs af 

henni bæði námslega og félagslega. Aðgreind starfsemi getur af ýmsum ástæðum verið 

nauðsynleg sumum börnum á vissum tímabilum í lífi þeirra. Jafnvel af félagslegum 

ástæðum. Sum börn eiga mjög erfitt með að vera í hópi og tilheyra honum á annan hátt 

en með sérúrræðum. Það getur styrkt sjálfsálit barnsins og haft mikla þýðingu síðar í 

lífinu. Meðvituð sérúrræði af þessu tagi geta smám saman stuðlað að blöndun barnsins 

og barnahópsins. 

Hættan hvað varðar aðgreiningu er sú að hún sé notuð sem úrræði á fjárhagslega 

erfiðum tímum svo að stjórnmálamenn og embættismenn geti losað sig undan ábyrgð. 

Önnur hætta er sú að úrræðin geti í lengdina virkað félagslega einangrandi fyrir 

einstaklinginn. 
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Myndrænt sjáum við líkanið fyrir okkur sem fjölda stórra mengja; ferningur, 

hringur, þríhyrningur, ferhyrningur sem eru tákn um þá kennsluhætti sem fyrirfinnast í 

mismunandi skólum. Minni mengi hafa verið teiknuð inn í stóru mengin. Þessi mengi 

tákna börn sem eru ólík á líkan hátt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blöndun getur verið mismunandi eftir því hvort um er að ræða hóp eða einstakling 

eða í vissum athöfnum og skipulagi. Blöndun, sem er ekki nægilega vel undirbúin og felst 

að mestu í því að barnið er sett á sama stað á sama tíma og hinir, virkar einangrandi 

fyrir barnið í félagslegu og uppeldislegu tilliti. Barnið er þá úti í bekk, er í kennslustofunni 

en fær ekki að taka þátt í sameiginlegri kennslu og fær heldur ekki tækifæri til að vera 

með í félagsskapnum í hópnum. Rökin fyrir þessu eru að barnið á að sækja almennan 

grunnskóla og að þarfir barnsins á sérstökum stuðningi séu leystar þannig að það fái 

stuðning sér, bæði í kennslustundum og frímínútum. Búist er við því að blöndunin gerist 

af sjálfu sér. Hinir fullorðnu eru lítt meðvitaðir um að stuðningur utan hópsins einangrar 

barnið. Hinir fullorðnu gefa öllum börnum í hópnum þau skilaboð að sé maður öðruvísi 

þurfi maður ekki að vera með í hópnum. Þá fær maður sér hluti og verður að mestu leyti 

útundan. Faldi boðskapurinn er sá að sumir einstaklingar hafi ekki sömu þarfir og aðrir. 

Lítil áhersla er lögð á félagsskapinn. 

Mynd 4:  Börn með þroskahamlanir.  

Mynd 2:  Börn með öll 

skynfæri og færni í lagi. 

Mynd 3:  Blind eða 

sjónskert börn. 

Mynd 1:  Heyrnarskert börn. 
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Myndrænt hugsum við okkur þessa kennsluhætti sem marga stóra ferninga sem 

tákna hinn eðlilega skóla og passa litlu ferningarnir inn í þá. Hvert eigum við nú að setja 

barnið sem er öðruvísi, lítinn hring, blint eða sjónskert barn. En sérkennslu er ekki fyrir 

að fara í þessu skóla! Nemandinn á rétt á þeirri kennslu sem hann þarf á að halda! 

Þannig að við sköpum svigrúm fyrir nemandann, á réttan hátt, nefnilega hring. Með 

hagsmuni nemandans (og annarra) í huga bætum við hringlaga viðbyggingu við 

ferninginn þar sem blindi eða sjónskerti nemandinn fær nákvæmlega þann stuðning og 

þá sérkennslu sem blindir og sjónskertir nemendur þurfa á að halda. Þá getur hann og 

aðstoðarmaðurinn unnið í ró og næði án þess að nemendur trufli hver annan. Ef við 

hefðum þurft að bæta litlum þríhyrningi við hefði viðbyggingin orðið þríhyrnd o.s.frv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virk þátttaka er líkan fyrir leik- og grunnskóla sem felur í sér að sameiginleg 

starfsemi og kennsla eigi að henta öllum börnum eftir fremsta megni. Gert er ráð fyrir að 

öll börn hafi sömu þarfir en að börn þurfi á ólíkum leiðum að halda til þess að fá þörfum 

sínum fullnægt. Hópurinn er stærri en fjöldi barnanna. Gert er ráð fyrir því að hvert og 

eitt barn sé styrkur fyrir hópinn og að öll börn, burtséð frá færni eða hæfni, vilji vera 

með og upplifa félagslega þátttöku. Í líkaninu er áætlað að fjölbreytni sé mikil. Forsendur 

eru skapaðar þannig að hvert barn fái það sem það þarf og að öll börn taki þátt í 

hópnum. Samvera og hóptilfinning, næmni og vinátta eru notuð á jákvæðan hátt til þess 

að gefa kost á fjölbreytileika. Einnig er unnið markvisst að því að þroska sjálfstæði 

barnanna og ábyrgðartilfinningu þeirra. Að baki þessu mengi liggur sú staðreynd að öll 

börn, hvert barn í hóp eða bekk, á rétt á að ná sömu markmiðum, en að leið hvers barns 

að markmiðunum er ólík. Hinir fullorðnu eru meðvitaðir um heildarsýn á barnið. 

Félagsleg meðvitund er góð. 

Myndrænt form þess konar skóla er stórt mengi með átta 

eða tíu hornum. Mengið er svo stórt að hægt er að taka á móti 

börnum af öllum stærðum og gerðum. Hringum, ferningum, 

þríhyrningum, ferhyrningum, tíglum, sporöskjum o.fl. Einn skóli 

fyrir alla!! 

 

  

Mynd 6:  Virk þátttaka.  

Mynd 5:  Blöndun þar sem lítið er 

hugað að félagslegu hliðinni. 
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Á þennan hátt hugsum við okkur leikskólann/grunnskólann sem við myndum óska 

okkur. Fullkomin mynd, sýn af því besta sem hægt er að hugsa sér. Sýn sem varð upp-

runalega til út frá þeirri sýn á einstaklinginn að allir séu jafnir hversu ólíkir sem þeir eru. 

Starfsemi með virka þátttöku að leiðarljósi þar sem fatlað barn er í hópnum þýðir að ég 

sem leikskólakennari þarf að huga að því að öll börn þurfa að geta náð settu markmiði. 

Þetta þarf ekki endilega að þýða að hvert og eitt barn fái minni stuðning, þvert á móti. 

En stuðningurinn fer meira fram í hópi og á almennara stigi, eitthvað sem allir hafa gagn 

að. 

Rannsóknin hefur kennt okkur að starfsemi með virkri þátttöku er möguleg. En að 

það gerist auðvitað ekki af sjálfu sér. Það þarf nægan starfskraft og efnivið og minni 

hópa. Hinir fullorðnu umhverfis barnið þurfa líka að vera duglegir að lifa sig inn í að-

stæður, vera vel að sér í uppeldisfræðum og uppeldisaðferðum til að hægt sé að ná 

markmiðunum. Það er ekki heldur hægt að skilja alveg á milli eðli starfseminnar. Vissir 

þættir blandaðrar starfsemi eða kennslu geta innihaldið virka þátttöku. Mikilvægt í þessu 

samhengi er að leikskólakennarar séu meðvitaður um gerðir sínar og hvaða áhrif þær 

hafa á barnahópinn og hvert og eitt barn. Reynt skal til hins ýtrasta að virk þátttaka sé 

rauður þráður í starfinu, kennslunni eða skólanum í heild sinni. Þetta getur tekið sinn 

tíma, best er að flýta sér hægt og taka eitt skref í einu. 

Í þeim leik- og grunnskólum og á þeim frístundaheimilum sem við heimsóttum 

hélst margra ára reynsla og víðtæk þekking á börnum fyrst og fremst í hendur við virka 

þátttöku (þó að menn hafi kannski notað önnur orð yfir fyrirbærið). Menn hafa einnig 

haft tök á að kynna sér og nýta mismunandi aðferðir og kenningar uppeldisfræðinnar. 

Aðferðir sem á sínum tíma var ekki ætlað að bæta virka þátttöku blindra og sjónskertra 

barna heldur höfðu þær almennt markmið, að veita hverju og einu barni traust sjálfsálit 

sem er til hagsbóta fyrir allan hópinn. 
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Að vera blint eða sjónskert barn ― fötlunin og 

hömlunin 

Allflestir einstaklingar eru með öll skilningarvit í lagi. Sjálfsagður hluti af lífi okkar er að 

við túlkum umheiminn með skynfærum okkar. Þetta er svo sjálfsagður hlutur að við 

veltum ekki einu sinni fyrir okkur á hvaða hátt við verðum fyrir áhrifum umhverfis okkar 

og hvernig við fáum upplýsingar, það er bara þannig. Þess vegna eigum við erfitt með að 

ímynda okkur hvernig það væri að vera án einhvers skynfæris, að öllu leyti eða að hluta 

til. 

Þegar rætt er um blindu eða sjónskerðingu loka margir augunum um stund og 

segja svo að það hljóti að vera erfitt að sjá ekkert. Ein aðferð sem notuð er til að leyfa 

fólki að upplifa hvernig það er felst í því að bundið er fyrir augun á fólki í lengri eða 

skemmri tíma. En það gefur þó ekki raunverulega mynd af því hvernig það er. Hins 

vegar getur maður ef til vill gert sér í hugarlund hvernig væri að missa sjónina. En það 

er erfitt að ímynda sér hvernig það er að hafa aldrei haft fulla sjón eða enga sjón, eigin-

lega ómögulegt. Samt sem áður er mikilvægt að við sem erum umhverfis börn sem hafa 

þessar forsendur reynum eins og við getum að setja okkur inn í aðstæður þeirra. 

Reynum að skilja lífsmynstur og upplifanir lítils einstaklings sem lifir lífi sínu með skerta 

sjón eða algerlega án sjónar. 

Í þessum kafla reynum við þess vegna að lýsa blindu og sjónskerðingu sem hömlun 

og fötlun og áhrif þessara þátta á barnið. Til þess að geta gefið mynd af upplifunum 

barnsins fléttum við saman staðreyndum og einföldum aðstæðum úr daglegu lífi barna 

yfirleitt. Við fjöllum ekki um blindu og sjónskerðingu sem skaða, sjúkdóm né læknis-

fræðilegt fyrirbæri enda er þeim þáttum gerð góð skil í öðrum bókum og upplýsingaritum 

á þessu sviði. Við munum halda okkur við hvaða hamlanir skerðingin hefur í för með sér 

fyrir einstaklinginn og hvernig umheimurinn bregst við til þess að minnka fötlunina. 

Skilgreining hugtaka 

Við göngum út frá alþjóðlegri flokkun skaða, sjúkdóma og fatlana sem samþykkt var af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni árið 1980. Við notum hugtökin á svolítið annan hátt en 

venja er og einbeitum okkur að upplifunum barnsins. Þannig kynnumst við ímynduðum 

börnum okkar, Kalla sem er 8 ára og Lísu sem er 3 ára. Þau segja sögu sína sjálf en með 

orðum okkar. Við munum einnig segja frá atvikum í lífi annarra barna. Um frásagnir er 

að ræða og orðnotkun sem börn ráða ekki við en sem við fullorðnu notum til að setja 

okkur inn í aðstæður barnanna. Sumar frásagnirnar samræmast raunveruleikanum á 

meðan önnur atvik og frásagnir af eigin upplifunum eru fundnar upp af okkur. 
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Við aðgreinum hugtökin á eftirfarandi hátt: 

Skerðing og sjúkdómur ― líffræðilegur og líkamlegur skaði sem getur orsakast af 

sýkingu, sjúkdómi eða slysi. Skaðinn getur verið á auganu sjálfu, á sjóntauginni eða í 

þeim hluta heilans sem túlkar það sem augað sér. Í sumum tilvikum er hægt að 

meðhöndla sjúkdóminn eða skaðann læknisfræðilega en misjafnlega tekst til. 

 

Kalli: ― Ég er með ónýta hornhimnu. 

Lísa: ― Ég er með óþroskaða sjóntaug sem virkar ekki. 

 

Fötlun ― skert færni í að nýta sér sjónina sem hefur það í för með sér að ýmsar 

hindranir verða á vegi manns í aðstæðum þar sem sjónin hefur mikilvægu hlutverki að 

gegna. Misjafnt er hvernig menn mæta þessum hindrunum til þess að geta lifað með 

sjónskerðingu sinni. Ekki er hægt að yfirstíga allar hindranir og það er eitthvað sem 

menn verða að lifa með. Börn finna upp leiðir og aðferðir til þess að mæta hindrunum og 

yfirstíga þær, með aðstoð og stuðningi umheimsins.  

 

Kalli: ― Ég sé mjög óskýrt og einungis með miðhluta sjónsviðsins. Ég er með augntif og 

á erfitt með að horfa beint á eitthvað. Ég er með gleraugu og sé svolítið skýrara 

með þeim. 

― Ég þarf að vera nálægt hlutunum, annars sé ég ekkert. Ég á erfitt með að átta 

mig á fjarlægðum, á stigum o.þ.h. Skýrar andstæður í litum hjálpa mér að komast 

um og nota sjónina. Ég sé ekki andlit úr mikilli fjarlægð þannig að ég þekki t.d. 

ekki vini mína fyrr en þeir eru komnir alveg upp að mér. Ég sé ekki hluti sem 

hreyfast hratt. Ég get séð myndir í skýrum litum og andstæðum ef ég hef þær 

nálægt mér. Ég get lesið ef letrið er stórt og textinn í lítilli fjarlægð. 

Lísa: ― Ég get ekki notað augun mín, ég hef aldrei séð og veit ekki hvað það er að sjá. 

― Ég nota hendurnar, fæturna og allan líkamann til þess að fá að vita hvað er í 

kringum mig. Ég heyri hljóð og raddir og ef ég kannast við þau veit ég um hvað og 

hvern er að ræða. Ég veit ekki hvar ég er, ef ég hef til dæmis ekki tækifæri til að 

athuga með fótunum hvernig gólfið er, mottur, húsgögn eða innbú sem ég kannast 

við. Ég á mjög erfitt með að rata úti, ég þarf að hlusta eða þreifa mig áfram. Ég 

veit ekki hverjir eru nálægt mér ef enginn lætur vita af sér. Ég veit ekki hvað gerist 

í kringum mig ef ég kannast ekki við hljóðin og enginn útskýrir þau fyrir mér. 

― Ég þarf að þreifa á öllum hlutum til þess að geta þekkt þá, ég finn lykt af þeim 

og reyni að búa til hljóð úr þeim til þess að læra og fræðast. Ef ég fæ ekki að þreifa 

á hlutnum veit ég ekki hvaða hlutur það er en ég veit það nokkurn veginn ef 

einhver segir mér það. 

 

Hömlun eru þær takmarkanir sem verða á vegi manns þegar hindranirnar eru óyfir-

stíganlegar, af ólíkum ástæðum, oftast vegna þess að aðgengi umhverfisins er 

ábótavant. 

Kalli: ― Þegar ég er einhvers staðar þar sem allt er í sams konar litatónum eða á stórum 

flötum og í viðamiklu rými get ég ekki nýtt mér sjónina og verð óöruggur. Þá get 

ég ekki valið sjálfur hvert ég vil fara eða hvað ég vil gera. 
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― Ef vinir mínir hlaupa hratt eða langt í burtu get ég ekki haldið í við þá og veit 

þá heldur ekki hvar þeir eru. Ég er því oft skilinn eftir, af því að vinir mínir halda 

að ég vilji ekki vera með þeim.  

― Þegar við erum að teikna eitthvað verð ég að nota þykka tússpenna til þess að 

geta séð. Ef hinir nota liti get ég ekki séð hvað þeir hafa litað. Það er leiðinlegt því 

þá getum við ekki talað um myndirnar okkar og borið þær saman. 

― Til dæmis ef spil sem mig langar í er á vitlausum stað verð ég að labba um og 

leita að því. Það tekur svo langan tíma þannig að ég sleppi því bara þó að ég 

spyrji yfirleitt eða kalli á einhvern til að ná í hlutina fyrir mig. 

― Þegar einhver labbar fram hjá mér á skólalóðinni og heilsar mér veit ég ekki 

hvort verið er tala við mig og hver það er. Þá verð ég óöruggur og svara ekki. 

Hugsið ykkur ef ég myndi heilsa en ekki væri verið að heilsa mér! 

 

Lísa: ― Ef ég er á nýjum stað og mikið af fólki í kringum mig verð ég óörugg og hrædd. 

Þá vil ég helst vera nálægt mömmu. Ef fólk sem ég hitti talar ekki til mín kynnist 

ég því ekki. Mér líður best heima því að þar veit ég hvernig allt er. 

― Ég er forvitin um önnur börn en oft segja þau næstum því ekkert og þá veit ég 

ekki hvað þau eru að gera eða hvað ég get gert. Þegar börn tala nefna þau 

yfirleitt ekki nafn þess sem þau tala við og þá veit ég ekki við hvern þau eru að 

tala eða hvort þau eru að tala við mig. Ég tala ekki svo mikið við önnur börn og 

leik mér helst við fullorðna því þá átta ég mig á hlutunum. 

 

Skerðing og sjúkdómur 

Með skerðingu eða sjúkdómi er átt við læknisfræðilega og líkamlega ágalla einstaklings-

ins sem verður til þess að líkaminn starfar ekki á eðlilegan hátt. Sjónskerðing felur í sér 

að menn sjá misjafnlega. Minni sjónskerpa, takmarkað sjónsvið, erfiðleikar við að horfa 

beint á eitthvað, erfiðleikar við að túlka það sem augað sér, mismunandi þarfir varðandi 

lýsingu eða alger blinda o.fl. Forsendur einstaklingsins eru mismunandi. Með öðrum 

orðum getur sams konar sjónskerðing valdið tveimur einstaklingum mismunandi 

vandkvæðum, allt eftir því hverjar forsendur einstaklingsins eru að öðru leyti. 

Skerðingin getur verið meðfædd eða orsakast af slysi eða sýkingu. Talað er um 

meðfædda eða áunna skerðingu. Hvenær á lífsleiðinni skerðingin verður getur haft 

heilmikla þýðingu fyrir eðli fötlunarinnar. Nýblindir fullorðnir lenda kannski í sálarkreppu 

sem getur haft áhrif á það hvernig viðkomandi einstaklingur vinnur úr fötlun sinni. 

Blindfædd börn lenda einnig í sálarkreppu en af öðrum toga. Þau mæta fötlun sinni líka á 

annan hátt, þar sem þau vita ekki hvernig það er að sjá. Það sama á við um börn sem 

fæðast með einhverja sjón. Erfitt er að átta sig á því hvernig aðrir sjá þegar maður hefur 

aldrei haft fulla sjón sjálfur. Upp að vissum aldri halda börn að allir sjái eins og þau og 

börn eiga erfitt með að ímynda sér eitthvað annað. 
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Barnið skynjar en á erfitt með að skilja 

Börn verða meðvituð um skerðingu sína og fötlun á mismunandi aldri. Ætla má að því 

meiri sem sjónskerðingin er þeim mun fyrr átti barnið sig á aðstæðum sínum. Og þá 

byrja spurningarnar. Þær eru ekki alltaf í beinum orðum heldur margoft í formi upplifana 

í miðri athöfn þar sem barnið bregst við og hugleiðir: 

Ég er að lesa blað. Dóttir mín, þá þriggja ára, kemur til mín og þreifar á blaðinu. 

― Mamma, hvað ertu að gera? 

― Ég er að lesa blað.  

― En það er ekkert hér, segir hún, og þreifar á öllu blaðinu.  

― Jú, ég er að lesa svartletur sem ég get séð með augunum.  

Hún tekur blaðið og þrýstir því upp að augunum sínum og segir:  

― Nú er ég að lesa. 

― Nei, segi ég. Þú getur ekki lesið svartletur með augunum þínum því að augun 

þín virka ekki, þú lest punktaletur í staðinn.  

Ég næ í gamalt blað á punktaletri, sem ég hafði sem betur fer geymt, og sýni 

henni. Hún þreifar áhugasöm á punktunum um stund og segir svo: ― Já, þetta er 

punktaletur ... mamma, mig langar í eitthvað að drekka núna. 

 

Til þess að styðja barnið í að þroska sjálfsmynd sína og sjálfsálit er mjög gott fyrir 

það að einhver fullorðinn útskýri svona spurningar og ruglingslegar upplifanir. Börnin vita 

að það er eitthvað ekki eins og það á að vera en þau vita ekki hvað það er og geta ekki 

áttað sig á því nema með aðstoð fullorðinna. Það veitir barninu öryggi að upplifanir þess 

og tilfinningar eru sett í orð og að vita til þess að mamma, pabbi og aðrir nákomnir 

einstaklingar viti hvernig málum er háttað. Sé hægt að byrja snemma að tala um sjón-

skerðinguna við barnið og hvaða erfiðleikum hún getur valdið verður barnið betur í stakk 

búið að skilja fötlun sína. Það er best að gera þegar maður sér að barnið hugsar sjálft, 

íhugar eða þegar einhver athöfn hefur áhrif á það. Sum börn spyrja hreint út og vilja 

svör. Sjónskert barn spyr oft spurninga í tengslum við athöfn sem fær barnið til að bera 

sig saman við önnur börn. 

 

Fimm ára strákur hittir nokkur börn úr nágrenninu úti á túni. Þau ætla að fara í fótbolta 

og einn strákanna, sem er hvorki meira né minna en sjö ára, ákveður hvernig allt á að 

vera. 

― Þú átt að vera í markinu, fær fimm ára snáðinn að vita, og fer ánægður á sinn 

stað og býr sig undir leikinn. Að fá að spila með stóru strákunum er eitthvað sem maður 

getur verið mjög stoltur af. Fyrsti boltinn strýkst við eyrað, sá næsti líka og sá þriðji, 

hann hendir sér á eftir fjórða boltanum en nær honum ekki. Allt gerist of hratt, hann nær 

ekki að sjá boltann. Óánægjuraddir heyrast. 

Það er skemmtilegra að spila með pabba, hugsar strákurinn.  

― Við skiptum um markvörð, segir sjö ára strákurinn, og sá nýi missir bara af 

tveimur boltum af átta! Og hann er líka fimm ára! Strákurinn sparkar í stöngina og ýtir 

við einhverjum. Eftir smá stund fær hann ekki að vera með lengur. 

― Hann er bara með skæting. 
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Þegar barnið áttar sig á að aðrir geta eitthvað sem það mun aldrei geta gert hefst 

sorgarferli hjá barninu og er það miserfitt og mislangt. Það er mikilvægt að barnið skilji 

að erfiðleikarnir stafa ekki af því að hann eða hún kunni ekki eða sé verri en aðrir, heldur 

að erfiðleikarnir stafi af því að sjónin virkar ekki eins og hjá öðrum. 

Svona stundir geta reynst foreldrum og nákomnum ættingjum erfiðar. Sorg okkar 

sjálfra brýst fram á yfirborðið og gráturinn situr eins og harður klumpur í hálsinum. En 

svo undarlegt sem það má virðast þá eru orð læknandi. Ef maður getur rætt erfiðleikana, 

verður auðveldara að eiga við þá. Bæði fyrir barnið og mig sem foreldri. 

 

Sjónskerðing sem fötlun og hömlun 

Skerðingin eða sjúkdómurinn veldur því að líkaminn starfar ekki alveg eðlilega og í þessu 

tilviki er það sjónin. Hver er eiginlega tilgangur sjónarinnar? Til hvers þurfum við 

sjónina? Sjónin er eitt af skynfærum okkar og er það skynfæri sem við notum til að 

nema þætti í umhverfi okkar. Um 80% upplýsinga úr umhverfinu öðlumst við í gegnum 

sjónina. Sjónin er stór hluti skynjunar okkar, vegna þess að hún er eins konar stöð sem 

getur meðtekið margs konar upplýsingar. Sjónin hjálpar mér t.d. að skynja og fá 

vitneskju um hluti sem eru langt í burtu. Það sem ég get ekki snert, fundið lyktina af eða 

heyrt get ég séð með augunum. 

„Há fjöll í fjarska. Tunglið og stjörnurnar. Skuggamynd af borg með aragrúa af 

þökum. Bátur úti á sjó. Fuglinn sem flýgur og sest í tré. Börnin sem róla sér í 

garðinum. Skóflan sem er úti í horni í sandkassanum. Bros mömmu. 

Gegnum sjónina skynja ég rými og hluti. Og tengslin milli tíma, rúms og 

takts. Og þeirra athafna sem eiga sér stað. Ég sé hvar ég er, hvert ég á að fara, 

með hverjum, og ég sé hvað þeir eru að gera. Sjónin hjálpar mér einnig að fá að 

vita hvað gerist næst.“ 

 

Svona hefðu hlutirnir kannski þróast hjá Kalla, ef hann hefði haft fulla sjón: 

Ég var að leika mér úti í garði. Þá sá ég nokkra úti á fótboltavelli þannig að ég og 

pabbi fórum þangað. Pabbi stendur til hliðar. Friðrik stendur fyrir framan markið, 

Marteinn og Eiríkur eru með boltann hinum megin á vellinum. 

Í fjarska sé ég að Eiríkur sparkar í boltann sem skýst áfram í boga. Þá sé ég 

allt í einu lítinn kött skjótast yfir völlinn. Sólin felur sig á bak við ský. Þegar ég sný 

mér við sé ég peysuna mína sem ég skildi eftir á grasinu. Hinir strákarnir líta á 

klukkuna og tína saman flíkur sínar. Tími til kominn að drífa sig heim. 

 

Ef ég sé illa eða ekkert fæ ég takmarkaðar upplýsingar af þessu tagi eða fer 

algerlega á mis við þær. Sjónin hjálpar mér einnig að túlka það sem ég nem með öðrum 

skynfærum. Heyrn, bragð, lykt og snerting eru háð sjóninni. Gegnum sjónina fæ ég að 

vita hvað það er sem ég heyri, þreifa á o.s.frv.  Skynfæri vinna saman, styrkja hvert 

annað og mynda heildir og samhengi fyrir litla barnið. 
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Ef Lísa hefði haft fulla sjón, hefði hún upplifað litla atvikið hér fyrir neðan um það bil 

svona: 

Ég heyri mjálm og sé svarta köttinn okkar liggja í eldhússtólnum. Ég fer til hans og 

strýk með hendinni yfir mjúkan feldinn. Ég heyri að hann malar, ég beygi mig fram 

og bora nefinu í feldinn sem lyktar af mosa. Hann hefur verið úti. Ég heyri fótatak á 

bakvið mig, sný mér við og sé að það er mamma.  

― Liggið þið hérna og hafið það notalegt, segir mamma.  

― Ég held að Trýna sé svöng, eða hvað?  

Ég sé að mamma gengur að ísskápnum, opnar hann, kalt loftið streymir yfir 

mig. Ég sé að hún tekur út kattamat og loftið fyllist fljótlega af skringilegri lykt. 

Kötturinn smýgur úr fanginu á mér og er ekki lengi niður á gólf. Hann hleypur að 

matarskálinni sinni sem er á gólfinu fyrir framan kústaskápinn. Hann hámar í sig 

matinn. 

 

Einföld og síendurtekin atvik úr daglegu lífi er eitthvað sem barnið skynjar og 

upplifunin veitir öryggi og gerir barnið forvitið. Barnið fær hvatningu til að fara af stað, 

upplifa hluti og finna út úr þeim. Segja má að sjónin sé drifkrafturinn í þroska barna. 

 

Upplifun barnsins 

Hvernig upplifir sjónskert barn atvik af þessu tagi? Það fer eftir því hvers konar 

sjónskerðingu barnið býr við. Ímyndum okkur að Kalli hafi upplifað atvikið að ofan. Þá 

hefði frásögnin kannski orðið eitthvað á þessa leið: 

Ég er úti í garðinum okkar þar sem ég rata án vandræða. Garðurinn okkar er frekar 

lítill, húsið okkar er rautt, girðingin hvít. Ég sé greinilegan mun á grasinu og 

hellunum. Pabbi lætur mig vita að nokkrir krakkar séu úti á fótboltavelli. Við 

göngum saman í gegnum hliðið og meðfram bakhlið hússins út á fótboltavöll. Það 

er gras alla leiðina en runnar og tré hafa vaxið með hliðunum og nálægt fótbolta-

vellinum greini ég hvíta markstöng, ég þekki hana. Pabbi hefur labbað aðeins á 

undan mér, ég heyri röddina hans og sé bláu peysuna sem hann er í. 

Ég heyri rödd Friðriks dálítið í burtu og geng á hana. Þegar ég geng framhjá 

pabba lætur hann mig vita að Marteinn og Eiríkur standi aðeins lengra í burtu á 

vellinum.  

― Hver er með boltann, hrópa ég. Ég heyri að einhver sparkar í boltann í 

fjarska. Ég held að það sé við hitt markið.  

― Vá, þvílíkt skot, hrópar Friðrik, og það líður dágóð stund þangað til ég 

heyri boltann falla á jörðina, nálægt markinu okkar. 

― Sjáiði köttinn, hrópar Marteinn, þvílíkt flykki!  

― Hann varð hræddur við boltann, segir pabbi. Nú hefur hann farið í felur. 

Ég heyri fótatak nálgast í grasinu.  

― Nú er kominn tími til að drífa sig heim, strákar, segir pabbi. ― Marteinn, 

hvað er klukkan?  

― Hálf átta, svarar Marteinn.  
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― Nú er farið að kólna ... Kalli, viltu fara í peysuna, hún er við hliðina á 

stönginni, segir pabbi. Ég geng að stönginni og sé gulan lit peysunnar í grasinu. Ég 

fer í hana. Pabbi leggur hendurnar yfir axlirnar á mér og ég geri það sama við 

Friðrik. Við verðum samferða heim og spjöllum um morgundaginn. 

 

Svona geta dagarnir verið hjá Kalla. Hann túlkar það sem hann getur með aðstoð 

sjónarinnar, bætir við hljóðum og öðrum skynjunum. Persónuleg reynsla Kalla og færni í 

að túlka skynjanir er sú mynd sem hann hefur af raunveruleikanum. Erfiðleikar koma 

upp þegar sjónin dugir ekki til. Kalli getur ekki séð frá sér, t.d. fótboltavöllinn hinum 

megin við runnana og grasið. Hann notar hluti sem eru nálægt honum og í skýrum litum 

til þess að átta sig á því hvar hann er og hvert hann á að fara. 

Pabbi þekkir vel til erfiðleika Kalla og veitir honum stuðning með orðum þegar á 

þarf að halda. Hefði einhver utanaðkomandi staðið svolítið í burtu og horft á Kalla á 

fótboltavellinum ásamt pabba sínum og vinum hefði sá hinn sami ekki tekið eftir því að 

Kalli er sjónskertur. Þar sem pabbi hans veitir honum viðeigandi stuðning er fötlunin ekki 

svo mikil hindrun og hinir strákarnir taka ekki beint eftir henni. Friðrik er góður vinur 

Kalla og pabbi veit að Kalli þekkir Friðrik á röddinni. Eirík og Martein þekkir Kalli ekki 

mjög vel og hefur engan möguleika á að sjá þá fimmtán metra í burtu. Þess vegna segir 

pabbi Kalla að Eiríkur og Marteinn séu lengra úti á vellinum. 

Kalli kallar hátt á boltann, hann er vanur því að nota röddina og orð til að fá að vita 

það sem hann þarf. Kalli þekkir sparkhljóðið vel, þó hann hafi ekki vitað að þessu sinni 

hver sparkaði í boltann. Kalli veit að boltinn flaug langt af því að hann fékk athugasemdir 

frá Friðriki og beið um leið eftir að boltinn skylli í jörðina. Kalli nær ekki að taka eftir 

kettinum sem verður hræddur og hleypur í burtu. Það gerist of hratt og Kalli hefur ekki 

færi á að líta í kringum sig til þess að sjá köttinn. Pabbi tekur eftir því og segir frá því 

hvað er í gangi þannig að Kalli geti líka áttað sig á atburðarásinni. 

Pabbi tók einnig eftir því að Eiríkur og Marteinn litu á klukku Marteins og fóru svo 

að sækja peysurnar sínar sem lágu í grasinu við hliðina á vellinum. Þegar pabbi spyr 

Martein hvað klukkan sé skilur Kalli að Marteinn er með úr. Pabbi veit að Kalli sér ekki 

hvar peysan er og kemur því með þær upplýsingar sem á vantar. Kalli getur tekið þátt í 

athöfninni og upplifir það sem er að gerast með aðstoð útskýringa pabba síns. Hann 

upplifir umheiminn á sinn hátt og þekkir ekkert annað til samanburðar. Sjónskerðing 

Kalla er samt eitthvað sem háir honum. Hann getur ekki hlaupið á eftir boltanum eins og 

hinir strákarnir og hann er háður vissum stuðningi. 

Annað á við um alblind börn. Barn sem sér ekki neitt verður algerlega að reiða sig 

á önnur skynfæri til að túlka umheiminn. Hugsum okkur atvikið með köttinn á 

eldhússtólnum. Lísa upplifir það kannski um það bil svona: 

Ég heyri ískrandi hljóð, þannig heyrist í kettinum okkar. Ég þreifi á eldhúsmottunni 

með fætinum.  

― Trýna litla, segir mamma, liggur þú í leti á eldhússtólnum.  

Já, hún liggur á eldhússtólum, hugsa ég og geng meðfram mottubrúninni. 

Þegar mottunni sleppir teygi ég út höndina eftir brúninni á eldhúsborðinu og við 

hliðina á því er eldhússtóllinn. Ég þreifa á mjúkri setunni og finn mjúkan og loðinn 

feld kattarins sem ég þreifa varlega á. Ég heyri mjálm frá loðna pelsinum og finn 
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hvernig hann hreyfist upp og niður. Mamma segir: ― En notalegt ... heyrirðu 

hvernig garnirnar gaula í honum ... hann malar ... nú er hann ánægður ... honum 

finnst voða gott að láta klappa sér. 

Ég lýt höfði og finn hvernig pelsinn kitlar nefbroddinn. Ég þrýsti andlitinu 

varlega að heitum og mjúkum feldinum. Hann lyktar. ― Það er lykt af honum, segi 

ég. Mamma, það er sunnudagslykt af Trýnu.  

Mamma kemur og finnur lyktina. ― Humm, það er mosalykt af henni ... sem 

við fundum úti með pabba í gær ... manstu eftir því?  

― Humm, það er mosalykt af henni, segi ég.  

Mamma heldur áfram: ― Mér finnst þetta góð lykt ... Trýna var úti í alla nótt 

og hefur legið á mosa, þess vegna er svona lykt af henni ... heldurðu að hún sé 

svöng núna, eftir að hafa verið úti í alla nótt?, spyr mamma. 

Ég hugsa mig um eitt andartak. ― Hún vill mat núna, segi ég, og hoppa 

nokkrum sinnum í báða fæturna af gleði.  

― Já, þér finnst þetta gaman ..., segir mamma glöð í bragði, við skulum 

athuga hvort það sé einhver kattamatur í ísskápnum, og ég heyri smellinn í 

ísskápshurðinni.  

― Það er kalt, segi ég, og þreifa á handleggnum.  

― Já, það kemur kalt loft úr ísskápnum ... hér er dósin með kattamat. 

Mamma slær aðeins í dósina, ég rétti fram höndina og þreifa á henni. Við 

tökum plastlokið af í sameiningu og allt í einu kemur sterk lykt. Ég heyri dynk á 

gólfinu á bakvið mig. Ég tek nokkur skref aftur á bak. Oj barasta.  

Mamma hlær. ― Já, kattamaturinn lyktar illa en köttum finnst hann allavega 

góður. Ég fer líka að hlæja.  

― Nú setjum við mat á diskinn hennar ... kis, kis, komdu Trýna, segir 

mamma. ― Hlustaðu, það heyrist þegar hún borðar, hún smjattar svolítið ... kettir 

setja munninn beint ofan í diskinn, segir mamma.  

― Hún á að borða með skeið, finnst mér. Nei, hún getur það ekki, kettir hafa 

engar hendur til þess að halda á skeið með.  

― Lísa á líka að borða með öllum munninum, hlæ ég og hoppa.  

― Já ... flissar mamma, ― en skrýtið, viltu borða eins og köttur ... þú getur 

prófað eplabitana. 

 

Heyrn, snerting, lykt og bragð eru þau skynfæri sem Lísa verður að treysta. Jafnvægi og 

beiting vöðva líkamans hafa auk þess sitt að segja um hvernig börn læra af umhverfinu, 

túlka og ímynda sér allt saman. En hér hafa samskipti við mömmuna sitt að segja þannig 

að barnið fær að heyra orð um sig og umheiminn við hæfi. Þar af leiðandi og gegnum 

eigin upplifanir skilur barnið hvernig hlutir tengjast hver öðrum. 

Orð mömmu gefa Lísu til kynna hvar kötturinn er. Lísa ratar með því að reiða sig á 

snertingu og reynslu. Hún veit að borðbrúnin nemur við ennið á henni og réttir þess 

vegna út höndina. Mamman hlær og flissar ásamt Lísu þegar Lísa finnur upp á því að hún 

vilji líka borða eins og köttur. Lísa heyrir fliss mömmu og mamma segir í glöðum tón að 

allt sé þetta dálítið skrýtið. Þær upplifa sömu tilfinningu, upplifa sameiginlegt og 



  

 

35 

Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

skemmtilegt atvik sem þær muna svo, um leið og Lísa öðlast vitneskju um umheiminn 

gegnum þau skynfæri sem hún hefur. 

 

Sjónskerðing sem samskiptafötlun 

Upplifanir og reynsla sem þeim tengjast eru leið barnsins til að takast á við umheiminn. 

Þar af leiðandi litast talmál og samskiptamynstur af fötluninni. Aðrir hlutar samskipta 

gera ráð fyrir því að sjónin sé notuð til að greina merki: 

Svipbrigði; sambandið og samkenndin sem augnaráðið skapar, hefja samtal með 

því að horfast fyrst í augu, fylgja augnaráði annarra til þess að athuga hvað þeir eru að 

horfa á og síðan horfum við á það saman og deilum upplifuninni. Brosið, hvassar 

augabrýr, upplyftar augabrýr, sigin haka, að kinka kolli, að hrista höfuðið o.s.frv. 

Líkamstjáning; benda með fingri, kinka kolli eða hrista höfuðið, sýna stærðir með 

handleggjum og höndum, sýna form og útlit með höndunum, að yppa öxlum, sýna stolt 

með beinu baki, að vera niðurdreginn með signar axlir og hangandi haus o.s.frv. 

Allt þetta gefur mjög snemma á lífsleiðinni til kynna blæbrigði og skýr skilaboð. 

Með því að herma eftir öðrum lærir barnið að lesa og þekkja merki. Samskipti verða til. 

Samskipti sem öll börn, óháð einstaklingsbundnum forsendum, vilja taka þátt í og þrá. 

Samskiptin verða því öðruvísi hjá barni sem getur ekki nýtt sér sjónina við upplýsinga-

öflun. Röddin og talmálið verða þeim mun mikilvægari með óteljandi möguleikum 

varðandi blæbrigði og orðnotkun. Önnur skynfæri, líkamleg snerting o.fl. eru ásamt 

tungumálinu þær leiðir sem færar eru. 

Þar sem talað mál og þörf fyrir útskýringar á umheiminum er eitthvað sem blind og 

sjónskert börn þurfa á að halda, geta þessir þættir hæglega stjórnað því hvernig menn 

fara að umgangast. Erfitt getur reynst að finna milliveginn í að tala hæfilega mikið um 

viðeigandi hluti við rétt tækifæri og fá barnið stöðugt til að þreifa eða horfa á það sem 

nálægt er en um leið segja frá öllu því og tala um allt það sem barnið fær ekki vitneskju 

um á annan hátt. 

 

Að skilja erfiðleikana til að finna úrræðin 

Í stuttu máli má segja að skynjanir mínar verði takmarkaðar og öðruvísi sjái ég ekkert 

eða lítið. Þetta hefur margslungin áhrif á mig og möguleika mína á að þroskast. Sú 

hindrun sem sjónskerðing veldur er upplýsingaskortur en hann veldur margs konar 

örðugleikum.  

Eitt vandkvæði sjónskerðingar sem fötlunar er að ég veit ekki hvað ég ætti að fá að 

vita. Ég get ekki spurt um eitthvað sem ég veit ekki að er til. Ég verð líka að fá orðin og 

upplifanirnar til mín á réttu augnabliki. Ég get ekki túlkað hljóð ef það stendur ekki fyrir 

raunverulega upplifun eða þekktan hlut. Ég get aldrei vanist því að vera sjónskertur. 

Hægt er að minnka erfiðleikana með því að ég læri að nýta mér önnur skynfæri eins vel 

og mögulegt er og að umhverfið taki við þar sem skynfæri mín duga ekki til. 
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Hömlunin verður til á milli mín og umhverfisins. Þess vegna er mikilvægt að 

einstaklingar umhverfis mig þekki til raunverulegra takmarkana minna: 

Ég get ekki heyrt hvernig bros lítur út. 

Ég get ekki heyrt hvernig kollhnís lítur út. 

Ég get ekki notað bragðið til að læra að gera skúffuköku. 

Ég get ekki fundið lykt af fugli sem flýgur. 

Ég get ekki fundið hversu doppóttur gíraffi er. 

Ég get ekki heyrt hvernig borgin lítur út. 

 

Maður verður að greina erfiðleikana til þess að finna réttu úrræðin. Og úrræðin eru 

mörg og næstum því óteljandi. Hér að framan nefndum við að 80% skynjunar eigi sér 

stað gegnum sjónina. Þetta þýðir þó ekki að sá sem sér ekki fái einungis 20% þeirra 

upplýsinga sem umheimurinn gefur. Sjónskertur einstaklingur þarf tíma og stuðning til 

þess að þroska hin skynfærin og getur þá mjög líklega fengið 100% upplýsinganna. 

Ég get öðlast sömu þekkingu og reynslu og aðrir, ef ég öðlast þessa þætti á annan 

hátt en gegnum sjónina í samskiptum við annað fólk. 

 

 

„Það mikilvægasta er ekki að geta séð ― heldur að maður sjáist!“ 

(Orð skynsams unglings út frá eigin reynslu.) 

  



  

 

37 

Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

Að vera foreldri sjónskerts barns 

Þennan kafla tókum við með að hluta til handa foreldrum sem kannast væntanlega við 

lýsingarnar og fá eigin reynslu staðfesta en einnig þannig að aðrir sem vinna með 

börnunum okkar fái mynd af foreldrahlutverkinu. Til þess að veita ykkur fræðslu og 

innsýn. Við höfum trú á því að þekking af þessu tagi sé mikilvæg í samskiptum foreldra 

og starfsfólks. Ég sem foreldri finn til öryggis ef ég veit að starfsfólkið þekkir til hvernig 

hlutirnir geta verið hjá mér sem foreldri. Þekking starfsfólksins getur veitt því innsýn 

sem hefur jákvæð áhrif á viðhorf þess. Foreldrar vilja kannski ekki segja frá þungbærum 

og erfiðum hlutum eða hafa ekki orku til þess. Þeir eru í viðkvæmri aðstöðu og það þarf 

að virða. 

Kaflinn fjallar að mestu leyti um það sem einkennir erfiðleika og upplifanir forelda. 

Þegar þið lesið kaflann hugsið þið ef til vill „er þetta í alvöru svona hræðilega þungbært, 

erfitt, fyrirhafnamikið og sorglegt?“ En sannleikurinn er sá að veruleikinn lítur á stunum 

svona út hjá mörgum okkar. Að sjálfsögðu er tilveran líka björt, það er til hlátur og gleði 

handa okkur. En á stundum tekur hið þungbæra og sorglega yfirhöndina, meira hjá 

sumum en minna hjá öðrum. Hlutverkið er ekki auðvelt og það myndi móðga baráttu-

fulla foreldra að fullyrða nokkuð annað. 

Sérstakt foreldrahlutverk 

Að vera foreldri fatlaðs barns, blinds eða sjónskerts barns, hefur í för með sér hluti sem 

aðrir foreldar fá ekki að reyna. Það þarf til dæmis oft að hafa ansi mikið fyrir hlutunum í 

hinu daglega amstri, í raun og veru allan sólarhringinn. Hvert og eitt tímabil í lífi barnsins 

gerir sínar sérstöku kröfur til mín sem foreldris. Foreldrar upplifa t.d. að einmitt þegar 

manni finnst að eitthvað sé að takast, barnið sé orðið sjálfstæðara eða að hlutirnir séu 

farnir að virka þá kemur næsta hindrun sem þarf að yfirstíga. Tilvera með blindu eða 

sjónskertu barni er líka gefandi á sinn hátt. Maður sér hið smáa í hversdagslífinu. Litlar 

en svo mikilvægar framfarir upplifir maður svo sterkt. Kannski einmitt vegna þess að við 

þurfum oft að berjast mikið og lengi til þess að ná litlum markmiðum sem önnur börn 

geta lært með því að horfa, fylgjast með og herma eftir. 

Það er margt sem okkur foreldrum blindra og sjónskertra barna finnst við eiga 

sameiginlegt. Við rekumst oft á sömu hindranir með börnin okkar. En við erum að 

sjálfsögðu líka ólík. Við erum með mismunandi bakgrunn og takmörk í lífinu. Reynsla 

okkar og upplifanir eru mismunandi og við lifum við kringumstæður sem við fáum ekki 

alltaf ráðið öllu um. Það er því ómögulegt að lýsa foreldrahlutverkinu þannig að allir 

kannist við allt. Við getum einungis reynt að segja frá því sem við höfum sjálfar reynt og 

það sem við höfum fengið að vita af samtölum við aðra foreldra. Vonandi kannast flestir 

við eitthvað. Ef til vill geta lýsingarnar einnig gefið utanaðkomandi aðilum hugmynd um 

hvernig hlutirnir geta verið. 
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Úrræði eru til staðar 

Á okkar dögum er foreldrum fatlaðra barna gert kleift að lifa nokkuð eðlilegu lífi. Hvorki 

er um að ræða félagslegar né fjárhagslegar hamfarir fyrir fjölskylduna eða ættina eins og 

hjá mörgum öðrum þjóðum. Við og börnin okkar höfum ýmis tækifæri og réttindi sem 

eru fjarlægir draumar í mörgum öðrum löndum. En þannig hefur það ekki alltaf verið og 

er ekki sjálfsagður hlutur, ekki einu sinni í nútímasamfélagi. 

Fyrir rúmum tíu árum var farið að líta á það sem sjálfsögð réttindi að alvarlega 

sjónskert börn færu í sína heimaskóla. Áður voru sérdeildir og sérskólar einu úrræðin í 

boði. Börnin okkar hafa tækifæri til að sinna allri sinni skólagöngu í heimaskóla í 

sveitarfélaginu, í almennum skólum. Eins og flestir vita gerist blöndun ekki af sjálfu sér 

og stundum tekst ekki nógu vel til. Blöndun er ekki til blöndunarinnar vegna. Virk 

þátttaka er meðvitað val og krefst þess að næg þekking og fjármagn séu til staðar. 

Þróun hjálpartækja fyrir fatlaðra veitir börnum okkar frábæra möguleika. Það er að 

mörgu leyti tölvutengdum hjálpartækjum að þakka að börnin geta setið í tímum úti í 

bekk. 

Já, tækifærin eru mörg en einnig hindranirnar. Viðhorfin geta stundum einkennst 

um of af einurð í þessu sambandi. Foreldrar bera samt sem áður ábyrgð á því að allir 

hlutir gangi upp, sem nokkurs konar sérfræðingar í samhæfingu. Um leið vill maður líka 

vera venjulegt ástríkt foreldri. Þegar foreldrar lýsa því hvernig er að vera foreldri 

sjónskerts barns eða barns með aðrar fatlanir furða menn sig oft og trúa því varla. „Það 

getur varla verið svona erfitt, ekki alltaf“. „Maður hlýtur að geta slappað af og sleppt 

áhyggjunum um stund ...“ „En allir foreldrar hafa áhyggjur ...“ Já, erfitt getur reynst að 

finna jafnvægi í foreldrahlutverkinu, þ.e. hversu mikið maður gefur af sér. Stundum 

hefur maður kannski óþarfa áhyggjur og eyðir allt of mikilli orku. Stundum eru foreldrar 

líka einir með áhyggjur sínar og hugsanir. Á tímabilum geta foreldrar líka fengið það á 

tilfinninguna að þeir geti ekki meir og velja þá að loka á erfiðleikana og reyna að lifa eins 

venjubundnu lífi og hægt er. 

Að mati margra foreldra er besti stuðningurinn sá að þeir geti talað við og 

umgengist aðra foreldra með börn í svipaðri aðstöðu og þannig ekki fundist þeir svo 

einir. Að geta talað við einhvern sem veit hvernig manni líður, helst þegar börnin eru 

ekki viðstödd. Það róar hug margra foreldra að taka þátt í foreldrastarfi með börnum 

sínum og sjá sitt eigið barn í hópi barna sem þurfa sams konar stuðning. 

 

Fyrstu tímabilin ― líf í kreppu 

Áður en barnið fæðist og áður en að foreldrar hafa fengið að vita hvernig í málum liggur 

eru þeir auðvitað ekki undirbúnir undir það sem í vændum er. Flestir foreldrar búa sig 

undir venjulegt foreldrahlutverk út frá reynslu og ímynd sem maður hefur skapað sér 

með árunum. Við höfum þó öll misjafnar forsendur. Líf hvers foreldris, hverrar fjölskyldu, 

er einstakt. Tímabilið rétt áður en barnið kemur í heiminn og fyrstu mánuðirnir sem 

nýbakað foreldri hafa áhrif á foreldrahlutverkið og markar spor inn í framtíðina. 
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Þegar sjúkdómur eða skerðing sem hrjáir barnið er staðreynd geta veikinda-

tímabilin orðið mörg og erfið. Þeim fylgir mikill óróleiki, þreyta og óvissa. Margar 

andvökunætur, stöðug umönnun, umsjón og lyfjagjöf. Inn á og út af spítala. Rannsóknir 

geta tekið langan tíma með mörgum sýnatökum, skoðunum og aðgerðum. Stundum 

margar og erfiðar og stundum erfiðar að taka afstöðu til. Eigum við eða eigum við ekki 

... hvað er barninu okkar fyrir bestu? Hvers konar sjúkdómsgreiningu hefur barnið fengið 

og hvað hefur hún í för með sér? Hvaða áhrif hefur þetta allt saman á framtíð barnsins? 

Svona tímabil, hvort sem þau eru löng eða stutt, eru hluti af tilverunni og hversdagslífinu 

hjá mörgum okkar. Svona geta fyrstu mánuðirnir verið en einnig þegar barnið verður 

eldra. Þetta geta verið erfiðir tímar fyrir barnið, foreldra, systkini og aðra nákomna 

aðstandendur. Tími sem við foreldrar tölum stundum um þegar við hittumst. 

Tilfinningar sem eru kannski ráðandi á fyrstu mánuðunum eru sorg, óvissa og 

óróleiki. Blandaðar illsku, vonum, vonbrigðum og ýmsum stórum og miklum tilfinningum. 

Óróleikinn er sú tilfinning sem hvað mest orka fer í og sem mjög erfitt er að losa sig við. 

Hann hverfur líklegast aldrei. Allir foreldrar eru órólegir en þurfi barnið manns svo mikið 

meira en aðrir til þess að fá sem mest út úr lífinu þá er maður sem foreldri enn órólegri. 

Það er eðlilegt. Sumum getur reynst erfitt að upplifa þá hamingju sem foreldrahlutverkið 

veitir. Það er ekki pláss fyrir hana við hlið alls annars. Maður getur orðið viðkvæmur og 

stökkur, finnast maður uppgefinn og bjargarlaus á stundum. Maður getur líka orðið eins 

og tígrisdýr, stöðugt undirbúinn undir hvað sem er. Erfitt getur reynst að njóta 

tilverunnar með barninu sínu. 

 

Að fá aðstoð og stuðning 

Flestallir foreldrar upplifa þörf fyrir ýmiss konar stuðning á fyrstu mánuðunum og á 

vissum tímabilum á næstu árum. Fyrst stuðning til þess að bjarga sér í kreppunni sem 

foreldrar lenda í þannig að þeir geti haldið lífinu áfram. Og samtímis eða eftir það 

stuðning sem stuðlar að því að foreldrar geti og hafi krafta til að vera foreldrar. Mörg 

okkar fá þennan stuðning innan fjölskyldunnar, frá maka sínum, nánum vinum, foreldr-

um og systkinum. Margir vilja einnig og þurfa stuðning fagaðila, t.d. sálfræðings. Jafnvel 

leikskólinn eða önnur umönnun barna getur veitt stuðning með því að hafa börnin og 

gegnum góð ráð í samtölum til dæmis við leikskólakennara. Sveitarfélagið býður einnig 

upp á stuðningsúrræði sé þeirra þörf. 

Fyrirkomulagið í Svíþjóð er nú með þeim hætti að miðstöðvar og SIT (Special-

pedagogiska instituttet), sem er með aðsetur víðs vegar í Svíþjóð og er ríkisrekin 

stofnun, annast og sjá um athuganir og prófanir á sjón barna og ungmenna, ráðgjöf, 

námsefnisgerð, fræðslu og námskeið fyrir foreldra, starfsfólk stofnana og sérfræðinga 

hjá fjölskyldu- og skólaskrifstofum sveitarfélaganna. Á Íslandi er Sjónstöð sem rekin er 

af heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu (2009) og gegnir hún m.a. því hlutverki að 

annast greiningu á sjón og veita ráðgjöf um val á hjálpartækjum fyrir blinda og sjón-

skerta. Sjónstöðin hefur einnig annast margs konar ráðgjöf til foreldra og starfsfólks 

skóla og stofnana. Blindrafélagið hefur í mörg ár lagt mikla áherslu á tilkomu þekkingar-

miðstöðvar, líkt og þekkist á hinum Norðurlöndunum. 
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Þá getur verið erfitt að átta sig á því hver ber ábyrgð á hverju. Mörgum foreldrum 

finnst sér ekki nægilega sinnt og fá á tilfinninguna að þeir geti ekki haft áhrif á aðstæður 

sinar í samskiptum við opinbera aðila. Það er ekki auðvelt að vita hvers konar stuðning 

maður þarf á að halda, hverju maður á rétt á og hvar stuðninginn er að fá. Því miður er 

stuðningurinn í upphafi, þegar maður er í miðri kreppunni, oft af skornum skammt. 

Margir foreldrar hafa sagt frá því að þeir hafi fengið að vita um sjúkdóm eða skerðingu 

barns síns frá lækni á ganginum rétt áður en þeir voru að fara heim. Og verið sendir 

heim og sjálfir látnir sjá um að leita svara við spurningum og vinna úr hræðslu, sorg og 

miklum óróleika. Svona byrjun skapar óþarfa erfiðleika fyrir foreldrana og barnið. 

Mikilvægt er að foreldrar fái stuðning eins fljótt og hægt er og að þeir fái að hitta aðila 

sem hafa þekkingu, sem eru sérfræðingur í málefnum blindra og sjónskertra og einbeita 

sér að foreldrahlutverkinu. 

 

Mikil nálægð og sterk tengsl 

Mörg sjónskert börn þurfa, fötlunar sinnar vegna, meira en önnur börn til þess að öðlast 

öryggi. Stig sjónskerðingarinnar og persónugerð barnsins móta fötlunina. Barn sem 

fæðist án sjónar eða með mjög litlar sjónleifar hefur aðrar forsendur en börn sem hafa 

sjónleifar sem nýtast þeim eða sjón sem veitir upplýsingar um það sem nálægt er. Að 

vissu leyti er eins og um tvenns konar fatlanir sé að ræða. Stundum valda þær sams 

konar örðugleikum en geta einnig verið mjög svo ólíkar. Meira en helmingur allra barna 

sem fæðast með sjónskerðingu býr einnig við viðbótarfatlanir. Forsendur þessara barna 

eru augljóslega enn flóknari og erfiðari. Erfitt getur verið að átta sig á því hvaða fötlun 

orsakar hvaða erfiðleika. 

Fyrstu tímabilin í lífinu geta verið mismunandi hjá börnum með skerta sjón, sem 

sjá illa en geta notað sjónina til að kanna umheiminn. Sjónskerðingin gerir það að 

verkum að sum börn verða kannski gætin og óörugg. Það þarf mikinn og nærgætinn 

stuðning til þess að fá litla barnið til að þora að takast á við hlutina. Önnur börn með 

annars konar persónuleika haga sér kannski þannig að erfitt getur verið að átta sig á því 

að barnið sé í rauninni sjónskert. Þroski barnsins ræðst á ýmsan hátt af persónuleika 

þess. Og börn eru svo ótrúlega ólík, engin líkön til þess að fara eftir. Hjá mörgum 

börnum og foreldrum þeirra koma vandamálin upp þegar barnið hefur leikskólagöngu 

sína eða kannski ekki fyrr en barnið byrjar í grunnskóla. En örðugleikarnir eru til staðar 

fyrir þann tíma, svo sem óróleiki og þátttaka í því sem barnið er að gera. 

Allt felst þetta að miklu leyti í því að reyna að átta sig á því hvað og hversu mikið 

barnið sér í raun og veru. Hvernig skert sjón hefur áhrif á þroska barnsins og möguleika 

þess á að skynja umheiminn. Og síðast en ekki síst að hvetja barnið og reyna að fá það 

til að nota þá sjón sem það hefur. Maður veltir fyrir sér hvernig aðlaga þurfi umhverfið. 

Hvaða erfiðleikum mætir barnið í hinu daglega lífi? Þarf að aðlaga húsnæði, leikföng, 

bækur o.fl.? Mikill tími getur farið í að æfa sig í notkun tölvutengdra hjálpartækja sem 

barnið þarf á að halda. Barnið getur þurft meiri nálægð og öryggi til þess að þora að 

sleppa takinu. Það þarf aðstoð við að skilja hvernig hlutir virka og líta út með því að hafa 
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allt nálægt sér. Það getur verið erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig barnið manns 

notar sjónina og hvers konar stuðningi barnið þarf á að halda. 

Ég sem foreldri kynnist barninu mínu með tímanum og sé þá hvaða erfiðleika 

barnið á í út af sjónskerðingunni. Aðrir aðilar geta hins vegar átt erfitt með að átta sig á 

takmörkunum barnsins. Að hluta til vegna þess að flestir vita lítið um sjónskerðingu en 

einnig vegna þess að börn eru oft fljót að finna upp á leiðum til að komast hjá eða dylja 

hindranir sem sjónskerðingin veldur. Fyrir foreldra barna án sjónar eða með mjög litlar 

sjónleifar geta fyrstu mánuðirnir verið strembnir og orkufrekir. Barnið þarf að fá að vera 

nálægt mömmu sinni lengi, lengi. Vera undir verndarvæng hennar lengur en venja er. 

Umheimurinn öðlast samhengi gegnum mömmu og pabba. Með aðstoð foreldranna 

skapast tilvera þar sem barnið getur búið til sjálfsmynd og finnst það geta haft áhrif á 

umhverfi sitt. Öll börn ganga í gegnum svona ferli í upphafi lífs síns en það lengist og 

verður flóknara ef sjónina vantar. Ég sem foreldri þarf enn betur að hlusta eftir þörfum 

barnsins. Það veldur mér sem foreldri sorg að geta ekki horfst í augu við barnið. Maður 

nær sambandi við fólk með augunum og svipbrigði eru afar mikilvæg þegar samband og 

samskipti þróast. Ef barnið hefur enga sjón verður þetta samt að vera hægt. Erfiðara 

verður að þróa sambönd og þroska samskipti, mismunandi hjá hverjum og einum. En 

samskipti verða smám saman úr öllu saman. Maður lærir að greina tákn barnsins í 

svipbrigðum, líkamshreyfingum og hjali. Sem foreldri svara ég með röddinni, höndunum 

og líkamanum. 

Í mörgum tilfellum eru það bara mamman, pabbinn og kannski nokkrir í viðbót sem 

kunna á samskiptamynstrið. Mamma og pabbi eru ef til vill þau einu sem þekkja tákn 

barnsins og verða þau einu sem geta sinnt samskiptum og samtölum við það. Næstum 

því allir aðrir sem barnið kemst í kynni við eru ekki vanir að umgangast sjónskert börn. 

Þess vegna geta samskipti við aðra verið takmörkuð fyrstu árin eða þangað til barnið fer 

að tala. Sem foreldri, kannski fyrst og fremst sem mömmu, finnst manni eins og maður 

kynnist barninu sínu svo ótrúlega vel með tímanum. Manni líður eins og maður hafi 

kennt barninu nákvæmlega allt sem það kann. Af því að maður skynjar að næstum 

ekkert gerist af sjálfu sér hjá barninu. Ég sem foreldri verð stöðugt að vera tengiliður 

barnsins míns við umheiminn. Og margoft verð ég að vera eins og vél sem kný barnið 

áfram til að sýna vilja og læra. Hvetja og styðja barnið í að vera forvitið um lífið. Nánast 

eins og að ég þurfi að vera til staðar hverja einustu sekúndu. Og enn og aftur leggjum 

við áherslu á að upplifanir eru einstaklingsbundnar. Það er ekki hægt að alhæfa um lífið 

en vandkvæði tengd sjónskerðingunni eru almenn. Allir búa við örðugleika en þeir eru 

mismunandi hjá hverjum og einum. 

Smám saman eða eftir einhver ár verður allt léttara. Allt í einu tek ég eftir því að 

barnið mitt hefur lært eitthvað sjálft eða af öðrum fullorðnum. Að barnið mitt tekur í 

höndina á einhverjum öðrum fullorðnum. Ég sem foreldi finn fyrir vissum létti. Barnið fer 

að sleppa takinu aðeins og ég ýti því áfram í rétta átt. En tígrisdýrið getur þó enn verið 

til staðar, alltaf tilbúið að stökkva til. Einnig viðkvæmnin. Þegar manni léttir þarf maður 

að fá útrás fyrir allt það þungbæra og erfiða sem maður hefur borið innra með sér í 

gegnum árin. 

Allt þetta skapar mjög sérstök og sterk tengsl milli mín og barnsins míns. Ástæðan 

er sú að ég sem foreldri ber fulla ábyrgð á barninu mínu. Oftast deila tveir aðilar 
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ábyrgðinni. Af ýmsum ástæðum finnst mörgum mömmum þær standa einar, þrátt fyrir 

það að svo sé ekki raunin. Þetta tímabil í lífinu getur reynt á sambúðina. Mamman á oft 

nóg með sjálfa sig og tengsl sín við barnið. Þannig getur verið hægara sagt en gert að 

hleypa pabbanum og kannski systkinum að. Nýju aðstæðurnar geta verið jafn erfiðar 

fyrir pabbana en á annan hátt. Föðurhlutverkið fær oft aukið vægi þegar barnið stækkar. 

Maður á fullt í fangi með að halda fjölskyldunni saman og stundum getur verið þörf á 

utanaðkomandi stuðningi; ættingja, vina eða fagfólks. Stuðningi við pabba þannig að 

hann geti verið virkari í föðurhlutverkinu. Stuðningi við mömmu þannig að hún þori, læri 

að ná sér niður og leyfi sér að vera venjulegt foreldri líka. Og stuðningi í að viðhalda 

góðu hjónabandi og fjölskyldulífi. 

 

Að þora að sleppa takinu 

Svo kemur að því að barnið fer í leikskóla. Sumir velja dagmömmu. Mikilvægt er að 

foreldrar velji það sem er barninu fyrir bestu. Einnig er mikilvægt að hafa samráð við 

fagfólk um hvaða úrræði megi finna. Í sumum tilfellum koma margir aðilar að stuðning-

num við barnið og þá er mikilvægt að einn aðili taki að sér að leiða teymið þannig að 

foreldrar þurfi ekki að taka á sig óþarfa ábyrgð. Foreldrar verða að geta fullvissað sig um 

að barninu muni líða vel í leikskólanum og þeir verða að geta treyst starfsfólkinu sem 

tekur yfir hluta af ábyrgðinni á barninu. Að sleppa smám saman takinu af barninu getur 

verið viðkvæmt fyrir foreldra í tilfinningalegu og líkamlegu ójafnvægi. Foreldrar barna 

sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda eru yfirleitt órólegri og hræddari en aðrir 

foreldrar. Og það er ekki að ástæðulausu. 

Aðlögunin verður að vera ígrunduð, eitt skref í einu þangað til foreldrið sér að 

barnið er öruggt meðal annarra fullorðinna og barna. Til þess að geta treyst starfsfólki 

leikskólans verða foreldrar að finna að tekið sé eftir barninu og komið fram við það á 

viðeigandi hátt. Starfsmaðurinn (oft er það einn ákveðinn starfsmaður sem ber megin 

ábyrgð á umönnun barnsins) áttar sig á því hvað barnið þarf á að halda og þróar góð og 

náin tengsl við það. Þá geta foreldrar kvatt áhyggjulausir. 

Góð samvinna foreldra, starfsfólks og fagfólks er lykilatriði. Hægt er að skipuleggja 

aðlögunina á ýmsan hátt og með þarfir barnsins í huga. Aðlögunin verður að takast enda 

er hún grunnur leikskólaáranna. Mér sem foreldri léttir óbærilega þegar ég hef lært að 

treysta starfsfólki leikskólans. Það getur tekið sinn tíma. Ég skil barnið mitt eftir hjá því á 

morgnana og á auðvelt með að fara. Og þurfa ekki að hafa áhyggjur allan daginn, heldur 

einbeita mér að mínu. Af því að ég veit hvernig barninu mínu líður. Ég veit að núna er 

það einhver annar sem veitir því athygli. Einhver annar sem áttar sig á blæbrigðum og 

táknum og getur túlkað hvernig barnið tjáir þarfir sínar og vilja. Og sú vissa breytist 

ekkert því að ég hef stöðug samskipti við starfsfólkið. En ef hlutirnir eru ekki svona ein-

faldir og ég hef stöðugar áhyggjur allan daginn og er áhyggjufullt foreldri þegar ég skil 

barnið mitt eftir og sæki það. Hvað er þá til ráða? Tillaga okkar er sú að foreldrar hafi 

samband við fagaðila í kringum barnið. Í sameiningu reyna menn að átta sig á því hvað 

þarf að laga. Foreldrar ættu að reyna að lýsa því sem þeim líst ekki á og hvað það er hjá 

barninu sem þeir hafa áhyggjur af. Eftir það ætti að vera hægt að breyta stöðunni í 
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samráði við leikskólastjórann og starfsfólkið. Fagaðilar hafa væntanlega upplifað svipuð 

tilvik áður og hafa reynslu af því hvernig best sé að fá hlutina á hreint. Að geta ekki 

treyst starfsfólki og upplifa stöðugar áhyggjur er eitthvað sem getur gerst hvenær sem 

er í lífi barnsins og er ekki einskorðað við leikskólann. Kannski er enn algengara að 

foreldrar upplifi svona tilfinningar þegar barnið er komið í grunnskóla, er á frístunda-

heimili eða í tómstundum. 

Leik- og grunnskólar ættu að útbúa einstaklingsnámskrá fyrir þau börn sem þess 

þurfa. Foreldrarnir geta haft frumkvæði að gerð hennar. Í þeirri má nýta sér svipaðar 

samræður og samtöl og það sem lýst er að ofan. Í aðstæðum sem þessum fá foreldrar 

oft að heyra að þeir ofverndi börnin. Yfirleitt er það ekki sagt hreint út en liggur í loftinu. 

Svona viðhorf auka á slæmt samviskubit og sektarkennd sem foreldrar hafa þegar (allir 

finna fyrir því, meira eða minna). Ástæðan fyrir því að ég sem foreldri vernda barnið mitt 

er að ég upplifi að barnið sé í hættu. Það er skylda mín og eðli sem foreldri að vernda 

barnið mitt. Börn þurfa á vernd að halda. Vandamálið er eiginlega það að sú hætta sem 

ég sé að barnið mitt er í, óháð eðli hennar, er hætta sem aðrir hvorki sjá né skilja. Það 

er sárt að sjá barninu vegna illa, þó ekki sé endilega um stórvægilega hluti að ræða. 

Óróleikinn minnkar ekki fyrr en ég finn að starfsfólkið sér sömu hluti og ég og reynir að 

gera eitthvað í málinu. Stundum hefur orðið misskilningur eða þá að upplýsingaskortur 

orsakar óróleikann. Foreldrar og starfsfólk þurfa því að hafa sams konar sýn á barnið 

sem einstakling og tilveru þess þannig að hægt sé að veita viðeigandi stuðning. Við 

fjöllum nánar um samstarf foreldra og starfsfólks í öðrum köflum bókarinnar. 

 

Framtíðin 

Allir foreldrar vita að barnið flýgur fyrr eða síðar úr hreiðrinu. Foreldrahlutverkið gengur 

einmitt út á það; að undirbúa barnið undir sjálfstætt líf. Einhvern tímann í framtíðinni. 

 

Mikilvægur þáttur í foreldrahlutverkinu eru framtíðaráætlanir, fyrir alla foreldra. Við sem 

erum foreldrar blindra eða sjónskertra barna höfum einnig sýn og drauma varðandi 

framtíð barna okkar. Strax þegar börnin eru lítil velta foreldrar hlutunum fyrir sér. Hvaða 

möguleikar eru í stöðunni? Á barnið mitt eftir að spjara sig í skólanum og mennta sig? 

Hvaða störf geta blindir og sjónskertir unnið? Kemur barnið mitt til með að geta flutt að 

heiman? Mun barnið eignast vini? Get ég samræmt áhugamál mín barnauppeldinu eða 

þarf ég að breyta lífsháttum mínum nú þegar? 

Hugmyndir og draumar markast af þeirri þekkingu og reynslu sem við öðlumst 

þegar við hittum fullorðið blint og sjónskert fólk. Því er mikils um vert að við og börnin 

okkar fáum tækifæri til að hitta góðar fyrirmyndir enda þurfum við á því að halda. 

Unglinga og fullorðna einstaklinga sem lifa virku fjölskyldulífi, stunda atvinnu og iðka 

tómstundir, sem sjónskertir. Það gefur foreldrum mikið að fá að upplifa hvernig hægt er 

að lifa með fötluninni og lifa eðlilegu lífi með hindrunum og tækifærum. Þrátt fyrir að 

tækifærin séu mörg eru þau langt frá því að vera sjálfgefin. Leiðin að sjálfstæðu 

fullorðinslífi er löng fyrir alla, sérstaklega þegar maður er fatlaður og þarf oft að taka 

krók til að ná sömu markmiðum og aðrir geta náð með því að fara beinustu leið.  
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En krókarnir mega ekki verða of langir eða erfiðir. Það getur hjálpað að læra af reynslu 

annarra, bæði jákvæðri og neikvæðri. Þar gegnir Blindrafélagið mikilvægu hlutverki. 

Menn geta leitað þangað og skapað mikilvæg og langvarandi tengsl við sjónskerta 

fullorðna en einnig við foreldra sjónskertra barna. Hagsmunasamtök hafa aðallega 

tvenns konar hlutverk. Í fyrsta lagi sjá þau til þess að fólk fái tækifæri til að hittast og 

finni að það sé ekki eitt með fötlun sinni. Þess konar samtök koma á hóptilfinningu þar 

sem menn finna til öryggis. Í öðru lagi styðja þau við og auðvelda blöndun, miðla 

þekkingu og veita stuðning þannig að fötluð börn og fullorðnir með geti lifað eðlilegu lífi 

og að allir einstaklingar fái tækifæri til að vera virkir samfélagsþegnar, óháð forsendum 

hvers og eins. 
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Sjónskertur sonur okkar í leikskóla 

Ann Lönnberg 

móðir alvarlega sjónskerts drengs  

sem fæddist allt of snemma og vó allt of lítið 

 

 

„Einmitt núna er eins og við upplifum þær aðstæður sem við viljum búa við. Við eigum 

alvarlega sjónskertan strák og höfum það mjög fínt. Er í lagi að segja svona? Auðvitað 

myndi ég og maðurinn minn óska þess að litli strákurinn okkar væri ekki sjónskertur, 

það skilja væntanlega allir. En hlutirnir eru eins og þeir eru; við reynum að líta á björtu 

hliðarnar og gleðjast yfir þeim. Í fyrsta lagi búum við í landi þar sem markvisst er unnið 

að virkri þátttöku fatlaðra barna í leik- og grunnskóla. Þetta kemur syni mínum vel. Í 

öðru lagi er almenn þekking og skilningur á fötlun til staðar. Varðandi fjármagn þá er 

það til en maður verður að berjast fyrir því og því miður fá sterkustu foreldrarnir mest á 

kostnað hinna. 

Við vorum heppin þegar strákurinn okkar átti að reyna fyrir sér í leikskóla en þá var 

ráðinn stuðningsfulltrúi sem hefur allt til að bera. Það hefur svo mikla þýðingu. Hugsið 

ykkur að búa við þess konar öryggi; AÐILI sem fylgist með barninu MÍNU í heimi 

leikskólans. Yfirleitt eru mörg börn á hvern starfsmann. Góður stuðningsfulltrúi veitir 

barninu öryggi sem gagnast því síðar í lífinu. Og ekki má gleyma því að samfélagið hefur 

gagn af þess konar hlutum í framtíðinni. Ég skil ekki skammtímahugsun sumra sveitar-

félaga þegar kemur að því að veita börnum með sérþarfir rétt á stuðningsfulltrúa. Fjöldi 

rannsókna sýnir að snemmtæk íhlutun borgar sig iðulega. Kannski ekki á næsta fjárlaga-

tímabili en smátt og smátt, en nóg um það í bili. 

Leikskólinn hefur skipt sköpum fyrir son minn. Í dag ber leikskólinn nafn með 

rentu. Uppeldisstarfsemi og kennsla hefur hentað báðum börnunum mínum mjög vel. Þar 

að auki hefur leikskólinn hvatt son minn áfram á jákvæðan hátt ásamt litla bróður hans. 

Hann stendur nú á sínu, er fastur fyrir og ver sig. En ekki má gleyma því að til þess að 

geta staðið á sínu þarf maður að hafa tryggan bakhjarl. Við höfum verið svo heppin að 

geta eytt tíma með börnunum okkar í ró og næði, veitt þeim ást og kærleik og gert 

ýmislegt með þeim. Ég hef möguleika á því að vera í 60% starfi þar sem ég fæ styrk frá 

hinu opinbera. Þannig get ég veitt syni mínum þann auka stuðning sem hann þarf á að 

halda. Ég er ekki þreytt þegar ég kem heim úr vinnunni; nenni að hlusta og sýna vænt-

umþykju. Og mér finnst svo óréttlátt að allir foreldrar hafi ekki þennan kost í stöðunni. 

Ég hefði alveg örugglega ekki hugsað á þessum nótum hefði ég ekki eignast fatlað barn. 

Þannig að fatlað barn er gjöf. Maður þarf að hugsa sinn gang og gildi manns verða 

einhvern veginn mun raunsærri. Sjóndeildarhringurinn víkkar og þó að maður geti bara 

einbeitt sér að eigin börnum þá er maður mun opnari fyrir öllu. Núna ætla ég bráðum að 

gera það besta sem ég veit, fara út í leikskóla, fela mig á bak við húshorn og horfa á 

strákana mína leika sér úti. Stundum finnst mér ég vera að brjóta af mér, þar sem sjón-

skerti strákurinn minn sér mig ekki fyrr en ég læt vita af mér með röddinni. En mér 

finnst æðislegt að standa þarna og horfa á börnin mín leika sér, ærslast með hinum 

börnunum. Og ánægjulegasta augnablikið er þegar þeir koma hlaupandi (tja, sjónskerti 
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strákurinn minn staulast eiginlega í stað þess að hlaupa en hann vill flýta sér) og kasta 

sér í fangið á mér. Hjartað tekur kipp því að litli bróðir er alltaf fyrstur. En ég ímynda 

mér að það jafni sig út þar sem ég eyði meiri tíma með stóra bróður. Og allt í einu finnst 

mér ég vera sterkasta manneskjan í heimi. Yndisleg tilfinning!“ 

 

 

Um þroska barna 

Getur sjónskert barn lært að hjóla? Mun barnið mitt geta búið til mat? Getur sjónskerta 

barnið verið með í danshópnum í leikskólanum? Getur barn sem sér ekki lært að teikna? 

Á ég að leyfa barninu mínu að klifra í trjám? Ýmsar spurningar vakna varðandi þroska 

barna og hvort börnin okkar geti gert það sem öll önnur börn gera. Hversu lík og ólík eru 

sjónskert börn? Hvað geta þau gert? Hér munum við fjalla um spurningar og hugmyndir 

varðandi þroska barna. Spurningar sem vakna varðandi blind og sjónskert börn, örðug-

leika þeirra og tækifæri. 

Í mörgum ritum sem fjalla um sjónskert börn er komist að þeirri niðurstöðu að 

þessi börn, einkum alvarlega sjónskert börn, séu almennt seinni í þroska samanborið við 

sjáandi börn. Sem foreldrar höfum við oft fengið að heyra sömu vangaveltur í samtölum 

við fagfólk. Þessar niðurstöður koma okkur á óvart og eru ekki í samræmi við reynslu 

okkar. Aðrir foreldrar hafa sagt frá sams konar reynslu og hugsunum. 

Í því skyni að afla frekari staðreynda og þekkingar höfum við reynt að kanna hvort 

fræðasamfélagið hafi komist að niðurstöðum sem eiga betur við það sem við höfum 

upplifað. Þar sem við höfum í rannsókn okkar gengið út frá því að öll börn hafi sömu 

þarfir en þurfi misjafnlega mikinn stuðning til þess að fá þörfum sínum mætt, höfum við 

einnig lesið okkur til um þroska barna almennt og bætt við atriðum varðandi sjónskerta. 

Við höfum spurt okkur eftirfarandi spurninga: Hvernig á maður að hugsa hvað varðar 

þroska barnsins? Hvernig á ég sem foreldri að vita við hverju ég megi búast af barninu? 

Hvers konar viðhorf á ég að hafa til þroska barna ef ég er foreldri sjónskerts barns eða 

leikskólakennari? 

 

Hvað segja rannsóknir okkur? 

Í bókinni Blindness And Children ― An Individual Differences Approach gerir höfundurinn 

David H. Warren, sálfræðiprófessor við Kaliforníuháskóla, grein fyrir nánast öllum 

rannsóknum sem gerðar hafa verið um blind og sjónskert börn og þroska þeirra. Hann 

kemst að eftirfarandi niðurstöðum (samantekt höfunda): 

Að hans mati er ekki rökrétt að bera þroska blindra og sjónskertra barna saman við 

þroska sjáandi barna. Ástæðan er sú að þroski blindra og sjónskertra barna er svo 

breytilegur að ekki er mögulegt að komast að neinum almennum niðurstöðum. Warren 

hefur farið í gegnum fjölda rannsókna um þroska blindra og sjónskerta barna og sýna 

þær að þessi börn geti verið langt á undan í þroska, haft meðalþroska eða legið langt á 

eftir í þroska samanborið við eðlilegan þroska sjáandi barna. Með öðrum orðum getur 
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blint eða sjónskert barn verið langt á undan á einu sviði en á eftir á einhverju öðru sviði. 

Þessu er mjög misjafnt varið hjá börnunum. Þar af leiðandi áætlar Warren að mikil-

vægast sé að læra að skilja fjölbreytileikann í þroskaferli blindra og sjónskertra barna. 

Hann kemst að þeirri niðurstöðu að jákvætt og örvandi umhverfi hafi mikla þýðingu 

fyrir þroska barnsins. Það er ekki sjónskerðingin sem slík sem torveldar þroska barnsins, 

heldur aðgangur að reynsluheimi og upplifunum sem ýtir undir þroska barnsins á 

jákvæðan og örvandi hátt. Þess vegna telur Warren ennfremur mikilvægt að upplýsa og 

hvetja foreldra og starfsfólk um kosti í stöðunni. Stefnt skal að því að hvert og eitt barn 

fái stuðning við hæfi og viðeigandi örvun þannig að það reyni á persónulega færni þess. 

Mikilvægt er að hvetja foreldra og starfsfólk áfram og kenna þeim að koma auga á 

tækifæri barnsins og ekki ákveða fyrirfram hvaða markmiðum barnið ætti að geta náð. 

Leitið að tækifærunum! Ekki vera með samanburð! (Að auki má taka fram að Warren 

fjallar mikið um að skortur sé á rannsóknum um aðferðir sem styðja við félagsmótun 

barna. Einnig nefnir hann að það vanti efni um hvernig stuðla megi að blöndun 

sjónskertra og sjáandi barna.) 

 

Dæmi um samskipti  

Hvað er þá átt við með að skilja fjölbreytileikann í þroskaferlinu? Túlkun okkar er að 

þetta þýði að átta sig á erfiðleikum og tækifærum barnsins og nota þá þekkingu til þess 

að styðja barnið í þroskaferlinu. Að skapa skilning á persónugerð barnsins, færni, áhuga-

sviðum o.fl. og síðan tengja þessa þætti fötluninni og afleiðingum hennar. Með þessari 

bók viljum við sýna kenningar og aðferðir í framkvæmd eins og kostur er. Þroski barna 

er afar breitt svið en við tökum áskoruninni og reynum að gefa nokkur dæmi um hvernig 

hugsa megi í daglegu lífi til þess að finna tækifærin. Erfiðleikar og úrræði sem við fjöllum 

um hér taka mið af sjónskerðingu. Hafi barnið viðbótarfatlanir þarf náttúrulega að gera 

ráð fyrir þeim. 

Leit að úrræðum handa blindum og sjónskertum börnum snýst að miklu leyti um 

það að bæði umhverfið og barnið sjálft nýti sér þau skynfæri sem barnið hefur. Það þarf 

að finna leiðir og nýta þær. Eðlilega er aðaláhersla lögð á heyrn, snertingu, lykt og 

bragð. En til eru tvö skynfæri í viðbót, jafnvægisskyn og vöðvabeiting. Og barnið 

þroskast gegnum samhæfingu skynfæranna. Jafnvægisskynið og beiting vöðva hjálpa 

barninu til dæmis að ná tökum á líkama og rýmisvitund, ásamt heyrn og snertingu, lykt 

og bragði. Æfing getur af sér færni sem getur reynst ómetanleg í lífinu. Hafi maður einu 

sinni lært að hjóla eða synda kann maður það. Blindum og sjónskertum börnum er til 

dæmis mikilvægt að þróa líkamstjáningu, hreyfingar og ratvísi. Það má náttúrulega ekki 

gleyma þeirri sjón eða sjónleifum sem sjónskert börn geta haft. Sjónina ber að örva eins 

mikið og hægt er. 

Efni þessarar bókar er þroskaferli barna sem kallast félagsmótun í uppeldisfræðinni. 

Þess vegna tengjum við dæmin einmitt félagsmótun, leik og félagsfærni. Við gefum 

dæmi sem við höfum skipt upp í almenna erfiðleika og úrræði sem taka mið af fötluninni 

svo og sértæka erfiðleika og úrræði þar sem við tökum mið af einstaklingsbundnum 

forsendum barnsins (það þarf að skilgreina erfiðleikana til þess að finna réttu úrræðin). 
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Færni og tækifæri til samskipta við annað fólk er eitthvað sem öll börn hafa mikla þörf 

fyrir og leggur um leið grunninn að frekari þroska barnsins. Hér sýnum við hvernig má 

velta fyrir sér samskiptum: 

 

Almennir erfiðleikar: Erfiðleikarnir eru mismunandi eftir því hversu mikið barnið sér. 

Erfiðleikar barna sem eru sjónskert eða hafa litlar sjónleifar felast til dæmis í fjarlægð, 

lýsingu, litaandstæðum o.fl. Alvarlega sjónskert börn geta ekki notað svipbrigði til að tjá 

viðbrögð eða taka við þeim, gefa sig á tal við einhvern eða skynja að einhver vilji ná 

sambandi við þau. Barnið getur ekki áttað sig á því hvernig aðrir tjá tilfinningar sínar 

með látbragði. Það er ekki hægt að svara barninu með því að brosa, kinka kolli eða með 

öðrum svipbrigðum. Maður getur ekki notað augun til þess að draga athygli einhvers að 

einhverju og þannig horft á eitthvað og upplifað það saman. Öll sjónskert börn eiga í 

sömu erfiðleikum við þessar aðstæður, þau geta ekki spurt um það sem þau vita ekki að 

er til. 

 

Almenn úrræði: Barnið getur notað heyrn, snertingu, lykt, bragð, jafnvægi og vöðva-

styrk sem boðleiðir milli sín og annarra. Sjónskert börn þurfa að fá að koma nálægt 

hlutunum og með réttri lýsingu og öðrum úrræðum verða til tækifæri. Barnið hefur að 

auki (og kannski mikilvægast af öllu) tilfinningalíf, hugsanir, persónuleika og vilja til að 

deila með sér og vera saman, vilja til samskipta við annað fólk. Til þess að tjá viðbrögð 

getur maður notað röddina eða líkamlega snertingu. Hægt er að tjá tilfinningar og skilja 

þær með orðum, hljómfalli, beitingu vöðva og jafnvægi (ég stappa niður fótunum, með 

reiði í röddinni og segi „nú er ég svo reið“). Hægt er að svara barninu með því að nota 

orð, hljómfall og hreyfingu. 

 

Sértækir erfiðleikar: Það að barnið getur ekki skynjað svipbrigði annarra getur orðið til 

þess að barnið svarar ekki þegar talað er við það. Afleiðingarnar geta orðið þær að 

einkum önnur börn missa smám saman áhugann og hætta að reyna að ná til sjónskerta 

barnsins. Til lengri tíma litið getur barnið orðið félagslega einangrað. Hægt er að skilja 

þetta þannig að barnið hafi ekki áhuga á að umgangast önnur börn og tala við þau. Svo 

þarf ekki að vera. Ástæðan getur einfaldlega verið sú að barnið hefur engan möguleika á 

því að skilja að það sé verið að tala við það, ef nafn þess er ekki nefnt fyrst. Eða þá að 

barnið skilur hreinlega ekki spurninguna, einbeitir sér að einhverju öðru eða hefur ekki 

enn lært að nota tungumálið í samskiptum. Erfiðleikarnir geta því tengst barninu sjálfu 

eða getu umhverfisins til þess að veita barninu viðeigandi stuðning. 

 

Sértæk úrræði: Reyndu fyrst að skilgreina hvað virkar ekki, hvers konar vandræðum 

barnið á í og hvað við séum að velta fyrir okkur. Ef barnið sýnir til dæmis ekki áhuga á 

að tengjast öðrum börnum er hægt að ýta undir þann áhuga með því að finna 

sameiginleg áhugasvið í skemmtilegum aðstæðum sem bæði/öll börnin upplifa sem 

jákvæðar. Gjarnan þannig að börnin þurfi að vinna saman og skiptast á að tala, í litlum 

hóp og helst í litlu rými (sem gefur möguleika á líkamlegri nálægð). Byggja, baka, grafa 

holur í sandkassanum, taka þátt í vatnsslag, söng, hreyfileikjum og spilum. Það þarf 

líkamlega nálægð og stuðning fullorðinna! Reyndu að fá börnin til að deila sömu 
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upplifunum. Þær stuðla með tímanum að samkennd og börnin fara að hafa áhuga á 

hvert öðru. Gefstu ekki upp, þetta tekur sinn tíma! 

Það virðist auðvelt að fá fólk til að ávarpa barnið (eða önnur börn og fullorðna) 

með nafni. Bæði börn og fullorðnir þurfa þó að venjast því að tjá sig skýrt. Einnig þegar 

menn ávarpa hvern annan. Hvernig á sjónskerta barnið annars að skilja að menn ávarpa 

hvern annan og svara þegar talað er við mann? Þetta er spurning um að fá tækifæri til 

að skilja hvernig samskipti milli fólks eiga sér stað. Sjáandi börn tileinka sér 

samskiptaform að miklu leyti gegnum sjónina. Fullorðnir þurfa hreinlega að koma því í 

vana að byrja á því að nefna nafn viðkomandi þegar þeir tala við einhvern og hvetja öll 

börn til að gera hið sama, einnig sjónskerta barnið. Orð eins og þú, ég, þið, við, okkur og 

þeim veita barni sem sér lítið eða ekkert mjög takmarkaðar upplýsingar. 

Mundu að blinda eða sjónskerta barnið getur búið yfir nokkuð annarri reynslu og 

upplifunum en sjáandi börn, jafnvel þó að þau hafi öll upplifað sömu aðstæður. Sjáandi 

börnin hafa upplifað þær gegnum sjónina og önnur skynfæri, sjónskerta barnið ef til vill 

bara gegnum heyrn, lykt og snertingu. (Ímyndaðu þér heimsókn á sveitabæ!) Þetta 

getur leitt til þess að barnið skilur ekki einhver atriði eða samhengi í samtalinu. Hinir 

fullorðnu geta útskýrt. Þannig getur mikill misskilningur og óvissa komið upp í 

samskiptum sjáandi og sjónskertra barna. Hjálpaðu börnunum að finna rétt orð í 

samtölum við hvert annað. 

Svari barnið ekki þegar einhver spyr það getur það einnig verið út af því að barnið 

einbeitir sér að einhverju öðru og hlustar ekki á raddir umhverfis sig. Hinn fullorðni þarf 

þá að ákvarða forgangsröðina. Ef barnið þarf meiri tíma til að ljúka við það sem það er 

að gera og þannig halda einbeitingunni. Þá verður maður að útskýra þetta fyrir barninu 

sem spurði. Sjónskerta barnið þarf aðstoð við að læra að svara þegar talað er til þess. Á 

vissum tímapunkti í þroska barnsins getur verið mikilvægt að það læri að líta upp frá því 

sem það er að gera, svara spurningu þess sem talar og halda síðan áfram því sem það 

var að fást við. 

Eigi barnið í erfiðleikum með að nýta sér tungumálið í samskiptum er að mörgu að 

hyggja. Er málþroski barnsins í samræmi við almennan þroska þess? Getur barnið beðið 

um orðið í samskiptum? Hversu oft? Getur barnið nýtt sér tungumálið til að hafa áhrif á 

umhverfi sitt? Er málskilningur barnsins nægur? Spurningarnar í þessu sambandi eru 

krefjandi og svara þarf ef til vill að leita t.d. hjá talmeinafræðingi, leikskólasérkennara 

eða sálfræðingi. Ef maður getur ekki fundið svör við spurningunum sjálfur er gott ráð að 

leita aðstoðar sérfræðinga. Við leggjum áherslu á að nauðsynlegt er að leita aðstoðar ef 

erfiðleikar eru til staðar og ef maður er ekki alveg viss um hvernig hægt er að styðja 

barnið. Ekki er raunhæft að ætlast til þess að foreldrar geti séð um alla hluti. Samstarf 

og stuðningur leikskólakennara, talmeinafræðings og sálfræðings getur reynst barninu, 

foreldrum þess og starfsfólki leikskólans eða skólans vel. 

Margar mismunandi ástæður geta verið fyrir því að barnið á erfitt með að spjalla, 

taka þátt í samræðum og samskiptum við önnur börn. Alvarleg sjónskerðing barnsins 

hamlar vissum þáttum í samskiptum og málþroska barnsins. Til dæmis færni í að nota 

fornöfnin ég, þú, hún o.s.frv. Einnig orð sem tákna áttir og hreyfingar, hingað, hérna, 

beint, hratt o.s.frv. Sjónskerðing getur valdið almennum erfiðleikum varðandi 

hversdagslegar athafnir og venjur. 
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Almennir erfiðleikar: Ef sjónin er lítil eða hana vantar alveg er erfiðara að sinna 

hversdagslegum athöfnum og venjum sjálfstætt. Það að klæða sig sjálfur krefst m.a. 

heilmikillar æfingar í að vinna með efni, föt sem bara hanga og erfitt er að stjórna. Það 

er erfitt að átta sig á því hvernig peysan á að snúa, hvaða gat á að snúa upp eða niður. 

Fyrir börn sem hafa einhverja sjón skipta litir miklu máli (á röndin að snúa fram eða 

aftur). 

Það er líka erfitt að vita hvernig maður á að fara að, ef maður veit ekki hvernig 

aðrir líta út og hvers konar fötum þeir eru ,í en þetta getur skipt miklu máli þegar barnið 

kemst á skólaaldur. Það er erfitt að læra að hneppa, renna upp rennilás og reima skó. 

Það getur líka reynst erfitt að finna hlutina sína. Leikföng og annað liggja í hrúgu og þarf 

barnið að æfa sig í að koma röð og reglu á hlutina. Sjónskert barn getur átt í erfiðleikum 

með að átta sig á því hvort dótið í rýminu er út um allt eða í röð og reglu. Reglusemi 

alvarlega sjónskertra barna er ekki sjónræn heldur byggir á snertingu og beitingu vöðva. 

Það sem virðist vera óreiða upplifir alvarlega sjónskert barn ekki endilega sem óreiðu. Öll 

sjónskert börn þurfa að hafa meiri reglu á hlutunum þannig að þau geti fundið hlutina 

sjálf, vitað hvar þeir eru og sótt þá sjálf og þannig verið sjálfstæð. Það er líka erfitt að 

borða og koma matnum ofan í sig á snyrtilegan hátt og flokkum við þetta sem sértækan 

erfiðleika. 

 

Almenn úrræði: Sé horft á málið í víðara samhengi eru þær hversdagslegu athafnir fáar 

sem sjónskertir geta ekki sinnt sjálfstætt. Fullorðnir eiga til dæmis í erfiðleikum með að 

þvo glugga, baka pönnukökur og finna matvörur í búð. Maður getur þó gert þetta flest 

en tími og kraftar setja manni skorður og er mikilvægt að átta sig á því þegar um börn 

er að ræða, einnig upplýsingaskortur. Sjónskertur einstaklingur þarf meiri tíma og orku 

en alsjáandi einstaklingur til þess að framkvæma vissa hluti. 

Börn þurfa að æfa sig til þess að geta klætt sig sjálf og um leið fá skýr skilaboð um 

hvað sé hvað, t.d. á peysu. Horfa nálægt og lengi, þreifa lengi og vel, fá útskýringar og 

staðfestingu með orðum. Með því að fá útskýrt fyrir sér hvernig fötum önnur börn eru í, 

horfa á önnur börn úr nálægð eða þreifa fær barnið upplýsingar um og þekkingu á því 

hvernig aðrir eru klæddir. Fín æfing í samverustundum leikskólans, t.d. þegar unnið er 

með líkamann sem þema! Það þarf ekki sjón til að geta hneppt, reimað skó og rennt 

rennilás. En erfiðara er að læra þessi atriði ef ekki er hægt að læra þau með því að 

herma eftir öðrum, þ.e. að horfa á hvernig aðrir bera sig að. 

 

Sértækir erfiðleikar: Að borða og koma matnum ofan í sig á snyrtilegan hátt er hlutur 

sem oft er rætt um meðal blindra og sjónskertra. Góðir borðsiðir eru ekki svo auðveldir 

og þá þarf að þjálfa upp, einkum ef maður er alvarlega sjónskertur. 

Litla barnið sem er matað á erfitt með að átta sig á því hvernig maturinn hafnar í 

munninum; maturinn er á disknum, er svo settur í skeiðina, færður að munninum með 

því að haldið er í skeiðina, og þaðan inn í munninn!! Maturinn kemur ekki fljúgandi og 

hafnar af slysni í munninum mínum! Hvernig á barnið að geta skilið þetta ef það sér 

ekki? Hvað er á disknum mínum, og hvar eru kartöflurnar? Borðar stóra systir það sama 



  

 

51 

Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

og ég? Hvað er núna í skeiðinni? Hvað er ég núna að láta upp í mig? Er til meira af 

kjötbollum? Hvernig heldur maður á hnífi og gaffli? 

Afleiðing þess að kunna ekki góða borðsiði er aðallega félagslegs eðlis. Þetta á 

bæði við um börn og fullorðna. Sá sem hefur afbrigðilega og undarlega borðsiði í mat-

salnum í skólanum á það á hættu að verða hafnað af félögum sínum, einnig við aðrar 

aðstæður. Sértæki erfiðleikinn hér er að það er ekki bara erfitt að ná tökum á borð-

siðum, sjónskerta barnið sér heldur ekki hvernig aðrir gera þegar þeir borða og heldur 

ekki hvernig aðrir bregðast við hegðun þess. 

 

Sértæk úrræði: Þegar barnið byrjar sjálft að borða þarf það að fá að vita hvaða matur 

er hvað; horfa nálægt, lengi eða snerta mismunandi mat. Og kannski byrja á því að 

borða með fingrunum til þess að átta sig almennilega á því hvernig þetta fer allt saman 

fram. Skeiðin tilheyrir næsta skrefi; halda rétt á henni, moka upp í skeiðina og ef til vill 

finna að maturinn fer á réttan stað. Hvernig er matnum raðað á diskinn? Það getur 

maður útskýrt með orðum eða látið barnið þreifa á því sem er á disknum. Mikilvægt er 

að barnið læri snemma hvað og hvernig aðrir borða. Diskar með brúnum geta komið sér 

vel og einnig diskar í dökkum litum til þess að ná fram litaandstæðum. Til þess að átta 

sig á því að aðrir borða sama mat og ég er góð hugmynd að allir við sama borð noti 

dökka diska þegar verið er að borða t.d. fisk eða súrmjólk o.fl. Hvað er á matarfötunum? 

Hvað er mikið til skiptanna? Sýndu og útskýrðu!  

Blinda eða sjónskerta barnið er líklega lengur að borða. Maður æfir sig heima og í 

matartímunum í leikskólanum. Gott er að nota tækifærin sem gefast; æfa sig í að nota 

hnífapör þegar unnið er með leir, æfa sig í að hella í bolla þegar farið er í vatnsleiki 

o.s.frv. Almenn starfsemi leikskólans býður upp á góð tækifæri til að koma til móts við 

þarfir barnsins fyrir stuðning. Þetta getur reynst flóknara í skólanum þar sem félagslegar 

væntingar og virðing barnanna fyrir hvert öðru hefur breyst á þeim aldri. Barnið þarf að 

fá að þjálfa góða borðsiði nokkuð vel áður en það byrjar í skóla, heima og í leikskóla-

num. Eitthvað sem má gjarnan setja í einstaklingsnámskrána. 

Hver ber ábyrgð á hverju? Það þarf að ræða. Félagslegi þrýstingurinn er ekki eins 

mikill og nauðsynlegur heima og hann er í leikskólanum eða skólanum. Foreldrar hafa 

heldur ekki endalausa krafta. Einhvern veginn þurfa menn að hjálpast að og vinna 

saman út frá einstaklingsnámskrá barnsins í leikskólanum eða skólanum. Þar gefst 

tækifæri til að vinna með félagslega þáttinn á jákvæðan hátt uppeldislega séð en þetta 

er ekki alltaf hægt heima við. Barnið þarf á viðeigandi þrýstingi að halda við að hegða 

sér eins og allir aðrir en um leið þarf það skilning á takmörkunum sínum. Foreldrar og 

starfsfólk geta unnið með tækifæri og erfiðleika í sameiningu. Ef barnið borðar með nefið 

ofan í disknum eða notar fingurna þarf það smám saman að æfa sig í að borða með 

skeið, hnífi og gaffli þannig að borðsiðir þess verði viðeigandi félagslega séð. Það 

mikilvæga er að maður viti að barnið kunni þessa hluti þegar þess gerist þörf. Ekki er 

hægt að ætlast til af nokkru barni að það sé alltaf fullkomið og duglegt. Að lokum veljum 

við erfiðleika barnsins hvað varðar hreyfingar og líkamsvitund. 

 

Almennir erfiðleikar: Margir blindir og sjónskertir eiga í erfiðleikum með að ná tökum 

á líkamanum og líkamshreyfingum. Barnið þroskar hreyfifærni sína með samhæfingu 
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skynfæranna þar sem sjónin gegnir mikilvægu hlutverki. Hreyfifærnin hefur mótast um 

12 ára aldur og eftir það notar einstaklingurinn áunna færni. Í skólakerfinu er oft talað 

um þjálfun í samhæfingu augna og handar svo og um grófhreyfingar og rýmisvitund. 

Þessir þættir í þroska barnsins eru flóknari fyrir blind og sjónskert börn. 

Sjónin veitir upplýsingar um hvernig ég haga mér í rýminu; fjarlægð, form, áttir, 

hæð, staðir sem vekja áhuga minn eða sem ég vil forðast o.fl. Hún veitir mér líka 

upplýsingar um hreyfingar annarra og fær mig til að herma eftir öðrum. Sjónin kennir 

mér til hvers hreyfingarnar og líkaminn eru og hvernig ég get nýtt mér þau. Hversu 

mikla erfiðleika fötlunin orsakar veltur mikið á persónugerð barnsins. Sams konar 

sjónskerðing getur valdið miklum erfiðleikum hjá einu barni en litlum hjá öðru. Því meiri 

sem erfiðleikarnir eru þeim mun meiri stuðning þarf barnið. Maður getur velt því fyrir sér 

hvernig barnið væri ef það sæi. Fjörugt barn og stöðugt á ferðinni eða hægfara og 

þenkjandi barn? 

 

Almenn úrræði: Til þess að geta þroskað hreyfifærni mína þarf ég sem sjónskert barn 

að finna til öryggis í rýminu þannig að ég meiði mig ekki og finni ekki til hræðslu sem 

aftrar mér. Ég öðlast öryggi ef rýmið er aðgengilegt og ef ég fæ að æfa mig í að venjast 

því og komast um af sjálfsdáðum. Ég þarf einnig að fá að vita hvernig hreyfingar líta út 

og hvað ég á að gera með líkamanum til þess að úr verði hreyfing. 

Enn og aftur gildir að huga að því að nýta þau skynfæri sem barnið hefur. 

Langtímamarkmið er að takmarkanir séu eiginlega ekki fyrir hendi en að leiðir að 

markmiðum séu frábrugðnar. Ef barnið er einungis sjónskert er ekkert að líkamanum að 

öðru leyti. Maður getur hlaupið, stokkið hástökk, dansað og farið í kollhnís þó að maður 

sjái ekki en það er bara miklu flóknara að læra þessa hluti. Vissar forsendur þurfa að 

liggja fyrir til þess að hægt sé að gera hreyfingarnar, eins og að finna til öryggis í 

rýminu, kynnast inntakinu áður, fá að vita á undan hvað hreyfingarnar heita o.s.frv. 

 

Sértækir erfiðleikar: Við veljum atriði sem er oftast ekki fjallað um þegar um blind og 

sjónskert börn er að ræða en sem öll börn hafa umhverfis sig, ekki síst í leikskóla, 

grunnskóla og á frístundaheimilum, nefnilega bolta og færni í að nota bolta sem tæki til 

að örva hreyfiþroska. 

Þjálfun í notkun bolta þroskar og örvar mörg skynfæri. Hjá sjáandi börnum er 

aðallega um að ræða samhæfingu augna og handa og á það líka við um sjónskert börn. 

Það sem er erfitt er að átta sig á fjarlægðum, litaandstæðum og hreyfingum (að boltinn 

rúllar hratt). Sjónskertir einstaklingar eiga flestir erfitt með að átta sig á fjarlægðum, 

einkum með tilliti til eigin líkama. Hlutirnir geta gerst svo hratt að maður nær ekki að 

skynja og bregðast við með líkamanum. Boltinn sést ekki ef hann er í daufum lit eða í 

sams konar lit og bakgrunnurinn, allt eftir því hvernig barnið sér (sér liti, viðkvæmt fyrir 

birtu eða þarf birtu, viðkvæmt fyrir breyttu birtuskyni, nærsýnt o.fl.) 

Börn sem hafa ekki nýtanlega sjón geta ekki ráðið við bolta nema að vera í 

stöðugri snertingu við boltann eða að það heyrist í boltanum, þ.e. ef athöfnin byggir á 

sjónrænu upplýsingaflæði. Forsenda þessa er rýmið og öryggi barnsins í rýminu. 

Bjöllubolti er gjarnan notaður við aðstæður sem þessar en um leið og boltinn hættir að 

rúlla getur barnið ekki staðsett hann. Stærsta vandamálið við bolta er að smám saman 
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fara krakkar í boltaleiki þar sem lið takast á. Þá eru takmarkanir og hindranir staðreynd 

fyrir sjónskert börn. 

 

Sértæk úrræði: Við erum sjálfar þeirrar skoðunar að boltinn sé eitt mikilvægasta tækið 

til að örva hreyfifærni barna, einnig blindra og sjónskertra barna, þrátt fyrir að 

vandkvæðin séu nokkur. Börn þroskast af því að þjálfa sig í að ráða við bolta út frá eigin 

forsendum. Boltaleikurinn þroskar öll skynfæri (fyrir utan bragðskynið); heyrn, jafnvægi, 

beitingu vöðva, snertingu og sjónleifarnar sem barnið hefur ef til vill. Um leið og barnið 

lærir að vinna með bolta þroskast líkamsvitund þess og rýmisvitund. Það öðlast 

tilfinningu fyrir takti og vöðvum, þjálfar einbeitingu og fær tækifæri til að hafa samskipti 

við aðra. Ennfremur eykur boltaleikur sjálfsálit og sjálfsöryggi barnsins sé til lengri tíma 

litið, líkt og margt annað. Líklega ýtir allt þetta undir getu barnsins til að þróa ratvísi og 

sjálfstæði. 

Það er hægt að nota bolta í margt þó að sjónina vanti. Það tekur þó nokkuð lengri 

tíma að þjálfa upp þessa færni. Boltaleikur er kannski ekki það fyrsta sem manni dettur í 

hug, ef um blint eða sjónskert barn er að ræða. En það er aldrei of seint að byrja og því 

fyrr sem byrjað er þeim mun auðveldara. Litla barnið þarf að læra í samræmi við þroska 

sinn. Lögun boltans; að taka hann, bera, rúlla, leggjast á hann, sitja á honum o.s.frv. 

Litlir boltar, stórir boltar, mjúkir boltar, harðir boltar, boltar með lykt eða bjöllu. Taka við 

bjöllubolta í sterkum lit sem kemur rúllandi og að kasta bolta í ákveðna átt að hljóði, o.fl. 

Fái barnið tækifæri til að æfa sig oft og lengi verður það kannski til þess að það æfi 

sig í að senda og drippla bolta þegar fram í sækir, að taka við sendingu, smám saman 

minni og minni bolta, og að kasta bolta upp í loftið og grípa hann aftur (að öllum 

líkindum nær ómögulegt að grípa bolta ef barnið er með mjög litla eða enga sjón, eða 

hvað?). Við trúum því sjálfar að það sé hægt að kasta mörgum boltum í einu og grípa 

þá. Framtíðin ein ræður til um það hvort þetta reynist rétt eða ekki. 

Eins og staðan er núna er hægt að spila tvo boltaleiki án sjónar, blindrabolta og 

spaðabolta (showdown). Vonandi ná þeir vinsældum meðal annarra en sjónskertra. Golf 

og keila eru íþróttir sem hægt er að stunda með litla sjón, og hver veit, kannski án 

sjónar? Eru til aðrir boltaleikir? 

 

Finndu upp á fleiru  

Dæmin þrjú hér að ofan gefa vissa innsýn í hvernig má hugsa sér möguleika barnsins í 

þroskaferlinu. Sviðin sem við fjölluðum um tengdust efni bókarinnar, félagsmótun barna. 

Hægt er að lýsa öðrum þáttum í þroskaferli barna á svipaðan hátt, t.d. varðandi færni og 

vitsmunaþroska, svo sem að læra að klippa og smíða, þroska hugtakaskilning eða 

þekkingu á dýrum og mönnum. Fyrst þarf að skilgreina hvers eðlis vandamálin eru og 

síðan leita eftir stuðningsúrræðum fyrir barnið. Það er öllum börnum mikilvægt, ef ekki 

nauðsynlegt, að finna að þeim takist það sem þau eru að gera og fái hvatningu sem 

styrkir sjálfsálitið og viljann að berjast áfram. Börnum sem mistekst og upplifa endur-

tekið mótlæti gefast að lokum upp og reyna að finna eitthvað sem þau kunna og geta 
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orðið góð í; flækja hlutina og gera mistök eða sneiða hjá erfiðum verkefnum og 

áskorunum. Láttu barnið hafa örvandi verkefni en leyfðu því að takast! Oft!!! 

Vænta má að blind og sjónskert börn séu borin saman við sjáandi jafnaldra sína, 

annað væri skrýtið. Það er vilji okkar að börnin taki virkan þátt í sameiginlegum leikjum 

og athöfnum. Til þess að það sé hægt þarf barnið að fá að þjálfa upp ýmsa færni og 

getu. Í flestum tilfellum er mögulegt að finna lausnir, þó að fötlunin setji stundum 

raunverulegar skorður. 

Að sjálfsögðu skal sjónskert barn gera flest allt það sem önnur börn gera, en á 

eigin forsendum. Oft þarf sjónskert barn lengri tíma til að þjálfa upp það sem fullsjáandi 

barn lærir með því að herma eftir öðrum. Stundum getur því verið mikilvægt að hefja 

þjálfunina snemma. Margt af því sem börn læra yfirleitt á vissum aldri (klæða sig, klippa 

með skærum, fara í kollhnís, byggja úr Legókubbum) getur tekið lengri tíma fyrir 

sjónskert barn að læra en er ekki algilt. 

Barnið og vinir þess þurfa að þekkja til sértækra erfiðleika þess sjónskerta. Börn 

sem kynnast hvert öðru vel með aðstoð fullorðinna skapa vinahóp þar sem eiginleikar 

hvers og eins fá að njóta sín. Aðstoð hins fullorðna felst að mestu í því að spjalla við 

börnin (í hóp eða einstaklingsbundið). Dæmi um þetta er að finna í öðrum hluta þessarar 

bókar, þar sem fjallað er um aðferðir. Samstarf foreldra og starfsfólks leikskóla, 

grunnskóla og frístundaheimila er afar nauðsynlegt í þessu sambandi. Það er barninu 

fyrir bestu. 

 

Heldur græða en græta  

Við vitum að sjónskert barn þarf ýmiss konar aðstoð og stuðning í daglegu lífi en erfiðara 

getur reynst að átta sig á því hvenær og hversu mikið. Það gerist auðveldlega að maður 

aðstoði of mikið eða við rangar aðstæður. Eða að ákveðið stuðningsúrræði sé ekki fyrir 

hendi þegar þess er þörf. Maður heldur kannski að barnið læri að rata í tilteknu herbergi 

ef maður heldur í höndina á því og leiðir það allan tímann. Eða að ég sem fullorðinn 

hjálpi barninu með því að ná alltaf í það sem barnið þarf eða vill. Að barnið sé alltaf 

klætt eða brauðið smurt fyrir það. Að einhver taki alltaf upp það sem barnið missir á 

gólfið. Að barnið hafi bækurnar hjá sér í kennslustofunni þannig að það þurfi ekki að ná í 

þær á sinn stað eins og hin börnin. Þetta eru nokkur dæmi um aðstoð og stuðning sem 

ýtir væntanlega ekki undir sjálfsálit og sjálfstæði barnsins sé til lengri tíma litið. Þvert á 

móti verður barnið mun háðara og fatlaðra en þörf er á. 

Maður þarf að vera raunsær varðandi áhuga, tíma og krafta. Stundum eru tími og 

kraftar ekki til staðar, stundum er maður að flýta sér og getur ekki beðið og hvatt áfram. 

Þolinmæðin er ekki endalaus og maður hefur einungis tvær hendur. Þá er mikilvægast að 

hluturinn sé gerður. Maður tínir saman, klæðir, reimar skó og sækir hluti. Það má bara 

ekki gerast of oft. Það er heldur engin ástæða til að gera of miklar kröfur til barns bara 

vegna þess að það þarf meiri þjálfun og örvun. Sjáandi börn fá líka aðstoð við að klæða 

sig þegar þau eru þreytt á morgnana, og smjör á brauðið. 
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Það er oft erfitt að átta sig á því á hvaða aldri barnið ætti að kunna vissa hluti og 

hvort það sé skynsamlegt að byrja að þjálfa upp einhverja vissa færni á einhverjum 

ákveðnum tímapunkti. 

• Hvenær getur barnið farið að rata sjálft í leikskólanum? 

• Hvenær og hvernig getur alvarlega sjónskert barn byrjað að velja og ná í leikföng 

sjálft heima eða í leikskólanum? 

• Hvenær ætti barnið að geta klætt sig sjálft, búið um rúmið sitt eða útbúið nestið 

sitt? 

• Hvenær getur barnið farið sjálft út í sjoppu? 

• Er hollt fyrir nemandann að hafa skóladótið sitt þar sem allir aðrir hafa dótið sitt 

þannig að 

• viðkomandi þurfi að ganga um í skólastofunni, finna rétta hillu, bíða eftir að röðin 

sé komin að honum, spjalla við skólafélagana um hvað eigi að gera í frímínútum, 

spyrja hversu langt hinir séu komnir í stærðfræðinni, ná í bækurnar og byrja á 

verkefnunum? 

• Hvað eru börn gömul þegar þau fara að hringjast á og biðja aðra um að leika við 

sig? 

• Hvenær fara börn yfirleitt að kunna að sippa, ganga á stultum, hjóla? Hvað getur 

barnið og hvers konar stuðning þarf það? 

 

Við látum lesendum eftir að velta þessum spurningum fyrir sér. Málið snýst að 

miklu leyti um það hversu sjálfstæð maður býst við að börn geti verið og hversu 

hamlandi fötluninni er leyft að vera eða verður að vera. Veltu þessum hlutum fyrir þér! 

 

Nokkrar hugleiðingar um að orða hluti og athafnir  

Öll börn þurfa á misjöfnum stuðningi að halda til þess að lifa lífinu. Börn með sérþarfir 

þurfa á meiri stuðningi að halda. Við fullorðnu erum meðvituð um þetta en velta má 

vöngum yfir því hvernig hægt sé að veita stuðning. Öll börn þurfa aðstoð við að þroska 

sjálfsálit og sjálfstraust sem eru forsendur þess að barnið nái frekari þroska. Og ekki síst 

þannig að að barnið þroski með sér samkennd og mannleg samskipti. 

Þroskasálfræði býður upp á kenningar og dæmi um hvað styrkir sjálfsálit og sjálfs-

traust. Oft er ekki um flóknari hluti að ræða en að tekið sé eftir barninu. Það að þú sem 

fullorðinn talir um það sem barnið gerir eða finnst og upplifir gefur þú barninu merki um 

það hver það sé. Þú notar orð sem fær barnið til að finna að þú takir eftir því án þess að 

dæma eða meta. Það er góð regla að venja sig á nota alltaf nafn barnsins við allar 

aðstæður og hafa orð á athöfnum og tilfinningum. Þessi regla gildir í raun um öll börn 

hvort sem þau eru blind eða sjónskert eða ekki. Orðaðu gerðir barnsins! Talaðu um 

tilfinningar barnsins! Þetta er átt við þegar talað er um að taka þurfi eftir barninu. 

Sjálfsálit barnsins vex þegar það fær staðfestingu á því sem það er að gera. Um leið 

lærir það að hrósa og taka eftir öðrum, að þroska skilning og samkennd og þar með 

áhuga og færni í samskiptum. 
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Að tala um og setja orð á hluti styrkir sjálfsvitund og sjálfstraust. 

― Lísa, ... þetta var erfitt, nú ertu reið við peysuna ... eigum við að prófa saman 

einu sinni enn? 

― Já, nú fórstu sjálf í peysuna. Þú gast það! 

 

 

Hrós er mat:  

― Vertu ekki svona reið, prófaðu aftur, þá gengur það. 

― Flott, nú varstu dugleg! 

 

Hugaðu að orðnotkun! Veltu því fyrir þér hvað þú segir við börnin. Reyndu að nota 

orð sem eru viðurkennandi. Um leið og ég sem fullorðinn nefni og viðurkenni börnin með 

orðum gef ég sjónskerta barninu upplýsingar um hin börnin, ein leið til að veita stuðning 

í samskiptunum. Í barnahópi eða meðal systkina er þetta ein leið til að styrkja 

hóptilfinningu. 

Nánar um þessa þætti í öðrum hluta bókarinnar, um aðferðir. 
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Leikur ― samskipti og félagsleg reynsla  

Nú á tímum er mikið rætt um að leikurinn sé börnum mikilvægur. Börn þroskast í leik. 

Börn öðlast nýja reynslu með því að leika sér. Því er jafnvel haldið fram að börn læri 

mest og best af leiknum. Hvað er þá leikur og hvernig verður hann til? Hvers vegna leika 

sum börn sér minna en önnur? Hvernig upplifir sjónskert barn leikinn? Geta fullorðnir 

verið til gagns í leikjum barna eða eiga börnin bara að leika sér við hvert annað? Hvað 

geta foreldrar gert? Hvað getur starfsfólk gert? Í þessum kafla fjöllum við um þess konar 

spurningar. 

„Börn eru svo einlæg og hugmyndarík. Þau geta notað næstum því hvað sem er í 

leiknum og leikið sér í lengri tíma!“ Svona athugasemdir heyrir maður oft, bæði frá 

foreldrum og starfsfólki leikskóla. Þetta er alveg rétt. Börn eru ótrúlega hugmyndarík og 

geta gert hvað sem er að leik. Það er kraftur og einbeiting í leikjum barna, eitthvað sem 

maður sér annars ekki oft hjá börnum. Börn hafa ríka þörf fyrir að leika sér. Á vissu 

tímabili í lífi barna er leikurinn mikilvægari en raunveruleikinn. 

Hinn frjálsi og sjálfsprottni leikur barna gefur þeim færi á að takast á við 

raunveruleikann, að skapa leikinn úr eigin hugarheimi og láta aðstæður vera 

raunverulegar þannig að þau geti upplifað sömu hluti aftur. Í leiknum geta börn skapað 

hættur í þykjustunni, án takmarkana. Þá þora þau að takast á við ringulreið og hætta 

þegar þau vilja en finnst samt eins og allt sé raunverulegt. Leikur er ekki skylda og tekur 

mið af vilja barnsins og raunveruleika þess. Börn eru frjáls og óheft í sköpun sinni í 

leiknum sem verður stundum að hálfgerðri ringulreið. Við notum orðið leikur um það 

sem börnin skapa sjálf og um það sem fullorðnir geta laðað fram í börnunum. Leikur í 

æfingum, þjálfun, vinnu og daglegu amstri tengist öllum þroskaþáttum barnsins. 

Leikgleði er mikilvægur þáttur í þroska barnsins og með því að laða fram þá gleði geta 

foreldrar og leikskólakennarar aðstoðað og örvað barnið í þroska þess. 

 

Öll börn vilja leika sér  

Börn leika sér ekki öll eins. Þau hafa ólíkar forsendur til þess að geta tekið þátt í leik. 

Sum börn leika sér þannig að önnur börn eiga erfitt með að skilja gang leiksins og geta 

ekki tekið þátt í honum. Ef barnið er á einhvern hátt fatlað getur reynst erfitt að yfirstíga 

hindranir, einmitt í sjálfum leiknum. Í tilviki okkar á þetta við um blind og sjónskert börn 

og felast hindranirnar einkum í atriðum eins og upplýsingum og samskiptum. 

Í tengslum við rannsókn okkar höfum við eytt drjúgum tíma í að lesa okkur til um 

leik barna, ræða við foreldra og starfsfólk um leikinn. Við höfum fylgst með leik barna á 

mismunandi aldri við ólíkar aðstæður, m.a. með því að kynna okkur MarteMeo-aðferðina. 

Í rannsókninni hefur leikurinn, innihald hans og vægi, öðlast æ meiri þýðingu í leit okkar 

að starfsháttum og aðferðum. Við höfum fundið að við erum á réttri hillu og að margt í 

leiknum getur gagnast öllum börnum í barnahópi á eðlilegan og skemmtilegan hátt. Við 

vitum líka að margir foreldrar klóra sér í höfðinu yfir möguleikum og getu barna sinna til 
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þátttöku í leik. Þannig var ekki hjá því komist að kaflinn um leikinn yrði einn 

mikilvægasti og ítarlegasti kafli bókarinnar. 

Hugtakið leikur er mjög víðfemt og getur leikurinn farið fram á marga vegu og haft 

margs konar hlutverki að gegna fyrir barnið. Vissir leikir hefjast snemma í lífinu meðan 

að við notum aðra leiki allt lífið. 

 

Samskipti og samræður ― hornsteinar leiksins  

Við byrjum á því að reyna að átta okkur á því hvað felst í leiknum og hvernig hann 

verður til. Öll börn hafa sterkan og innbyggðan vilja til samskipta við annað fólk. Þegar 

börn eru nýfædd sýna þau þennan vilja. Það er eins og þráin eftir að deila tilfinningum 

sínum, fá athygli og skapa tengsl sé meðfædd og sterk þörf. Um tveggja mánaða aldur 

fara samskiptin milli barnsins og mömmunnar að þróast (þetta getur náttúrulega líka átt 

við um pabbann eða einhvern annan forsjáraðila). Þó að barnið sé fatlað og hefðbundnar 

leiðir, í okkar tilfelli sjónin, virki ekki sem skyldi er viljinn til staðar hjá barninu og smám 

saman verða samskipti til. Það tekur þó oft lengri tíma að þróa samskiptin og finnst 

foreldrum ferlið oft ganga mjög hægt fyrir sig en hlutirnir þokast áfram. Maður finnur 

aðrar leiðir til að koma á samskiptum við barnið sitt áður en það fer að tala, með því að 

nýta sér mikla snertingu og nálægð. Maður lærir að bregðast við táknum barnsins með 

því að vera skýr, nota rödd og snertingu. 

Barnið þroskar leikni sína í samskiptum, lærir að greina tákn mömmu sinnar og 

bregðast við þeim og þannig hefjast samskiptin smám saman. Þegar börn eru lítil leggja 

samskipti grunninn að leik. Þegar mamman og barnið herma eftir hvort öðru og svara 

hvort öðru verða til orðaskipti. Orðaskiptin, samræðurnar, eru gagnkvæm og 

sameiginleg reynsla skapar samkennd og gagnkvæman skilning. Mamman gantast við 

barnið sem lærir á tákn leiksins, upplifir gleði og hættulausa spennu. Þetta er kjarninn í 

leik barna. 

Nokkur atriði sem börn (og fullorðnir) verða að hafa í huga til þess að geta tekið 

þátt í leik með öðrum: 

• Skilja leikreglur, núna byrjar leikurinn, núna hættum við; greina á milli leiks og 

alvöru.  

• Þróa sameiginlegar leikreglur, hvað erum við að leika, með hvað og hvenær og við 

hvern.  

• Skynja gagnkvæmni, að geta deilt tilfinningum sínum og upplifunum og skilja og 

geta sett sig inn í reynsluheim annarra og tilfinningar þeirra, hafa leikinn við hæfi 

eftir því hvern maður er að leika sér við.  

• Geta skipst á, nú gerir þú og svo ég, læra að bíða og skila hlutverki sínu á réttum 

tímapunkti.  

 

Samskipti er að finna í öllum leikgerðum. Ekki er alltaf um að ræða samskipti milli 

einstaklinga. Samskiptin geta líka átt sér stað við hluti í umhverfinu; við teppi, stól, 

skeið, herbergi, dós, pappa, þröskuld, hurð, leikföng, kubba, dúkkur, tuskudýr o.s.frv. 

Það má segja að um sé að ræða eina aðferð við að kynnast eðli hluta og hvernig ég get 
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haft áhrif á umhverfi mitt. Þegar barnið kannar heiminn í kringum sig uppgötvar það 

margt og hinn fullorðni talar um það sem barnið upplifir. 

Leikur að hlutum, s.k. rannsóknar- og könnunarleikur, er eitthvað sem öll börn fara 

í. Leikurinn fer að miklu leyti fram með sjóninni ásamt höndum og öðrum líkamshlutum. 

Blind og sjónskert börn eru nálægt eða nota snertingu, heyrn, hreyfingar o.fl. Og þau 

leika sér oft lengur áður en þau eru búin. Þegar búið er að kanna hlutina getur leikurinn 

svo tekið við. 

 

Mismunandi leikgerðir barna  

Leikur blindra og sjónskertra barna getur við fyrstu sýn virst frábrugðinn og þýðing hans 

fyrir barnið annars konar en venja er. En sé málið skoðað nánar kemur í ljós að leikur 

barna okkar er ekki svo frábrugðinn leik annarra barna. Þar er meira líkt en ólíkt. En 

fötlunin hefur áhrif á forsendur og umfang leiksins. 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á leik barna og þýðingu hans þar sem 

leikskólakennarar og sálfræðingar setja fram mismunandi tilgátur og skilgreiningar á 

leikgerðum. Hins vegar hefur leikur blindra og sjónskertra barna lítið verið rannsakaður. 

En þar sem við göngum út frá því að öll börn hafi sömu þarfir en þurfi misjafnlega mikið 

til að fá þörfum sínum mætt hefur þessi þáttur ekki haft áhrif á rannsókn okkar. Ef tekið 

er mið af því að barnið er mjög sjónskert eða alveg blint eru allar almennar ályktanir og 

niðurstöður sem og aðferðir nothæfar í tengslum við rannsóknir á blindum og 

sjónskertum börnum. 

 

Yfirlit yfir leikgerðir og þróun leiksins  

Hér á eftir fer yfirlit yfir mismunandi leikgerðir sem við höfum sjálfar sett saman út frá 

hugmyndum ýmissa rithöfunda og fræðimanna. Við höfum einnig reynt að lýsa því 

hvernig blind og sjónskert börn leika sér saman eða við sjáandi börn. 

Leikir fara fram á ýmsum stigum. Barnið tileinkar sér leikgerðir á mismunandi 

þroskastigum og kann þá eftir það og getur nýtt sér þá hvenær sem er. Í yfirliti okkar að 

neðan eru leikgerðir og stig leikja nefnd í þeirri röð sem þessir þættir koma fyrir í 

þroskaferli barns. Hver og ein leikgerð er undirstaða næstu leikgerðar eða undirbúningur 

fyrir hana. Sé reynt að sleppa einhverjum leikgerðum hefur það væntanlega ekki góð 

áhrif á leikþroskann. Byggingaleikir eru þó undantekning og getur verið erfitt fyrir sjón-

skert börn að taka þátt í þess konar leikjum. Þeir hafa hins vegar mikilvægu hlutverki að 

gegna hvað varðar rýmisvitund og getu barna til að skilja, stýra og hafa áhrif á umhverfi 

sitt. Byggingaleikir koma snemma til sögunnar í lífi barnsins og það lærir þá um leið og 

innihald hinna leikjanna. 
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Leikgerðir: 

hermileikur 

rannsóknar- og könnunarleikur  

skynhreyfileikur  

þykjustuleikur  

hlutverkaleikur 

regluleikur 

byggingaleikur 

Þróun eða stig leiksins: 

einleikur  

samhliðaleikur  

samleikur  

samskiptaleikur 

 

 

Innihald leiksins ásamt stigi hans mynda mismunandi leikgerðir. Til dæmis geta börn 

leikið sér ein eða saman í skynhreyfileik. Þykjustuleikur getur verið einleikur og 

samleikur en hann getur einnig farið fram á öðrum stigum. Í leiktímunum nota börnin 

ýmsar leikgerðir og þær blandast auðveldlega saman. 

 

Leikgerðir gera ráð fyrir því að:  

• Barnið hafi náð tökum á raunveruleikanum, hafi þekkingu á, aðgang að og reynslu 

af hlutum og rými, þekkingu á fyrirbærum í heiminum (virkni hluta, táknum og eðli 

þeirra, húsgögnum í rýminu eða herberginu og hlutverki þeirra o.fl.). 

• Barnið og hin börnin í hópnum hafi náð vissum félagsþroska og búi yfir ákveðinni 

reynslu (skiptist á að tala, spjalli, sýni gagnkvæma virðingu og skilning, hafi 

þekkingu á félagsgerðum, þroskuð tengsl við jafnaldra o.fl.). 

• Barnið og hin börnin í hópnum búi yfir sameiginlegum upplifunum og reynslu sem 

þau geta nýtt sér í leiknum og þar með stuðlað að gagnkvæmri virðingu og 

skilningi.  

• Barnið hafi forsendur til að skilja og upplifa leikinn táknrænt, skilja að verið sé að 

þykjast.  

 

Því sjónrænni sem leikurinn er þeim mun erfiðara eiga blind og sjónskert börn um 

vik. Blind og sjónskert börn geta þó verið með í öllum leikgerðum. Upplýsingagjöf og 

samskipti verða hins vegar að taka mið af þeim leiðum sem eru barninu færar með 

sjónskerðingu þess í huga. Með öðrum orðum með því að nýta sjónleifar barnsins eða 

önnur skynfæri; snertingu, heyrn, jafnvægi o.s.frv. 

Börn þarfnast stuðnings fullorðinna í öllum leikgerðum. Sjónskert barn þarf á meiri 

stuðningi að halda í vissum leikjum. Stuðninginn þarf til að barnið geti þróað með sér 

þau fjögur atriði sem nefnd voru hér að ofan; stjórn á raunveruleikanum, félagslegan 

þroska og reynslu, sameiginlegar upplifanir með öðrum börnum og skilning á merkingu 

leiksins. Sjáandi börn þurfa líka á stuðningi að halda þar sem stór hluti vandamálanna 

lýtur að samskiptum barnanna. 
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Erfiðleikar sjáandi barna  

Barn sem sér og er vant að nota sjónina getur orðið mjög óöruggt og átt erfitt með að 

skilja að eitthvert annað barn sjái ekki. Það getur tekið langan tíma fyrir sjáandi börn að 

átta sig á því hvað það þýði að sjá ekki og að það sé í rauninni hægt. Mörg börn verða 

mjög óörugg, taka eftir því að þau ná ekki sambandi (ekkert augnaráð sem svarar) og 

gefast fljótlega upp. Á endanum ræður gagnkvæmt áhugaleysi ríkjum. Sum börn vilja ná 

sambandi við aðra og geta orðið örg ef þau ná ekki augnsambandi og sum reyna þá að 

ná sambandi með röddinni eða snertingu. Mörg börn velta þessu mikið fyrir sér og eru 

mjög hissa. 

„― En af hverju sér hún ekki, hún er samt með augu? 

― Já, hún er með augu en þau eru skemmd að innan þannig að þau virka ekki. Það 

sést ekki á þeim að þau eru skemmd.“ 

Það getur til dæmis orðið misskilningur þegar sjáandi barn bendir á eitthvað og 

bætir við ―sjáðu― eða ―mig langar í þetta― eða eitthvað í þeim dúr og býst við 

viðbrögðum með augnaráðinu. Að sýna hluti með því að halda á þeim eða dingla þeim 

fyrir fyrir framan barnið sem sér ekki eru fleiri dæmi um það sem torveldar samskiptin. 

Þetta getur orðið mun margslungnara ef sjónskerðing barnsins er þannig að hún veldur 

erfiðleikum við vissar aðstæður en ekki við aðrar. Þættir eins og fjarlægð, litir og stærðir 

skipta máli. Fullorðnir geta náttúrulega aðstoðað börnin með því að útskýra og sýna gott 

fordæmi, vera fyrirmynd barnanna þannig að þau geti smám saman þróað samskipti sín. 

Þegar börnin eru orðin það stór að tungumálið ber hitann og þungann af 

samskiptum þeirra myndast tengsl af sjálfu sér og geta þau stundum orðið varanleg. Fái 

börnin tækifæri til að hittast reglulega og gera eitthvað saman sem þau hafa áhuga á 

getur orðið úr vinátta á milli þeirra. 

 

Hermileikur  

Hermileikur er tegund leiks sem við höfum valið að skilgreina sem sérstaka leikgerð. 

Sjónin skiptir miklu máli hvað varðar getu til að herma eftir öðrum, gera eins, ráða í tákn 

hvers annars og bregðast við þeim. Ef við myndum ekki herma eftir öðrum væri erfitt að 

koma á samskiptum. Að herma eftir öðrum felur í sér vilja til að deila með sér, vera eins 

og um leið þroska gagnkvæma virðingu. Að geta hermt eftir öðrum er forsenda sam-

skipta og leiks og skiptir einnig máli þegar samskiptaerfiðleikar koma upp. Við höfum 

valið að skipa hermileiknum í sérstakan flokk þar sem það er mikilvægt að geta hermt 

eftir öðrum í leik. Blind og sjónskert börn eiga erfitt með að átta sig á því hvernig maður 

hermir eftir öðrum (og síðar einnig jafnaldrar þeirra). Leikur smábarna felst oft í því að 

þau herma eftir hvert öðru og finna fyrir gleði við að upplifa eitthvað saman. Augnaráðið 

og brosið gefa skýr skilaboð um að einhver vilji leika sér. 

„Barn lítur á félaga sinn, horfir síðan í átt að leikfangabíl. Félaginn mætir augna-

ráðinu, brosir tilbaka og fylgir augnaráði barnsins að bílnum og þar með er 

samstöðu náð og leikurinn getur hafist.“ 
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Tjáning tilfinninga með svipbrigðum og líkama sem og athafnir og hreyfingar í 

herberginu eru hluti af leiknum.  

„Barn sér leikfangasíma, tekur í heyrnartólið, setur það upp að eyranu og þykist 

vera að tala við einhvern, eins og það hefur séð mömmu sína gera ... 

Á frístundaheimilinu tekur barnið fram kassa með risaeðlum í, sest á gólfið og stillir 

þeim upp. Félagi þess kemur inn í herbergið, lítur í kringum sig og segir svo í 

gamni: „Þessi þarna er stærst og hættulegust ...“, sest við hliðina á barninu, bendir 

á eðluna og eftir það er leikurinn hafinn.“  

 

Með því að fylgjast með gerðum annarra læra börn að gera eins og þannig skapast 

efniviður í leik. Þetta gerist oft hratt og af sjálfu sér þannig að maður hugsar kannski 

ekki út í það. Það er því afar mikilvægt fyrir blind og sjónskert börn að læra að herma 

eftir öðrum og skilja út á hvað sú athöfn gengur. Eftirfarandi vandræði geta komið upp í 

hermileiknum:  

• Ef barnið er mjög sjónskert getur það bara hermt eftir öðrum sé það nálægt 

viðkomandi.  

• Hjá barni sem er alblint getur færni í að gera eins og aðrir ekki byggt á sjónrænum 

upplýsingum, svo sem svipbrigðum og líkamshreyfingum.  

• Sjáandi börn, sem nota svipbrigði og eru kannski ekki svo margorð, eiga oft mjög 

erfitt með að leika sér við barn sem sér ekki neitt.  

 

Börnum með fulla sjón finnst erfitt að átta sig á samskiptum þegar þau leika sér 

við blind og sjónskert börn; samræðum og sameiginlegum upplifunum. Ekkert bros á 

móti. Það stafar að mestu leyti af því að blint eða sjónskert barn á erfitt með eða getur 

ekki notað sjónina til að gera eins og aðrir. Börn sem eru ræðnari og ráða við að þekkja 

tákn annarra geta átt auðvelt með að koma á samskiptum í leik við blint eða sjónskert 

barn. Börnin koma sér upp leikreglum sem gerir þeim kleift að leika leikinn. Flissa, 

klappa saman lófunum og stappa niður fótunum á móti, o.fl.  

Þetta gerist stundum af sjálfu sér en yfirleitt þurfa börnin aðstoð frá fullorðnum, ef 

leiktímarnir eiga ekki að fara út í misskilning og áhugaleysi út af því að maður fær ekki 

viðbrögð annars barns. Leiktímarnir verða ánægjulegri fyrir blint eða sjónskert barn og 

lokka fram leikgleðina, ef hægt er að nota orð, hljóð, rödd, útskýringar og snertingu. Ef 

hinn fullorðni getur fengið börnin til að leika sér á þennan hátt geta þau smám saman 

farið í annars konar leiki saman.  

Hermileikur er fyrsti og einfaldasti samleikur barna og þau nota hann í öðrum 

leikjum sínum. Regluleikur þar sem börn hreyfa sig mikið og sem þau fara mikið í á 

skólaaldri byggir á því að þau kunni að herma eftir öðrum.  
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Rannsóknar- og könnunarleikur  

Sjáandi börn nota sjónina og önnur skynfæri til að öðlast upplýsingar um nýjan hlut og 

uppgötva hvernig hluturinn lítur út og virkar. Barnið situr ef til vill og horfir á hlutinn í 

smá stund, fer síðan og nær í hann, snýr honum á alla kanta og þreifar á honum. 

Næstum því öll börn nota líka munninn og bragðskynið til þess að kynnast umhverfi sínu. 

Sjáandi börn geta líka borið útlit hlutarins saman við raunverulega hluti og þannig fengið 

enn frekari upplýsingar en ekki síður hvatningu til að halda leiknum áfram. Þannig er 

heldur ekki erfitt að skilja að barn getur til dæmis farið að leika sér með leikföng sem 

tákna bíl eða dúkku.  

Blind og sjónskert börn þurfa oft að eyða miklum tíma í að athuga og skoða. 

Leikurinn hefst oft á því að barnið skoðar einhvern hlut með höndum, munni, fótum og 

öllum líkamanum. Hvernig hann er í laginu, hversu stór, með hvaða áferð og úr hvaða 

efni. Hversu þungur hluturinn er, hvernig ég get haldið á honum eða kastað honum. 

Hvort heyrist í hlutnum, hvort ég geti látið hann hreyfa sig. Kemst ég inn í eða ofan í 

hann, hversu mikið af mér kemst fyrir í honum; höndin, fóturinn, höfuðið? Allt þetta til 

þess að fræðast og auka skilning. Lítil blind og sjónskert börn geta átt í mestu 

vandræðum með að skilja hvað leikföng tákna eða sýna, eftir því hvernig þau sjá. 

Dúkka, bíll, hús, dýr? Sum leikföng gera ráð fyrir því að barnið hafi skilning á táknum. Til 

dæmis getur verið erfitt að átta sig á dúkkum. Þær tákna oft lítil börn, sjónrænt. En 

dúkkur eru ekki eins og börn, það er engin lykt af þeim, það heyrist ekki í þeim á sama 

hátt og þær hreyfa sig líka öðruvísi. Hvaða reynslu hefur barnið af litlum börnum, 

smábörnum? Sömu erfiðleikar geta komið upp varðandi hluti sem tákna bíla eða villt dýr. 

Ef barnið hefur litla sjón eða sjónleifar getur það kannski áttað sig á lögun og útliti á 

meðan erfitt getur verið að átta sig á hreyfingum og hlutverki. Rannsóknar- og 

könnunarleikir geta til dæmis falist í því að barnið kannar dúkkueldhús vel og lengi með 

því að opna og loka, snúa tökkum fram og tilbaka. Einnig þegar það þreifar lengi á 

byggingarefni, öllum smáum einingum þess, hversu margar einingar séu af hverri 

tegund, hversu margar tegundirnar séu, hvernig maður setji saman og taki í sundur 

o.s.frv.  

Bestu og áhugaverðustu leikföngin fyrir lítið blint eða sjónskert barn eru oftast 

venjulegir hlutir, það sem er til á heimilinu og barnið þekkir úr daglegu lífi. Að læra fyrst 

hvernig hlutirnir virka í raun og veru og fara svo í þykjustuleik eftir það. Það má t.d. láta 

barnið hafa uppþvottabursta þannig að það geti vaskað upp með mömmu eða pabba eða 

lagt á borð en þess konar athafnir eru upplagðar til þess að undirbúa barnið áður en það 

fer í dúkkuleik. Einnig er upplagt að börnin fái að klifra um í bílnum og í kringum hann og 

kannski hjálpa mömmu eða pabba að þvo bílinn. Börn sem sjá ekkert eða lítið eyða oft 

löngum stundum í rannsóknar- og könnunarleiki og geta smám saman þurft aðstoð við 

að halda áfram í leiknum og ekki endalaust finnast að leikurinn eigi alltaf að vera eins 

eða fara fram sem einleikur. Ef reynslu úr daglegu umhverfi vantar er erfitt eða nær 

ógerlegt að þróa leikinn. Einkum ef það á að vera hægt að leika hann með öðrum 

börnum.  

Rannsóknar- og könnunarleikir eru til á öllum stigum. Þegar börn eru lítil leika þau 

sér í einleik eða í samhliðaleik. Eldri börn leika sér í samleik eða samskiptaleik og getur 



 

64 

Sjónstöðin   Einn skóli fyrir alla 

leikurinn orðið að nokkurs konar vinnu, t.d. í sandkassanum þar sem notaðar eru 

jarðýtur eða í búðarleiknum þar sem notast þarf við tröppu. Rannsóknar- og könnunar-

leikir henta öllum aldurshópum en eru þó ráðandi hjá ungabörnum. Þeir eru oft undir-

staða þykjustuleikja. Rannsóknar- og könnunarleikir eru ásamt skynhreyfileiknum eins 

konar grunnur að þróaðri þykjustuleik og hlutverkaleik.  

 

Skynhreyfileikur  

Börn vilja og þurfa að æfa sig í að hafa stjórn á líkama, tilfinningum og skynjunum. 

Leikurinn getur þá verið ein leið til þess að upplifa hluti og þroska með sér færni. Sum 

sjónskert börn þurfa að fá aðstoð og meiri örvun til að þjálfa upp færni og getu sem 

önnur börn tileinka sér sjálf. Mörg börn þurfa líka að fá að upplifa eitthvað rosalega 

spennandi, þ.e. eitthvað sem hrífur þau í alvörunni. Það er mikilvægt að hinir fullorðnu 

viti hvar mörkin liggja þannig að barnið verði ekki hrætt. Í mörgum athöfnum og leikjum 

er það oft sjálf skynjunin sem barnið getur orðið mest upptekið af, einkum ef barnið þarf 

langan tíma til að kynnast sjálfu sér og umhverfi sínu. Við köllum leik af þessu tagi 

skynhreyfileik.  

Oft er nauðsynlegt að blanda saman leik og þjálfun. Fá börn vilja læra eitthvað ef 

það virðist leiðinlegt og tilgangslaust. Sum þjálfunaratriði geta jafnvel virkað eins og árás 

á barnið ef maður tekur ekki tillit til og virðir ekki vilja og langanir þess. Ef fullorðnir geta 

bætt leikgleði og smá ærslum í þjálfunina hlakkar barnið kannski til þeirra stunda og 

öðlast víðtækari reynslu en áætlað var í upphafi. Þjálfun grófhreyfinga og örvun þeirra 

getur til dæmis verið nauðsynleg barni sem sér illa. Segjum sem svo að barnið þurfi að 

æfa sig mikið til þess að læra að hlaupa. Blint eða sjónskert barn hefur aldrei séð 

hvernig á að hlaupa, ef til vill bara reynt hvernig það er þegar fullorðinn hleypur með 

það í fanginu. Þegar maður sér ekki er erfitt að gera sér grein fyrir hreyfingum og hraða. 

Í byrjun getur barnið þurft að halda í höndina á einhverjum eða fylgja kennileiti. Með því 

að hvetja barnið með orðum og bægslagangi er hægt að fá það til að hreyfa sig.  

„... Ha, ha ... nú kem ég og tek þig ... (barnið skríkir af ánægju) ... áfram 

með fæturna ... stór skref ... æ, hvað þú ferð hratt ... ég næ ekki að elta þig ... nú 

næ ég þér ... nú tek ég þig ... umm, ljúffengt lítið barn ... nammi namm! (fliss og 

ískur og hlátur) ... má ég prófa að hlaupa núna ... nú loka ég augunum ... og svo 

hleyp ég ... nú sný ég mér við ... nú kem ég tilbaka ... nú er komið að þér aftur.“  

 

Skynjun og reynsla snúast þá ekki bara um að læra að hlaupa. Barnið upplifir 

hraða í stórum hreyfingum sínum, vindinn í andlitinu og hárið sem flaksar en líka 

spennandi hræðslu, í plati, þegar mamma reynir að ná því. Barnið þarf að reyna að 

hlaupa hraðar en mamma og er svo étið í þykjustunni, kitl og fliss. Barnið heyrir að rödd 

mömmu verður veikari þegar hún hleypur í burtu en sterkari þegar hún kemur tilbaka. 

Við hlaupum til skiptis o.s.frv. Í daglegu lífi eru mörg atvik sem gefa tilefni til skynhreyfi-

leikja í bland við rannsóknar- og könnunarleik, hermileik og þykjustuleik. Skynhreyfi-

leikurinn tilheyrir öllum stigum ― einleik, samhliðaleik, samleik eða samskiptaleik. Það 

má gjarnan taka skynhreyfileiki með í einföldum leikjum í hópstarfi leikskólans sem 
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fullorðnir stjórna. Í skóla eða á frístundaheimili er hægt að nýta sér skynhreyfileiki í 

reglu- eða hlutverkaleikjum. Um að gera að nota tækifæri sem gefast.  

Skynhreyfileikur getur líka orðið til þegar maður þarf ekki að gera neitt sérstakt. 

Þegar maður leikur sér af því að það er skemmtilegt og frábært eða veitir frið og ró. Það 

getur verið gott að gefa skynhreyfileiknum tíma meðfram skipulagðri þjálfun og 

daglegum venjum. Gjarnan nokkur saman. Barn á barn eða barn á fullorðinn. Við 

fullorðnir þurfum líka bara að fá að vera ásamt börnunum sem stuðlar að sameiginlegri 

reynslu og samkennd.  

„Róla, liggja og velta sér um meðal bolta, vera í vatni, klifra í klettum, setjast 

og finna lykt af mosanum og hlusta á náttúruna. Hoppa og hoppa í hjónarúminu. 

Fá að leika sér með vatn ― hella og sulla með vatn ásamt öðrum krökkum í 

leikskólanum.“  

 

Skynhreyfileikur hentar öllum aldurshópum en gleymist auðveldlega þegar börnin 

stækka. Börn á skólaaldri hafa ríka þörf fyrir að skapa, einkum þegar þau eru að læra að 

lesa og tileinka sér ýmislegt annað. Hér hefur frístundaheimilið mikilvægu hlutverki að 

gegna svo og uppeldismenntaðir starfsmenn skóla og frístundaheimila.  

 

Þykjustuleikur  

Þegar sjáandi börn eru eins til tveggja ára fara þau að skilja táknrænar athafnir (menn 

eru ekki sammála um þetta atriði). Með öðrum orðum er barnið farið að skilja hvað það 

er að þykjast en getur einungis leikið einstakar athafnir í einu. Þykjast borða með skeið, 

þykjast fara í stígvél og út. Síðar fer barnið að geta notað fleiri hluti í þykjustuleiknum, 

t.d. mata dúkku með skeið. Fljótlega getur barnið einnig farið að þykjast með hluti sem 

tilheyra ekki athöfninni sjálfri. Pinni getur verið skeið og þríhjólið hestur sem er mataður. 

Upp úr þriggja ára aldri fer barnið að átta sig á því hvað er raunverulegt og hvað í 

þykjustunni. Leikurinn verður að félagslegu fyrirbæri og verður tungumálið æ mikil-

vægara þegar innihald leiksins er búið til og þróað. Á þessum aldri hafa börn með öðrum 

orðum öðlast nokkuð góða mynd af raunveruleikanum og sjálfum sér. Þá vita þau og 

skilja hvað er í þykjustunni og hvað í alvöru. Börn geta líka ímyndað sér gerðir og 

tilfinningar annarra, aðlagað sig þeim, notað hugmyndaflugið og breytt umhverfi leiksins.  

Þessi færni kemur að jafnaði seinna hjá börnum sem sjá mjög lítið eða ekkert og 

sem eiga ef til vill við ýmsa erfiðleika að stríða sökum annarra fatlana. Þegar börn læra 

að fara í þykjustuleik gera þau það ekki mjög skipulega og kannski bara í smá stund í 

einu. Sjónskert börn eru oftast upptekin af því að kanna og upplifa umhverfið með 

skynfærum sínum (rannsóknar- og könnunarleikur og skynhreyfileikur). Til þess að hægt 

sé að þykjast verður raunveruleikinn að vera skýr og skiljanlegur. Mörg fyrirbæri sem 

virðast sjálfsögð geta vakið furðu hjá sjónskertum börnum. Þannig geta hlutirnir verið 

óljósir og valdið misskilningi í þykjustuleiknum.  

„Þegar dóttir mín var þriggja ára eða svo lékum við okkur oft með dúkkuhús, 

þykjustu kökur og sætabrauð. Við lékum að við værum í kaffitíma, þótt hún hefði 

ekki hugmynd um hvað það væri í raun og veru. Að þykjast vera að hella í bolla og 
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setja kökur á disk var ágætis æfing. Ég bað um að fá smá kaffi í litla kaffibollann 

minn ...  

― Geturðu gefið mér smá kaffi ... takk ...   

― Mamma vill líka smá mjólk út í kaffið, segir hún og hellir þykjustu mjólk út 

í úr rjómakönnunni. Ég sötra hátt og drekk kaffið.  

Eftir smá stund segir þriggja ára hnátan mín: ― Nú vill mamma fá meiri 

mjólk út í því nú er bara kaffi eftir í bollanum ...   

Ég varð svo hissa. Mér hafði aldrei komið til hugar að hún gæti ekki vitað að 

kaffið og mjólkin blandast saman í bollanum ...“  

 

Ekki er hægt að þvinga börn til leikþroska. Börn eru á því stigi sem þau eru og geta 

bara unnið út frá þeim forsendum sem fyrir eru. Leikurinn endurspeglar innri reynslu-

heim barna. Börn leika það sem þau þurfa að leika og ekki það sem við fullorðnu viljum 

að börnin eigi að leika. Það getur þó verið áhugavert og uppörvandi fyrir börn þegar 

fullorðnir eða eldri systkini leika í þykjustunni. Góð leið til þess að læra að herma eftir 

leik annarra er að fá að hlusta og þreifa á (eða snerta) hvernig einhverjir aðrir leika sér. 

Sjáandi börn læra af þykjustuleikjum annarra barna. Ein leið til að fá börn til að fara í 

þykjustuleik er að hlusta á leikrödd mömmu og finna hvað hún gerir með höndunum:  

„... Greyið dúkkan, liggur þú hér ein og hrýtur ... ertu svöng ... er þér illt í 

maganum ... aumingja litla dúkkan ... hér færðu mjólk úr pelanum ... opnaðu 

munninn ... namm, en gott ... söturhljóð ...“  

 

Þykjustuleikur gefur börnum einnig mynd af félagslegum aðstæðum sem þau fá 

kannski ekki svo auðveldlega tækifæri til að kynnast í raunveruleikanum. Einnig kynnast 

börnin fyrirbærum í umhverfinu sem þau komast ekki endilega svo auðveldlega í tæri 

við. Sem dæmi má nefna búðarleik. Stórmarkaðirnir okkar lúta allt öðrum lögmálum en 

búðarleikurinn sem gefur öllu heldur mynd af litlum hverfisbúðum. Búðarleikur getur 

verið þróaður hlutverkaleikur en einnig einfaldari þykjustuleikur. Það þarf að finna stig 

við hæfi út frá reynsluheimi og þroska barnanna.  

Börn sem leika sér saman en hafa náð mismundi leikþroska geta lent í vandræðum 

og leikurinn því valdið misskilningi og spillt næði barnanna. Þá þurfa fullorðnir að grípa 

inn í meðvitað. Mikilvægt er að fullorðnir séu meðvitaðir um það að lengri tími getur liðið 

áður en sjónskert börn fara að leika sér í þykjustuleikjum. Þau þurfa tíma og næði, ein í 

leik eða í leik með fullorðnum og öðrum börnum. Börn sem sjá lítið en þurfa að vera 

nálægt til þess að sjá byrja ef til vill að leika sér í þykjustuleikjum á svo kölluðum réttum 

aldri. Mismunandi sjónskerðing veldur mismunandi erfiðleikum. Persónugerð barnsins og 

aðrar forsendur hafa einnig sitt að segja í þessu sambandi. Ógerlegt er að alhæfa. Stig 

og eðli sjónskerðingar hafa allavega mikið að segja til um hvernig og hvenær barnið fer 

að þykjast. Enn og aftur eru upplýsingar og eigin upplifanir lykilatriði. Samskipti við 

önnur börn í leiknum geta verið erfið. Ef barnið leikur sér mikið eitt eða ef árekstrar eiga 

sér stað má velta því fyrir sér hvað orsaki hvað.  

Börn byrja fyrst einleik í þykjustunni, síðan samhliðaleik, samleik og loks 

samskiptaleik. Barnið þarf að hafa náð tökum á þykjustuleik til að hafa forsendur til að 

taka þátt í hlutverkaleiknum sem er þróaðri leikur.  
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Hlutverkaleikur  

Þegar börn eru um þriggja ára gömul fara þau að leika sér í einföldum hlutverkjaleikjum. 

Þá byrja sjáandi börn að þykjast og um leið leika hlutverk, þykjast vera einhver annar 

sem gerir einhverja ákveðna hluti. Fyrst koma fjölskylduhlutverkin. Barnið þykist vera 

mamma, pabbi, stóru systkinin eða fjölskyldumeðlimir sem þau þekkja. Seinna setja þau 

sig í spor persóna; læknis, þjófs, lögreglu, leikskólakennara. Að lokum læra þau að leika 

ímyndaðar persónur, persónur sem eru ekki til í alvöru eða eru bara til í sögum, 

kvikmyndum, sjónvarpsþáttum o.fl.  

Til þess að leika hlutverk, þykjast vera einhver annar, manneskja eða dýr eða 

ímynduð persóna, þarf maður að hafa það mikla þekkingu og reynslu að maður viti hvað 

hlutverkið feli í sér. Blint eða sjónskert barn hefur yfirleitt nokkuð takmarkaða þekkingu 

hvað þetta varðar. Hvernig barnið leikur hlutverkið sýnir vel hvers konar mynd barnið 

hefur af því og fyrirbærum umhverfis það. Ef barnið hefur t.d. aldrei farið í skip eða 

kannski bara ferðast með mjög stórum skipum er ekki víst að það átti sig á því að sum 

skip fara einungis í eina átt og sjaldan aftur á bak, seglbátar geta siglt þvers og kruss og 

ferjur fram og tilbaka. Það áttar sig kannski ekki heldur á því að stýrimaður stýrir skipinu 

eða hvað aðrir í skipinu gera; færa skipið að landi, hífa segl og að sum skip ferja bíla og 

að sumum bátum er hægt að róa. Skortur á þekkingu og reynslu sökum sjónskerðingar-

innar getur leitt til misskilnings, árekstra og einangrun barnsins. Foreldrar og fullorðnir 

geta heldur ekki veitt allan þann fróðleik sem barnið þarf á að halda. Það er auðvelt að 

gleyma allra einföldustu hlutum.   

„Ég og þriggja ára dóttir mín sátum í bíl. Hundurinn okkar hann Snati sat í 

baksætinu og flaðraði. Dóttir mín vildi þá allt í einu að ég færi í ákveðinn leik með 

henni. En ég get það ekki núna, ég verð að keyra bílinn. Hún hugsaði sig um í smá 

stund og sagði svo. ― Snati getur keyrt bílinn!“  

 

Hvernig átti hún að vita að hundar keyra ekki bíl; Snati gat svo margt annað; 

þefað upp og náð í hluti ...? Börn þurfa hjálp við að þróa hlutverkaleiki sína, einkum í 

leikskólanum, og þá getur verið gott að hafa einhvern fullorðinn til staðar til þess að 

beina börnunum inn á rétta braut. Fjórar forsendur, sem nefndar hafa verið að ofan, 

þurfa að vera til staðar: skilningur á raunveruleikanum, félagsleg færni og reynsla, 

sameiginlegar upplifanir og táknskilningur.  

Hlutverkaleikurinn er þróuð leikgerð og gerir ráð fyrir því að börnin hafi vissa leikni, 

þekkingu og reynslu til staðar. Einkum getur blindum og sjónskertum börnum reynst 

erfitt að setja sig inn í aðstæður annars einstaklings, að sjá hlutina út frá sjónarhorni 

einhvers annars. Í félagslegu, tilfinningalegu og vitsmunalegu tilliti. Í hlutverkaleiknum 

þurfa börn að geta áttað sig á eigin hlutverki (t.d. mömmu eða lögreglu) og hlutverkum 

hinna barnanna í leiknum. Blinda eða sjónskerta barnið og sjáandi félagi þess þurfa til 

dæmis að geta skipst á orðum í dúkkuleik. Börnin þurfa að geta rætt um undirbúning 

leiksins og ákveðið hvað á að leika. Séu bæði börnin sjáandi nota þau augnaráðið og 
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börnin gefa hvert öðru sjónrænar upplýsingar. Í tilviki okkar þarf að nota tungumálið í 

flestum atriðum.  

„― Lísa ... tekur í hönd Lísu ... ― þetta er Sara ... viltu koma í dúkkuleik? 

― Já, ég ætla bara að klára að borða brauðið mitt ... eigum við að nota 

dúkkuvagnana?  

― Já, við getum gert það ... ég fer og næ í þá ... kemurðu svo? 

― Mmm ... ég kem bráðum.“  

 

Börn þurfa að geta rætt saman um það sem verið er að gera, að gefa og þiggja, 

bíða eftir að röðin sé komin að þeim, eiga frumkvæði og taka undir frumkvæði annarra. 

Þetta þarf oft að gerast munnlega þannig að barnið sem sér ekki viti hvað sé í gangi. 

Ennfremur þarf sjónskerta barnið að vita hvaða leikföng, húsgögn og innréttingar eru í 

herberginu, hvernig allt saman virkar og stundum hvað þau tákna. Dúkkan, föt og hlutir 

dúkkunnar, dúkkurúmið, dúkkueldhúsið o.s.frv. Bæði börnin þurfa líka að búa yfir 

svipaðri reynslu sem endurspeglast í innihaldi leiksins.  

Þegar börn fara að leika sér í hlutverkaleikjum gerist líka eitthvað í notkun 

tungumálsins. Maður notar þátíð til þess að segja frá leiknum en nútíð þegar maður talar 

í leiknum. Þetta er ein leið til þess að láta vita með orðum hvenær maður er með í 

leiknum og hvenær ekki. Þetta virðast ekki vera meðfæddur eiginleiki heldur eitthvað 

sem börn gera hreinlega bara. Kannski flyst hann barn af barni, kynslóð af kynslóð ...? 

„― Ég lék mömmu og þú pabba, svo fór ég að baka og þú að passa barnið ... 

hvar er hveitið, ég finn það ekki ... hefur þú tekið hveitið?    

― Nei, ég tók það ekki ... ég leitaði í skápnum ... nei, ekki þar ... í ofninum ... 

nei, ekki þar heldur ...  

― Hundurinn hefur borðað hveitið ...  

― Nei, við áttum engan hund ...!  

― Jú, við áttum hund ... feitan hund ...  

― Nei ... lítinn veikburða hund ... sem þurfti meðal ...  

― Nú borðar hann allt hveitið ... hann heldur að það sé meðalið ... við 

verðum að hringja í lækninn...“  

 

Þegar börn byrja í grunnskóla fá þau færri tækifæri til að leika sér, enda þótt þau 

hafi eftir sem áður sömu þörf fyrir að leika sér. Margir fræðimenn og leikskólakennarar 

fullyrða að leikurinn sé skilyrði fyrir því að börn geti lært og að möguleikar á leik í 

skólastofunni hvetji þau áfram við að læra að lesa og skrifa.  

Frístundaheimilin gegna mikilvægu hlutverki í þessu sambandi. Í starfi þeirra er 

leikurinn sjálfsagður og eðlilegur hluti starfseminnar og mætti í mörgum tilfellum þróa 

hana enn frekar. Fyrir blind og sjónskert börn, sem oft eru eldri þegar þau hætta að leika 

sér (líkt og mörg önnur börn), er mikilvægt að möguleiki sé á að leika sér á frístunda-

heimilunum. Fyrir mörg þessara barna er frístundaheimilið ef til vill eini staðurinn þar 

sem börnin hafa regluleg samskipti við jafnaldra sína. Þar ættu börnin að fá tíma til að 

svala þörfum sínum fyrir leik, fyrst og fremst hlutverkaleik. Enn og aftur má taka fram 

að leggja þyrfti meiri áherslu á leik í skólastarfinu og myndi það koma öllum börnum til 

góðs, sérstaklega þeim börnum sem þurfa á sérstökum stuðningi og örvun að halda í 
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þroska sínum. Þegar börn verða aðeins eldri er hægt að halda hlutverkaleiknum við lýði, 

t.d. með leikritauppfærslum.  

Hlutverkaleikurinn byggir einnig mikið á því að börn hafi kynhlutverkin á hreinu. 

Stelpu- og strákaleikir eru að mörgu leyti ólíkir en einnig líkir. Stelpur nota oft umönnun 

og tengsl sem efnivið í hlutverkaleiki sína. Strákar einbeita sér meira að gerðum og 

athöfnum sem reyna líka meira á líkamann. Bæði stelpur og strákar geta átt í erfið-

leikum. Ef leikurinn snýst um tengsl milli fólks þurfa samskiptin að vera þróuð. Ef börnin 

geta ekki skilið tákn hvers annars getur það leitt til misskilnings. Sjónskerta barnið nær 

sér ekki á strik í leiknum enda er farið og hlaupið út um allt. Það þarf að vera vakandi og 

reyna stöðugt að halda í við leikfélagana og er svo kannski allt í einu skilið eftir án þess 

að vita hvert allir hafa farið.  

Bæði strákar og stelpur eiga við sams konar erfiðleika að etja, þrátt fyrir að sumir 

þeirra séu kynbundnari en aðrir. Hluti erfiðleikanna felst í því að erfitt getur verið fyrir 

blint eða sjónskert barn að vita hvernig stelpur/konur og strákar/menn líta út, hvað þau 

geri og hvað sé dæmigert. Stelpur eru með tagl og spennur og strákar oftast með stutt 

hár en ekki alltaf. Stelpur og strákar klæða sig yfirleitt mismunandi og nota ólíka liti. 

Hvað er dæmigert fyrir stelpur og hvað er dæmigert fyrir stráka (og þar að auki á ólíkum 

aldri)? Einnig getur lítið, mjög sjónskert barn átt í erfiðleikum með að átta sig á því að 

hver sé strákur og hver stelpa. Maður getur ekki alltaf áttað sig á því á nafninu eða 

röddinni. Hægt er að komast hjá þess konar erfiðleikum með því að nota aðrar leiðir en 

sjónina til að upplýsa barnið um þessi atriði.  

Fullorðnir geta gert margt til að örva hlutverkaleik barna. Í leikskólanum er t.d. 

hægt að notast við mismunandi þemu í starfinu og þannig skapa öllum börnum næg 

skilyrði til þátttöku í leiknum. Blind og sjónskert börn þurfa á sér stuðningi að halda. Ekki 

endilega alltaf einhvern fullorðinn sem stendur við hliðina á þeim og heldur í höndina á 

þeim, öllu heldur að einn eða fleiri fullorðnir fylgist með og veiti nákvæmlega þann 

stuðning sem börnin þurfa. Ákjósanlegast er að veita stuðninginn í sjálfu starfinu og ekki 

bara einstaklingsbundið. Sem dæmi má nefna samverustundir, vel valdar sögur, sam-

ræður um það hvernig við komum fram við hvert annað, stuttar ferðir og vettvangs-

ferðir, dramaleik og skapandi starf sem allir geta tekið þátt í.  

Hlutverkaleikurinn kemur upp úr þriggja ára aldri. Blind og sjónskert börn ná 

líklega tökum á honum aðeins seinna. Mjög sjónskert börn geta verið 5-6 ára þá. Ef 

barnið á við viðbótarfatlanir að stríða getur það haft margvísleg áhrif á leikþroskann. 

Hlutverkaleikur fyrirfinnst á öllum stigum. Þróuð útgáfa af honum er auðvitað samskipta-

leikur þegar mörg börn búa til og þróa leikinn. Börn þurfa þá að hafa náð vissri félags-

legri færni, í að komast að samkomulagi, ná fram málamiðlun, geta útskýrt og sagt frá 

og leyst vandamál á uppbyggilegan hátt. Hlutverkaleikurinn fylgir börnunum langt fram 

eftir aldri. Sumum allt lífið. Hægt er að nota leiklist til að þróa hlutverkaleikinn og fái 

börnin þess konar tækifæri helst áhuginn og þörfin hjá þeim langt fram eftir aldri.  
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Regluleikur  

Þá er komið að þróuðustu leikgerðinni ― regluleiknum. Í þykjustu- og hlutverkaleikjum 

má finna reglur í formi samkomulags um innihald leiksins og hlutverkaskiptingu. Börn 

fara í auðveldari regluleiki snemma á leikskólaaldri. Ef leikurinn á að geta haldið áfram í 

nokkurn tíma þarf yfirleitt einhver fullorðinn að stjórna honum eða taka virkan þátt í 

leiknum. Regluleikir fara oft fram í stórum hópum og krefjast þess að menn geti unnið 

saman og farið eftir sömu reglum. Þess konar leikir eru algengir þegar börn eru á 

skólaaldri.  

Oft er mikið rætt um hvaða reglur eigi að gilda áður en leikurinn hefst. Þetta er ein 

leið fyrir börnin að æfa sig í að komast að samkomulagi, miðla málum, virða tilfinningar 

og skoðanir annarra o.fl. Það getur verið um að ræða röð, dæmigert innihald einhvers 

hlutverkaleiks eða nákvæmar reglur um það hvernig maður hagar sér í keppni. Því stærri 

sem barnahópurinn er, þeim mun skýrari þurfa reglurnar að vera. Innihaldið getur verið 

flókinn ímyndunarleikur, út fá sjónvarpsþætti eða bók. Einnig hreinn kappleikur með 

skýrum reglum.  

Þegar börn komast á grunnskólaaldur fara þau í regluleiki ein og sér, sérstaklega ef 

þau hafa margsinnis notið leiðsagnar fullorðins. Þau þurfa einnig að hafa náð tökum á 

hlutverkaleiknum. Í frímínútum í skólanum og á frístundaheimilunum er oft boðið upp á 

ýmiss konar regluleiki sem felast í athöfnum; hlaupa í skarðið, boðhlaup, stórfiskaleik 

o.fl. Regluleikir reyna oft á skynjun og hugsun, með blöndu af keppni. Maður æfir sig líka 

í að vinna og tapa. Einnig snúast regluleikir um líkamleg og andleg viðbrögð og styrk. Ein 

gerð regluleikja eru spil. Barn sem tapar alltaf í leikjum, sem þorir ekki að berjast áfram 

eða missir stjórn á sér við mótlæti og getur ekki farið eftir settum reglum, þarf stuðning 

fullorðins. Barnið þarf að fara í hlutverkaleiki til að æfa sig í félagslegum leikreglum án 

áhættu. Hlutverkaleikur getur verið góð þjálfunaraðferð alveg fram að unglingsárunum. 

Sumir regluleikir gera ráð fyrir að þátttakendur sjái vel þannig að hægt sé að taka þátt 

og ekki síst keppa. Ef blint eða sjónskert barn tekur þátt í starfinu þarf hinn fullorðni að 

gefa barnahópnum kost á að velja einnig leiki sem blinda eða sjónskerta barnið getur 

tekið jafnan þátt í.  

Smám saman verða regluleikir að íþróttum hjá mörgum börnum. Hjá stelpum 

þróast þeir oft út í félagsskap og þar er mikið hugsað um hvernig maður líti út, hverjum 

maður sé með, hvernig maður komi fram við aðra og stöðu manns í hópnum. Fái þær 

viðeigandi stuðning fullorðinna einkennist félagsskapurinn af hlýju, umhyggju og 

þolinmæði.  

 

Byggingaleikur  

Þessi kafli fjallar um leikgerð sem sjaldan er nefnd í umræðum um blind og sjónskert 

börn. Ef til vill vegna þess að byggingaleikur er mjög óaðgengilegur börnunum okkar en 

að við áttum okkur ekki alltaf á því. Þess vegna finnst okkur enn meiri ástæða til að 
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fjalla um þessa leikgerð hér. Skynhreyfileikur, eða æfingaleikur barna, getur orðið að 

byggingaleik eða verið mitt á milli.  

Einn af fyrstu byggingaleikjunum er að láta dósir eða kubba passa ofan í hver 

annan. Upp frá því fyrirfinnst byggingaleikur hjá fólki á öllum aldri, hjá sumum endar 

hann aldrei, og er hluti af öllum leikjum og stigum þeirra. Byggingaleikurinn þróast og á 

sér nær engin takmörk. Byggingaleikur er tilvalinn til að æfa sig í að vinna með hluti, ná 

tökum á efnum og lögmálum eðlisfræðinnar, þroska rýmisvitund og hugtakaskilning o.fl. 

Stór hluti byggingaleiksins felst í sjónrænum upplifunum og færni (samhæfing augna og 

handa). Færni í að herma eftir er mikilvæg svo og sjónræn áreiti. Byggingaleikurinn 

einkennist af sköpun og ánægjulegri vinnu fremur en leik en er oft mitt á milli. 

Blind og sjónskert börn eiga meira eða minna erfitt með það sem snýr að bygg-

ingaleiknum, nefnilega að ná tökum á og vinna með mismunandi efnivið. Þau geta átt 

erfitt með að skilja lögmál eðlisfræðinnar, einkum þyngdarlögmálið, erfitt með líkams-

stjórn og rýmisvitund. Þess vegna er mikilvægt að þessi börn fái tækifæri til að takast á 

við byggingaleik. Byggingaleikur felst að miklu leyti í því að endurspegla nánasta 

umhverfi barnsins, gera líkan af herberginu og hlutunum þar. Til þess að átta sig á 

herberginu, þ.e. eðli umhverfisins, er mikilvægt að barnið fái sjálft að kanna það. Ef 

sjónina vantar alveg notar það önnur skynfæri sín. Til dæmis: Hvað er inni og hvað úti? 

Inni er gólf, þak, veggir. Þar eru mörg mismunandi herbergi. Lóðrétt og lárétt. Í húsinu 

eru inni- og útiveggir. Lítil og stór hús. Það er ekki hægt að sjá í gegnum veggi, en 

glugga. Úti vaxa tré, beint og hátt upp í loftið. Maður getur séð mörg tré í fjarska. Jörðin 

getur verið flöt eða brött, fjöll, gras, malbik o.fl. Ef trén halla of mikið falla þau til jarðar. 

Há hús, geta þau hallast of mikið? Turnar og spírur, hvað er höll? Hvað er fjall? Hvað er 

landslag? Hversu stór er hestur? Hversu lítill er maur? Hvernig staðset ég mig í öllu 

þessu? Já, textinn getur orðið óendanlegur eins og vænta má. Hvernig get ég sýnt barni 

sem sér lítið eða ekkert allt þetta?  

Fyrsta skrefið er að fá að upplifa með eigin líkama og skynfærum; þreifa, klifra, 

bragða, hlusta, hoppa, liggja, róla, sitja á háhest, láta næstum missa sig, detta, stjaka 

við, flytja hluti, klifra inn í og út úr o.s.frv. Hinn fullorðni lýsir því sem er að gerast, 

umhverfinu lýst með orðum. En fyrst og fremst fæ ég staðfestingu hins fullorðna á 

upplifunum mínum og skynjunum. Heimurinn og ég verðum til í samskiptunum. 

„Þegar dóttir mín var 1-2 ára eyddi hún miklum tíma í að klifra í og úr litlum eða 

stórum rýmum. Allt frá stórum pappakössum niður í minnstu plastdalla og allt þar á 

milli. Og ég sat til hliðar ... ― Klifraðu inn í, en stórt skref, og sestu niður, já þarna 

er botninn, en hvað það er þröngt ... og upp aftur ... og klifraðu úr ... en risastórt 

skref ...! Á þeim tíma skildi ég ekki alveg af hverju hún hafði svo mikinn áhuga á 

athöfn af þessu tagi, en hana langaði alltaf til að gera þetta og ég fylgdist með. En 

nú skil ég af hverju.“  

 

Þegar barnið fer að átta sig á rými og nánasta umhverfi sínu getur næsta skref 

tekið við. Hafa áhrif á, breyta og skapa rými,aka í sundur og setja saman segulkubba, til 

dæmis. Venjulegir trékubbar geta verið erfiðir, vegna þess að þeir krefjast samhæfingar 

augna og handa til þess að ráða við svo valtan efnivið. Barn sem sér ekki á erfitt með að 

afla sér þekkingar um hvernig hlutir eru teknir í sundur, settir saman og gerðir stærri. 
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„Þegar dóttir mín var tveggja og hálfs árs um það bil vildi hún taka í sundur 

Dúplókubba (við vissum ekki að það væru til segulkubbar). Ég setti þá saman og 

hún tók þá í sundur, ég setti þá saman og hún tók þá í sundur ... Við héldum þessu 

áfram í rúmt hálft ár. Ég hugsaði með mér að hún myndi aldrei læra að byggja sjálf 

... Dag einn byrjaði hún allt í einu á því að setja Dúplókubbana saman sjálf ... 

fjöldann allan!“  

 

Þannig fer að komast mynd á byggingaleikinn og hann getur haldið áfram og orðið 

mjög svo þróaður með réttri örvun og góðum efnivið. Það er hægt að byggja raðir, 

tröppur, turna, lítil herbergi, girðingu, hús, sundlaug og annað úr umhverfi barnsins á 

Dúplóplötuna. Þykjustuleikur getur stundum komið við sögu, í einleik eða samleik barna. 

Og við hliðina á situr fullorðinn sem gefur skipanir og staðfestir uppfinningar, erfiðleika 

og velgengni.  

„Þegar dóttir mín var rúmlega fjögurra ára sat hún á gólfinu og byggði úr Legó. Við 

vorum nýlega komin heim úr ferð til Kína þar sem við rembdumst við að klifra upp 

Kínamúrinn. Eftir langa stund segir hún: ― Mamma, sjáðu hvað ég er búin að 

byggja ...! Hún hafði byggt lítið líkan af bröttum þrepum Kínamúrsins á 

Legóplötuna. Sterk upplifun varð að byggingaleik.“  

 

Byggingaleikir eiga sinn sess í leikskólanum. Trékubbar, Dúpló, Legó og stafir eru 

yfirleitt til staðar. Margt nýtt og spennandi er alltaf á boðstólum. Gott getur verið að hafa 

bæði stærri og minni efnivið til að byggja úr.  

 

Hvað geta foreldrar gert?  

Færni barna í mannlegum samskiptum og leik þróast í daglegum samskiptum við 

mömmu og pabba og aðra fullorðna eða eldri börn. Í daglegri umgengni, í venjum, við 

matborðið, þegar maður klæðir sig, í leiktímum o.s.frv. Eitt af því mikilvægasta sem 

foreldrar geta gefið börnum sínum er að framkvæma hluti með þeim, þegar við höfum 

nógan tíma og spjöllum um það sem við gerum og upplifum saman. Þetta gleymist oft. 

Það geta verið daglegar venjur eins og að klæða sig og borða kvöldmat. Tíminn, 

samræðurnar og að deila upplifunum. Ef þú gefur barninu þínu þetta gefur þú því um leið 

forsendur til að þróa hugmyndaríka leikfærni.  

Ef foreldrar taka virkan þátt í leik barna sinna undirbúa þeir þau einnig smám 

saman undir leik við önnur börn. Þessar samverustundir geta verið góðar og notalegar. 

Börnum finnst yfirleitt það besta sem til er vera þegar mamma eða pabbi gefur sér tíma 

til að taka þátt í leiknum. Sérstaklega lítil börn en einnig eldri börn elska það þegar 

einhver fullorðinn er með í leiknum. Fullorðinn sem vill leika sér. Það heyrist á 

hljómfallinu sem verður svolítið öðruvísi og afbrigðilegt, merki hins fullorðna í leiknum (í 

staðinn fyrir augnaráðið, ef svo ber undir):  

„— Hér kemur kökutröllið sem vill fá kökur, eru einhverjar góðar kökur til í dag ... 

en fínt, Dúplókubbur ... hann er girnilegur, ég ætla að borða hann ...“  
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Oft á tíðum vilja lítil börn fara í sama leikinn aftur og aftur, og nota hann til að 

skilja og átta sig í fyrirbærum í umhverfi sínu. Sá leikur getur líka verið eini leikurinn 

sem barnið kann og finnst það vera öruggt í. Það getur smám saman orðið nauðsynlegt 

að finna upp á nýjum hlutum í leiknum til þess að þróa hann. Þess vegna er svo gott að 

hafa mömmu, pabba eða kannski ömmu eða einhvern annan fullorðinn með í leiknum til 

að hjálpa barninu að móta leikinn og halda honum áfram.  

Stundum finnst okkur foreldrum skemmtilegt og notalegt að leika mikið við börnin 

okkar en stundum er það ekki eins skemmtilegt. Stundum leikur foreldri við barnið af 

skyldurækni en myndi helst vilja sitja og lesa blöðin í staðinn. Maður hefur enga orku, 

finnur fyrir áhugaleysi og nennir ekki að leika sér. Foreldri verður heldur ekki sjálfkrafa 

að útgeislandi leikforeldri með endalausa orku bara vegna þess að það á blint eða 

sjónskert barn. Þegar foreldrar hittast verður þeim tíðrætt um leikföng. Það er ekki alltaf 

auðvelt að finna leikföng sem börn sem geta ekki nýtt sér sjónina í leik hafa áhuga á. 

Þegar börnin eru lítil kemst maður ekki hjá því að foreldrar eru áhugaverðustu og bestu 

leikföngin. Hver hefur ekki reynslu af því að vera klifurgrind? Eða vinsælasta leikfangið 

sem gefur frá sér hljóð eða syngur? Eða hljóðfærið og gæludýrið? Af hverju er þetta 

svona? Líklega vegna þess að börn njóta samverunnar (samskipta, samræðna og 

öryggis) jafn mikið og innihaldsins í leiknum.  

Stundum vaknar áhugi barnanna á venjulegum leikföngum en þá aðallega á raun-

verulegum hlutum eða svipuðum hlutum í smækkaðri útgáfu. Meðal annarra efniviða í 

leik sem erfitt er að keppa við má nefna vatn og sand. Fram að þriggja ára aldri felst 

leikurinn yfirleitt í því að upplifa og kanna, helst ásamt mömmu eða pabba. Fullorðinn 

einstaklingur getur leikið við barnið og þannig undirbúið það undir ólíkar gerðir af leik en 

getur þó aldrei komið í stað annars barns í leik. Einungis önnur börn á svipuðum aldri 

geta miðlað reynslu sem börn miðla hvert öðru á jafnræðisgrundvelli. Blind og sjónskert 

börn öðlast mesta reynslu í leik ef jafngömul börn byrja ekki á því að passa þau eða taka 

of mikið tillit til þeirra, vernda þau eða vorkenna þeim. Þannig geta börnin æft sig í að 

fylgja fyrirmælum hvert annars, miðla málum, leysa deilumál, skiptast á o.fl. Ef einhver 

fullorðinn er alltaf til staðar gera börnin ráð fyrir honum í leiknum og geta því ekki 

þroskað með sér félagslegt sjálfstæði.Hins vegar er það mikill stuðningur fyrir börnin í 

þroska sínum ef foreldrar og aðrir fullorðnir undirbúa barnið undir leik við önnur börn og 

eru með í byrjun þannig að börnin kynnist hvert öðru með viðeigandi aðstoð fullorðins 

einstaklings, því það getur tekið svolítið lengri tíma. Foreldrar geta undirbúið barnið með 

því að sýna því dæmigerða leiki en líka með því að sjá til þess að athafnir og venjur 

daglegs lífs veiti barninu reynslu, upplifanir og þekkingu.  

Við fullorðnir, við foreldrar, erum misjafnlega hrifin af leikjum. Það koma tímabil í 

þessu sem öðru og gott er ef barnið hefur nokkra fullorðna í kringum sig sem geta leikið 

við það. Gera má ráð fyrir því að sjónskert börn þurfi að leika sér meira við fullorðna en 

önnur börn en mikilvægt er að hafa í huga að kraftar okkar foreldra eru ekki óþrjótandi. 
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Til umhugsunar fyrir fullorðna í leik  

Það getur verið erfitt fyrir blind og sjónskert börn, sérstaklega ef þau eru mjög sjónskert, 

að skilja innihaldið í leiknum. Hér að neðan nefnum við nokkur atriði sem við teljum gott 

að hafa í huga í leiknum:  

• Lítið blint eða sjónskert barn getur stoppað í miðju kafi í leiknum og ákveðið að 

einbeita sér að einum hlut eða kanna eitthvað, t.d. að klifra ofan í eða upp úr 

kassa, kasta hlutum, setja saman Dúplókubba og taka þá í sundur, opna og loka 

hurð eða eitthvað álíka sem truflar leikinn. Vertu rólegur, ekki skipa fyrir. Talaðu 

við barnið um hvað það er að gera. Börn gera oftast það sem þau hafa þörf fyrir að 

gera. Taktu þátt í því sem barnið vill gera og eftir það getur leikurinn haldið áfram. 

Það að vera með í og hætta í leik er eitthvað sem börn gera og hafa þörf fyrir að 

gera. Hinn fullorðni getur síðan gefið merki um að leikurinn sé að byrja og ef 

barnið bregst við því og er með á nótunum getur leikurinn haldið áfram. 

• Upp að þriggja til fjögurra ára aldri getur leikur margra blindra og sjónskertra 

barna aðallega einkennst af því að þau skoða og kanna, herma eftir, upplifa 

tillitsemi í leiknum, æfa sig í að skiptast á og nota eigin líkama og líkama mömmu í 

leiknum (fyrir klifurgrind). Þykjustuleikir geta komið seinna hjá barninu.  

 

Fyrstu þykjustuleikirnir fjalla um það sem barnið hefur upplifað og vill upplifa aftur 

í þykjustunni. Ég og dóttir mín fórum oft í leikinn „þegar ég datt út úr rúminu með 

höfuðið á undan“ þegar hún var þriggja ára. Þess konar leikir eru alltaf til staðar og 

halda áfram langt fram eftir aldri. Farðu í hæfilega einfalda og flókna leiki með barninu. 

Börn vilja leika sér að því eða í því sem þau hafa þörf fyrir.  

 

• Sé farið í gervi eða röddinni breytt til marks um leikmerki og hráefni í leikinn skríkir 

barnið af kæti. En fyrir lítið barn, svo ekki sé talað um blint eða sjónskert barn, 

getur verið erfitt að átta sig á þess konar fyrirbæri. Upplifunin getur orðið óþægileg 

eða eitthvað sem gerir barnið mjög óöruggt. Hvernig á barnið að vita hver eigi nýju 

og skrýtnu röddina? Eða að það er pabbi sem felur sig á bak við trúðargrímuna, ef 

ég get ekki séð útlit hans um leið?  

 

Það getur verið að barnið skilji ekki af hverju menn fara í grímubúning og mála 

andlitið, af því að upplýsingarnar eru svo sjónrænar. Þar af leiðandi þarf barnið kannski 

að fá að reyna og prófa gegnum önnur skynfæri sín að sjálfsögðu. Skoða nefið o.þ.h.  

 

• Hægt er að nota hugmyndaflugið til að breyta venjulegum hlutum í hvað sem er. 

Kollur verður að hesti, kassi að bát sem siglir út á mottuhafið, steinar að 

kanelsnúðum ...  

 

Þetta getur verið erfitt, eða nær ómögulegt, fyrir barn sem sér ekki. Barnið hefur ef 

til vill mjög takmarkaða þekkingu á því sem önnur börn ímynda sér. Hvað er hestur? 

Hvað er bátur og hvernig virkar hann, hvað gerir hann? Sjór ... hvað er það? Þrátt fyrir 
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að barnið kannist við ímynduðu hlutina þarf það á skýru leikmerki að halda sem veitir 

öruggar upplýsingar um hvað sé í alvöru og hvað í þykjustunni.  

 

Fullorðinn gefur leikmerki:  

― Hér kemur haugur af kanelsnúðum úr bakaríinu ...  

Þá hugsar barnið:  

Kanelsnúðar ... eru til kanelsnúðar úti á túni ... eigum við að fá okkur eitthvað 

núna ... eða..? ... en þetta eru eins og steinar ... eru þetta kanelsnúðar ...?  

 

Með því að undirbúa leikinn með útskýringum og gefa skýrt leikmerki getur blinda 

eða sjónskerta barnið líka skilið innihaldið og ímyndaðan veruleikann.  

 

― Eigum við að leika að við séum með bakarí úti á túni... við getum notað steina 

sem snúða... ég er bakarinn... svo komið þið og verslið hjá mér... En gómsætir 

kanelsnúðar!!...  

 

Hugmyndaflug og raunveruleiki  

Í umræðum um leiki er mikið fjallað um hugmyndaflug og hvernig þörf er á hugmynda-

flugi barna í leikjum. Ástæða er til að fjalla nánar um ímyndaðan veruleika barna í 

tengslum við leiki sjónskertra barna. Það góða við þá möguleika sem gefast í leiknum er 

að hægt er að óska sér og reyna allt, án þess að það sé í alvöru. Ég get prófað að upplifa 

tilfinningar í leiknum, taka þátt í óraunverulegum ævintýrum, leika mömmu, tröll, ökuþór 

eða lögreglu. Í leiknum er allt hægt, hugmyndaflugið er það eina sem setur einhverjar 

skorður. Hvaðan fá börn hugmyndir? Hvers vegna er hugmyndaflug sumra barna betra 

en annarra? Hugmyndaflugið tekur mið af raunveruleikanum, og verður ekki til úr engu. 

Hugmyndaflugið byggir ætíð á raunveruleikanum, þó að ímyndunin leiði til annars konar 

rökvísi og túlkunar. Því innihaldsríkari sem raunveruleikinn er, þeim mun frjórra verður 

hugmyndaflugið. Sjónrænar upplýsingar, sjónrænar skynjanir ásamt heyrn ýta undir 

hugmyndaflugið. Efni úr sjónvarpi endurspeglast oft skýrt í leikjum barna. Færni í að 

herma eftir öðrum tengist sjóninni náið. Hvernig farið er í dúkkuleik, hvernig haldið er á 

dúkkunni, hvernig dúkkan er látin sitja eða liggja þegar hún er mötuð. Hvernig maður 

keyrir bíl eða flýgur flugvél o.s.frv.  

Barn sem getur ekki nýtt sér sjónina til að upplifa og túlka raunveruleika sinn á oft 

í erfiðleikum með að ímynda sér hluti. Það skynjar og upplifir raunveruleikann eftir 

öðrum leiðum. Hugmyndaflugið og leikurinn fara sömu leið út og inn. Persónuleg reynsla 

og skynjanir barnsins leggja grunninn að möguleikum hugmyndaflugsins.   

 

Ég skynja umhverfið með aðstoð skynfæranna:  

með sjóninni;  

― ég sé að mamma er að vaska upp í eldhúsinu, hún vaskar upp glös og potta í 

hvítu froðukenndu vatninu, hún strýkur uppþvottaburstanum yfir diskinn, hún er 

með svuntu og gúmmíhanska á höndunum ... 
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með heyrninni;  

― ég heyri hvernig vatnið skvettist og rennur og glamrið í leirtauinu  

með snertingu;  

― ég finn fyrir heitu vatninu, löðrinu, uppþvottaburstanum, skínandi glösunum, 

diskunum... með beitingu vöðva;   

― ég finn hversu þungir diskarnir eru og hversu lítill og léttur uppþvottaburstinn er 

að halda á ... og ég hreyfi hann í hringi og þrýsti honum að diskunum ... ég verð 

að halda fast í hann ...  

með jafnvægisskyni;  

― ég stend á kollinum og verð að vera kyrr, annars missi ég jafnvægið ...  

með lyktar- og bragðskyni;  

― það er sítrónulykt af uppþvottaleginum og hann er vondur á bragðið ...  

 

Í raunveruleika með mikið af hljóðum og tali verður til ímyndaður leikur úr hljóðum og 

orðum. Raunveruleiki sem felur í sér skynjun með líkama og hreyfingum verður að 

ímynduðum leik sem inniheldur líkamshreyfingar og athafnir tengdum rýmisvitund. 

Raunveruleiki sem samanstendur af félagslegum samskiptum, nálægð og tilfinninga-

þrungnum upplifunum gefur barninu möguleika á ímynduðum leik þar sem samtal, tengsl 

og smám saman hlutverkaleikir ráða ríkjum.  

Persónugerð barnsins hefur einnig áhrif á getu þess til að tileinka sér umheiminn. 

Barnið þroskar færni sína í að notfæra sér og túlka skynjanir gegnum samskipti við 

umheiminn. Þannig eru leikir barna margbreytilegir og þeir þróast. Hugmyndaflugið fer á 

skrið ef raunveruleikinn er barninu skýr, öruggur og kunnugur.  

Erfiðleikarnir eru augljósir. Áskorun okkar foreldra felst í því að gefa barninu 

tækifæri til að skynja umhverfið og fá eins mikið af upplýsingum og hægt er, gegnum 

eins mörg skynfæri og mögulegt er þannig að tilvera þessara barna verði einnig 

innihaldsrík.  

 

Nærveru fullorðinna þörf í leikjum í leikskóla og á 

frístundaheimilum  

Flest börn þurfa á því að halda að fullorðnir gefi sig í leikinn til að aðstoða börnin við að 

skapa hann. Þeim líkar það og fá einnig nýjar hugmyndir. Öll börn hafa gaman af 

leikumhverfi og finnst spennandi að nota sögur og hugmyndaflug ― aftur og aftur. Þörf á 

stuðningi í leiknum er því ekkert sem truflar börn án sérþarfa. Stuðningur fullorðinna í 

leiknum kemur öllum börnum til góða, ekki síst í barnahópum þar sem sjónskert börn 

eru. Sá stuðningur felst í að hvetja og leiðbeina í samskiptum barnanna. Hann felst 

einnig í að veita viðeigandi stuðning, hlusta og fylgjast með, draga sig í hlé á réttu 

augnabliki, leyfa börnunum að leika sér sjálf og ráða fram úr samskiptum, veita stuðning 

og einungis stjórna þegar þess gerist þörf.  

Mörg börn eiga erfitt með að hefja leik, koma inn í leik eða leyfa öðrum að vera 

með. Þetta á við börn sem eiga erfitt með samskipti, en einnig börn sem eiga erfitt með 
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að fá að vera með í leiknum, þ.e. ef barnið kann ekki nógu vel að leika sér þannig að 

öðrum börnum finnst það eiginlega meira fyrir. Sé litið á barnið sem sérstaka byrði í 

leiknum fær það ekki að vera með.  

 

Að skapa leikskilyrði  

Fullorðnir þurfa að skapa góð og örvandi leikskilyrði fyrir börnin. Í því felst að vel sé 

vandað til vals á efniviði, slitsterkum innréttingum sem henta fyrir leik barna. Varðandi 

sjónskert börn þarf einnig að huga að aðgengilegu umhverfi sem hindrar barnið ekki að 

óþörfu. Sem dæmi má nefna merkingar á gólfum, hæfilega stór leiksvæði, rétta lýsingu, 

möguleika á að koma nálægt hlutunum o.fl.  

Til þess að börn geti hafið leik má t.d. lesa vel valdar bækur út frá þeim efnivið 

sem fyrir hendi er, fara í einfaldari eða flóknari hlutverkaleiki út frá atviki sem börnin í 

barnahópnum hafa kannski öll upplifað. Leika leikrit sem verið var að horfa á, leika 

slökkvilið þegar nýbúið er að ná í kött nágrannans upp í tré o.s.frv.  

Gerið ráð fyrir tíma fyrir leiki. Sjáið til þess að efniviðurinn sé þá til taks, að börnin 

fái að velja sjálf eða sé skipt í hópa. Skapið leikskilyrði, leiðbeinið börnunum. Takið þátt í 

hinum frjálsa leik og notið ekki þann tíma einungis í pappírsvinnu sem þarf að ljúka á 

meðan að börnin bjarga sér sjálf. Fylgist með börnunum í leik. Finnið út hvaða atriði þarf 

að fara betur í. Skrifið þau hjá ykkur.  

 

Leikgleði  

Aldrei má gleyma því að leikur byggist á löngun og þörf barnanna fyrir að upplifa og 

skynja hluti gegnum leik. Óörugg, hrædd, leið eða þunglynd börn geta ekki laðað fram 

leikgleði. Á þeim þætti þarf ef til vill að byrja hjá mörgum börnum, þ.e. að styðja barnið í 

að átta sig á tilfinningalífi sínu og vera meðvitaður um hvernig barninu líður andlega. Það 

að læra í leik á einnig við um tilfinningar og tjáningu þeirra. Tilfinningar barnsins í 

leiknum geta verið ekta og raunverulegar en algerlega hættulausar þar sem þær eru í 

þykjustunni. Á vissu tímabili geta tilfinningar og tjáning þeirra orðið að mikilvægasta 

inntaki leiksins fyrir barnið. Þess konar inntak getur verið einkar gefandi fyrir sjónskert 

börn þar sem tjáning tilfinninga er sjónrænt fyrirbæri sem þarf að útskýra fyrir þessum 

börnum á margvíslegan hátt. Leikurinn inniheldur kannski óhugnanlega atburði og 

hræðslu. Maður getur þóst vera vondur og reiður eða að einhver annar sé það. En 

leiknum má aldrei taka bókstaflega. Leikurinn er ekki tilvera barnsins heldur hugmyndir 

þess um hana. Í leiknum æfir barnið sig í að skilja og kljást við raunveruleikann. Óöryggi 

og sterkar tilfinningar eru hluti af honum.  

Ef fullorðnir vilja aðstoða barnið í leiknum þurfa þeir líka að geta laðað fram 

leikgleði hjá sjálfum sér og barninu. Barnið þarf kannski hjálp við að finna til gleði og 

hláturs, þora að upplifa spennu þó leikurinn sé kannski svolítið óhugnanlegur og að gefa 

sig á vald ævintýranna í hugarheiminum þar sem allt er raunverulegt þó að maður viti að 
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það sé bara í þykjustunni. Ef til vill þarf að byrja á því að læra hvað það er að þykjast. 

Ekki alltaf svo auðvelt að skilja ef þú sérð ekki! Tilgangur með leik er aldrei að tileinka 

sér einhverja færni eða afla sér þekkingar. Tilgangur leiksins er einungis löngunin til að 

skynja gegnum leik. Hins vegar veitir eðli og innihald leiksins reynslu sem verður að 

færni eða þekkingu ― í kaupbæti.  

Ég get kennt barni að leika kaffitíma, fara í búðarleik eða þóst vera smiður. En hafi 

barnið hvorki löngun né þörf fyrir að gera eins og það hefur tekið eftir að við fullorðnir 

gerum, eða upplifa reynslu eða atvik upp á nýtt, þá verður ekki til neinn leikur. Það sem 

við fyrstu sýn virðist vera hlutverkaleikur getur verið rannsóknar- og könnunarleikur, 

verk eða æfing. Leikurinn fer fram af fúsum og frjálsum vilja og er einungis hægt að laða 

hann fram.  

 

Félagslegt hlutverk leiksins  

Barnið þróar með sér færni í mannlegum samskiptum með því að taka þátt í samskipt-

um, samvinnu, úrlausn deilumála, leik og starfi með öðrum börnum. Samleikur er ein 

leið til að kynnast hvert öðru, skilja forsendur hvers annars þannig að samskiptin gangi 

upp. Leikurinn er markmið en einnig leið til að ná markmiði. Leikur er ein leið til að efla 

félagsþroska barna.  

Barn sem af einhverjum ástæðum öðlast ekki nægilega reynslu í samskiptum við 

jafnaldra sína getur verið óþroskað í að umgangast aðra. Það getur verið mjög ergilegt 

fyrir fullorðna að horfa upp á barn sem hugsar bara um sjálft sig, sem vill alltaf fá allt 

fyrst og kann ekki að gefa öðrum með sé. Eða barn sem svarar ekki þegar yrt er á það 

eða svarar á óviðeigandi hátt. Barn sem treðst og heimtar. Viðbrögðin eru oftast þau að 

fullorðnum finnst barnið óforskammað og illa upp alið. Í raun og veru er ástæðan oft sú 

að barnið hefur ekki næga reynslu af félagslegum fyrirbærum. Sjónskert börn hafa oft 

minni samskipti við sjáandi jafnaldra sína hvað varðar tíma og umfang, þó að þau þyrftu 

eiginlega miklu meira á samneyti við jafnaldra sína að halda en þeir sjálfir.  

Barnið lærir af reynslunni hvernig maður hegðar sér, af viðbrögðum annarra. Ef 

maður sér ekki, er erfitt að gera sér grein fyrir því hvernig fólk hegðar sér við hvert 

annað. Það er ekki nóg fyrir barnið að því sé sagt til; ― Hættu að troðast, þú verður að 

bíða þangað til röðin er komin að þér ... Oft þarf frekari útskýringa við og að rætt sé um 

það hvernig maður hegðar sér og er við hvert annað. Útskýringar sem eru skýrar og 

afdráttarlausar.  

„― Nú verðum við öll að standa hér róleg í smá stund af því að þú ert í langri röð 

og það eru átta börn á undan þér. Einn í einu, allir fá og enginn verður útundan!“  

 

Ef maður sér ekki er erfitt að átta sig í því hvernig það er að standa í röð. 

Félagslega reynslu get ég bara öðlast sjálfur eða af jafnöldrum mínum. Mikilvægt er að 

styðja jafnaldra félaga, og systkini, í að þora að segja hvað þeim finnist en einnig að 

læra að útskýra hluti sem erfitt er að skilja ef maður sér ekki. Oft taka félagarnir meira 

tillit til félaga síns sem hefur það ekki svo auðvelt af því að hann sér ekki. Ef blinda eða 

sjónskerta barnið fær ekki tækifæri til að læra að umgangast aðra fá hin börnin leið á 
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því, reyna að forðast félaga sinn eða verða reið og pirruð, jafnvel leiðinleg. Við fullorðnu 

verðum að sýna gott fordæmi. Settu blinda eða sjónskerta barninu sömu mörk en með 

tilliti til fötlunarinnar. Mundu að framkoma þín, stuðningur og aðstoð við sjónskerta 

barnið er eitthvað sem hin börnin læra af þér og haga sér eins.  

Þegar sjónskert barn er lítið þarf að útskýra hvaða skorður fötlunin setur barninu, 

annars veit hvorki blinda eða sjónskerta barnið né önnur börn hvernig maður á að bera 

sig að. Á unglingsárunum vill maður ekki skera sig úr. Þá þurfa þessir hlutir að vera á 

hreinu. Leikur við önnur börn veitir félagslega reynslu sem verður smám saman að 

félagsfærni. Öll börn hafa þörf fyrir að leika sér mikið og lengi og blind og sjónskert börn 

enn meir og lengur. Líklega lengur fram eftir aldri en önnur börn. Þykjustuleikir og 

hlutverkaleikir öðlast því mikilvægi á frístundaheimilum. Eins og er gerir starfsemin ráð 

fyrir því að börnin séu nokkuð sjálfstæð og geti sjálf haft frumkvæði að athöfnum og 

leikjum. Oft eru hóparnir líka ansi stórir. Þannig er nauðsynlegt að einn starfsmaður beri 

ábyrgð á því að blinda eða sjónskerta barnið geti tekið þátt í því sem í boði er og að 

börnin hafi möguleika á að leika sér í minni hópum. Enn og aftur má taka fram að sjö til 

níu ára börn hafa mikla þörf fyrir að leika sér, ekki síst börn sem búa við fötlun sem 

hamlar félagsþroska þeirra, þar með talin blind og sjónskert börn. 

 

Hvernig leika börnin okkar sér? 

Þessi kafli er aðallega ætlaður starfsfólki leikskóla og frístundaheimila en einnig 

foreldrum, grunnskólakennurum o.fl. Taki maður eftir því að blint eða sjónskert barn á í 

erfiðleikum með að leika sér við jafnaldra sína þarf maður fyrst að athuga á hvaða 

leikstigi barnið er í þroskaferli sínu þannig að hægt sé að veita réttan stuðning. Barnið 

getur átt erfitt með innihald leiksins eða félagslega umgjörð hans. Einnig þarf að huga að 

barnahópnum, samsetningu hans, leikfærni og félagslegum þroska barnanna. Hvaða 

börn eiga vel saman og hver ekki. 

Samleikur felur í sér samskipti tveggja eða fleiri aðila. Það má vera að sjáandi börn 

eigi í mestu vandræðum í leiknum, ef þau skilja ekki hvernig maður hefur samskipti við 

einhvern sem sér illa eða ekkert. Þá þurfa sjáandi börnin kannski mest stuðning í 

leiknum. Með því að nota efnið um matsaðferðir sem er að finna í þessari bók er hægt að 

fá nokkuð góða mynd af leikaðstæðum barnsins. Spurningarnar má nota þegar fylgst er 

með leikjum. Spurningarnar og svörin við þeim vekja mann kannski til umhugsunar um 

það sem hægt er að gera til að komast á réttan kjöl, hvers konar stuðningi barnið og 

barnahópinn þarf á að halda. Samstarf foreldra og starfsfólks er nauðsynlegt. Foreldrar 

þekkja börn sín og starfsfólkið barnahópinn. Samstarf er af hinu góða fyrir alla aðila. 

Nauðsynlegt er að gera athuganir í þessu sambandi. Oftast gengur vel að fylgjast 

með þegar leikurinn er farinn af stað eða sitja við hliðina á börnunum ef þau þurfa að 

hafa einhvern fullorðinn nálægt sér. Mikilvægt er að maður viti hvað maður ætlar að 

skoða sérstaklega. Besta aðferðin er að taka leik barnanna upp á myndband, þar sem 

maður getur síðan skoðað efnið í ró og næði. (Munið að allir foreldrar þurfa að veita 

samþykki fyrir þessari aðferð áður en kveikt er á upptökuvélinni í barnahópnum!)  



 

80 

Sjónstöðin   Einn skóli fyrir alla 

Veljið nokkrar spurningar úr listanum í bókinni, takið eitt atriði í einu, heildarsýnin kemur 

smám saman. Dæmi um þær upplýsingar sem fást með athugunum: 

• hvaða leikgerð hentar börnunum  

• hvers konar rými er hentugast fyrir leiki  

• hvers konar hlutir og leikföng eru hentug og hver ekki  

• hvers konar innréttingar og húsgögn þurfa að vera fyrir hendi  

• hvaða börn ná vel saman í leik  

• hvernig sameiginleg reynsla, eða skortur á sameiginlegri reynslu, hefur áhrif á 

framvindu leiksins  

• hvers konar samskiptaerfiðleikum á blinda eða sjónskerta barnið í  

• hvers konar erfiðleikum valda samskiptin sjáandi börnum  

• hversu miklum stuðningi frá fullorðnum einstaklingi þurfa börnin á að halda  

 

Þegar sýn fer að komast á hlutina og aðstæður eru orðnar ljósar velur maður 

raunhæf markmið og skipuleggur starfið í samræmi við þau. Skipulagningin er hluti af 

almennri skipulagningu leikskólastarfsins en einnig hluti af einstaklingsnámskrá hvers 

barns fyrir sig. 

 

(Ef þið þurfið á frekari aðferðum og hugmyndum að halda vonumst við til að geta 

veitt ykkur frekari ráð í kaflanum Aðferðir; skipulagning, innihald, framkvæmd á bls. 94.)  
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Hvar erum við og hvert stefnum við?  

Um athuganir og áætlanir   

Fyrir börn sem þurfa sérstakan stuðning í leik-, grunnskóla og frístundarheimilum þarf að 

útbúa sérstaka einstaklingsáætlun. Þeir sem bera ábyrgð á barninu þurfa að hafa aðgang 

að skipulegri námskrá þannig að þeir geti fylgst með því að barnið fái þann stuðning sem 

það þarf. Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla eiga börn sem þurfa sérstakan stuðning rétt 

á einstaklingsnámskrá sem unnin er í samráði við foreldra. 

 

Hvað er námsáætlun?  

Hægt er að tala um námskrá, verkefnaáætlun eða einstaklingsnámskrá. Það er sama 

hvaða hugtak verður fyrir valinu, markmiðið er alltaf það sama en innihaldið tekur á 

ólíkum þáttum í daglegu lífi barnsins. Hvort sem litið er til sérstakra laga sem fjalla um 

málefni fatlaðra eða til þjónustu hjá heilsugæslu og sveitarfélögum er ætlast til þess að 

unnið sé eftir einstaklingsmiðaðri áætlun þegar um er að ræða börn með þörf fyrir 

sérstakan stuðning. Leik-, grunnskólar og frístundaheimili eiga samkvæmt aðalnámskrá 

að setja upp einstaklingsnámskrá fyrir barnið í samráði við foreldra og ráðgjafa frá 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda og sjónskerta. Samvinna og samstarf allra sem koma að 

málefnum barnsins og fjölskyldunnar er lykilatriði til að skýra hlutverk hvers og eins og 

skapa heildarsvip.  

Við höfum valið að nota orðið námskrá í þessari bók þar sem það er notað í 

aðalnámskránni og í öðrum ritum sem snerta þetta efni og fjalla um kennslu- og 

námsáætlun sem unnið er eftir í leik- og grunnskóla. Sé markmiðið skóli án aðgreiningar 

er lögð áhersla á einstaklinginn í hópnum en við fjölluðum um þetta atriði í kaflanum um 

blöndun og samskipan. Gerð er námskrá fyrir barnið en nauðsynlegt er að byggja hana á 

hópsýn enda tengist stuðningurinn samskiptum barnanna og aðlögun starfseminnar eða 

kennslunnar þannig að aðstæður, tengsl og umhverfi henti öllum börnum.  

Við gerð einstaklingsnámskrár ber að huga að eftirfarandi þáttum:  

• Leggja ber áherslu á þarfir barnsins sem einstaklings, ekki á það sem skólinn 

eða starfið vill að barnið geri.  

• Einstaklingsnámskránni ber að taka mið af tilveru barnsins í heild sinni sé þess 

þörf. Ef svo er má hugsa sér að skipta námskránni í nokkra minni hluta.  

• Einn aðili þarf að bera ábyrgð á heildarskipulagningu.  

• Einstaklingsnámskrá samanstendur af:  

- Athugunum  

- langtímamarkmiðum og leiðarljósi  

- skammtímamarkmiðum sem hægt er að meta  

- aðferðum og starfsháttum  

- mati og eftirfylgni  

- skiptingu ábyrgðar og tímaáætlun  
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Hvaða kosti hefur einstaklingsnámskráin?  

Uppeldisfræðileg námskrá er í stuttu máli svar við spurningunni: hvað þurfa fullorðnir að 

gera til að barnið geti lifað sem eðlilegustu lífi? Einstaklingsnámskráin er hugsuð sem 

hjálpartæki fyrir starfsfólk og foreldra. Líklega er ekki óalgengt að foreldrar séu hugsandi 

og ef til vill vonsviknir yfir að vita ekki hvernig barninu þeirra líður frá degi til dags. Er 

allt eins og það á að vera? Gerum við allt sem í okkar valdi stendur? Fær barnið allan 

þann stuðning sem það þarf til þess að geta þroskast og liðið vel? Á barnið vini, líkar 

öðrum við það? Er eitthvað sem við höfum ekki áttað okkur á? Er eitthvað sem við 

ættum að gera? Er of mikið í gangi umhverfis barnið? Á bara að einbeita sér að þjálfun 

og æfingum, við verðum líka að fá að taka því rólega og hafa það huggulegt. Við viljum 

líka fá að vera venjuleg fjölskylda. Er barnið hamingjusamt? Líður því vel? Erum við að 

gera réttu hlutina?  

Margir foreldrar kannast við svona vangaveltur. Stundum finnst manni allt of mikill 

tími og orka fara í áhyggjur, hugsanir og spurningar leita á hugann. Skipuleg 

einstaklingsnámskrá sem nær yfir tilveru barnsins í heild sinni minnkar áhyggjurnar. 

Heildarmynd af aðstæðum verður skýrari og foreldrar geta sofið rótt. Áhyggjurnar 

minnka og foreldrar hafa þá einnig meiri tíma, krafta og löngun til að lifa eðlilegu 

fjölskyldulífi. Þar af leiðandi er meiri ró, öryggi og vissa umhverfis barnið þannig að það 

getur einbeitt sér að því sem börn gera almennt; skynja, leika sér, uppgötva og 

þroskast, í samneyti við önnur börn.  

Leikskólakennarar og annað starfsfólk umhverfis barnið getur líka haft sams konar 

vangaveltur og fundið fyrir smávegis óróleika. Það er að svo mörgu að hyggja, svo mikið 

nýtt að læra fyrir leikskólakennarana sem vinna með hópinn sem barnið er í. Erfitt er að 

átta sig á því hvar á að byrja, hvað sé mikilvægast og hvað beri að setja í forgang. Það 

getur líka verið erfitt að átta sig á því við hverju má búast, hvers konar innihald og 

markmið í starfinu séu raunhæf í tengslum við sjónskert barn. Ef starfsfólk hefur ekki 

reynslu af sjónskerðingu ― flestir hafa hana ekki ― er verkefnið þó nokkuð umfangs-

mikið. Gott er að taka einn hlut fyrir í einu og vita hvert stefnt er og hvar á að byrja. 

Aðaltilgangurinn með einstaklingsnámskrá með vel völdum markmiðum og 

aðferðum er að barnið fái stuðning við hæfi. Við fullorðnu umhverfis barnið berum 

ábyrgð á að svo sé.  

 

Hvernig veljum við markmiðin?  

Reynsla okkar sem foreldra og annarra foreldra sem við höfum verið í sambandi við 

hefur kennt okkur að stundum eru deildar meiningar um hvaða markmið séu mikilvæg 

eða raunhæft að vinna að. Þar sem reynsla aðila er mismunandi og væntingarnar ólíkar 

hvað varðar barnið og starfsemina sem það tekur þátt í koma upp vandamál í samstarfi 

foreldra og starfsfólks. Sérfræðingar sem veita stuðning hafa oft marga ára reynslu og 

þekkingu af starfi með fötluðum. Ég sem foreldri hef þekkingu og vitneskju um barnið 

mitt. Ég er sérfræðingur um barnið mitt sem er ómetanlegt í þessu sambandi. Sá aðili 

sem ber ábyrgð á barnahópnum, leikskólakennarinn eða grunnskólakennarinn, hefur 

meiri þekkingu á barnahópnum og uppeldisfræðilegri hlið skólastarfsins. Foreldrar og 

starfsfólk vega hvert annað upp þannig að barnið fái sem bestan stuðning. Þess vegna er 
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ráðlegt að samstarf sé haft um markmiðin í einstaklingsnámskránni. Gott getur verið að 

nota þrjú lykilhugtök til að öðlast heildarsýn á barnið:  

 

●  Einstaklingsbundnar þarfir:  

Hvaða einstaklingsmiðaðan stuðning þarf barnið? Má rekja erfiðleikana til fötlunarinnar 

eða er um að ræða persónuleika barnsins? Hvaða möguleika hefur barnið?  

Við áætlanagerð er auðvelt að falla í þá gryfju að tengja alla þætti fötlun barnsins. 

Þá er gengið út frá þeim vandamálum sem talið er að fötlunin valdi. Hætta er á því að 

aðilar sem hafa mesta reynslu af þess konar sýn setji markmiðin. Í staðinn fyrir að 

ganga út frá þörfum barnsins sjálfs. Sjónskerðing getur valdið mjög ólíkum erfiðleikum 

allt eftir persónugerð barnsins og lífsreynslu. Til þess að geta veitt barninu viðeigandi 

stuðning og geta hvatt það nægilega til að þiggja stuðninginn er mikilvægt að skoða vel 

núverandi aðstæður barnsins. Skilgreina þarf erfiðleika og úrræði út frá fötluninni og 

barninu sem einstaklingi.  

 

●  Aðlögun umhverfis og efniviðar:  

Örvar umhverfið og efniviðurinn þroska og sjálfstæði barnsins? Einnig félagsþroska 

barnsins og sjálfstæði? Er barnið gert óþarflega ósjálfstætt vegna þess að rýmið eða 

efniviðurinn er ekki aðgengilegur? Hversu sjálfstætt á barnið rétt á að geta verið?   

Hætta er á að umhverfi og efniviður séu gerð aðgengileg á þann hátt að þau verði 

þægileg fyrir hinn fullorðna og hvetji barnið ekki til sjálfstæðis. Sem dæmi má nefna að 

hinn fullorðni nái í efnivið handa barninu í staðinn fyrir að setja merkingar og hafa 

efniviðinn aðgengilegan og innrétti rýmið auk þess þannig að barnið geti ekki farið um 

sjálft. Einnig er sú hætta fyrir hendi að úrvalið sé takmarkað hjá blinda eða sjónskerta 

barninu í samanburði við sjáandi börnin í hópnum. Sjáandi börnin geta kannski valið um 

fimmtán bækur á meðan að blinda eða sjónskerta barnið hefur kannski bara fjórar 

bækur að velja á milli o.s.frv.  

Blinda eða sjónskerta barninu er nauðsynlegt að umhverfi og efniviður sé 

aðgengilegt öllum. Ekki einungis efniviður barnsins heldur líka allra hinna barnanna. 

Hvernig á barnið að geta deilt upplifunum með félaga sínum ef fulla sjón þarf með? Það 

gerist oft að aðgengi tekur mið af því sem manni finnst að barnið eigi að kunna og þurfi 

því á að halda. Auðvelt er að gleyma því að ekki síður er um að ræða hvernig umhverfi 

og efniviður henta barninu þegar það er með öðrum börnum. Fyrst og fremst varðandi 

tækifæri til samskipta og félagslegrar reynslu. Aðgengilegt umhverfi og efniviður kemur 

barninu til góða og styður einnig við samskipti og umgengni barnanna við hvert annað. 

 

●  Félagsleg þátttaka:  

Barnið vill tilheyra hópnum, vill finna að það sé velkomið; ― ég á minn stað hér. Hvert 

og eitt barn gefur af sér í hópnum og vill finna til samkenndar með hópnum. Er 

starfsemin skipulögð með félagslega þátttöku í huga?  

Áætlanir eru gerðar fyrir barnið sem einstakling og markmiðin ber að setja með 

þarfir þess í huga. En til þess að ná því markmiði að barnið verði félagslega virkt þarf að 

skapa aðstæður sem gefa færi á félagslegum samskiptum. Þess vegna er mikilvægt að 

markmiðin í einstaklingsnámskránni séu skilgreind með það í huga sem á að framkvæma 
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til að ná markmiðunum, innan ramma leikskólastarfsins almennt eins og kostur er. Það 

fer eftir verkefnum hvort unnið er með barnahópinn í heild sinni eða í minni hópum.  

Möguleikar á félagslegri þátttöku skapast út frá innihaldinu en framkoma barna og 

fullorðinna hefur líka sín áhrif. Mikilvægt er að samskipti gangi vel fyrir sig og að 

skilningur sé á því hvers konar stuðning blinda eða sjónskerta barnið þarf á að halda. 

Mörgum blindum og sjónskertum börnum getur reynst erfitt að verða virk félagslega og 

þroska færni sína í mannlegum samskiptum. Þar af leiðandi þurfa þau að öðlast eins 

mikla félagslega reynslu og kostur er, með og án aðstoðar fullorðinna. Maður verður ekki 

félagslyndur nema að fá að vera það. Maður lærir ekki að synda á þurru landi.  

 

Gerð athugana  

Til þess að vita hvert maður ætlar þarf maður að vita hvar maður er staddur og þar 

finnur maður bestu leiðina að markmiðinu. Tilgangur athugana eða matslista er að fá 

skýra sýn á barnið og aðstæður þess í heild sinni þannig að menn fullvissi sig um það að 

þeir velji rétt markmið. Í þeim er barninu lýst, tilveru þess og daglegu lífi. Þar er einnig 

dregin upp mynd af einstaklingum umhverfis barnið, hvernig staðan er í aðgengismálum 

o.s.frv.  

 

Tilgangur athugananna er:  

• að líta á barnið sem einstakling,  

• að allir umhverfis barnið hafi sömu sýn á það svo og á vandamál og tækifæri sem 

eru fyrir hendi.  

 

Kostirnir eru:  

• að tekið er á erfiðum eða óskýrum atriðum sem yrði annars af ýmsum ástæðum 

ekki tekið eftir eða tekið á,  

• að hlutunum er forgangsraðað í sameiningu og menn vega hvern annan upp 

þekkingarlega séð. Hafðu það hugfast að ekki er um að ræða próf eða aðferð til að 

kanna færni og hæfni barnsins.  

 

Hvað geta athuganirnar falið í sér?  

Sjónskerðing á það til að skapa vandamál sem geta oft verið flókin og erfið að átta sig á. 

Einnig getur auðveldlega komið fyrir að maður túlki hegðun barnsins ranglega, þar sem 

erfitt getur reynst að átta sig á því hvers konar afleiðingar alvarleg sjónskerðing eða 

blinda hefur fyrir barnið. Barn sem eyðir mestum hluta frímínútnanna í að hlaupa fram 

og tilbaka á skólalóðinni getur virst vera virkt barn, þó að það noti næstum allan tímann 

og krafta sína í að reyna að finna félaga sína. Barn sem talar lítið og stendur svolítið í 

burtu frá hinum börnunum eða sem situr allan tímann í sandkassanum og grefur holur 

getur virst vera ánægt barn sem þarf á rólegu umhverfi að halda og þarf að fá að hlusta 

á það sem fram fer í kringum það. Þess konar hegðun getur líka verið til marks um það 

að barnið kunni ekki að hafa frumkvæði að samskiptum við jafnaldra sína. Félögunum 

finnst barnið ekki hafa áhuga á að vera með þeim af því að þeir ná aldrei augnsambandi 
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við það. Barnið situr ef til vill í sandkassanum vegna þess að enginn hefur sagt því hvað 

annað er í boði.  

Leikskólasérkennarar í norsku þekkingarmiðstöðinni Tambartun hafa þróað aðferðir 

sem við erum hrifnar af og höfum notað við gerð matslistans í þessari bók. Við vonum að 

listinn gefi eins heildstæða og raunsæja mynd af þörfum barnsins og kostur er. Á 

Tambartun er stuðst við sams konar matslista en með nokkuð öðrum áherslum og er 

hann aðallega notaður við mat á þörf fyrir umferliskennslu. Við höfum lagt áherslu á 

félagsmótun barnsins og heildarsýn á daglegt líf þess. Matslistinn inniheldur spurningar 

sem aðilar í nánasta umhverfi barnsins svara: foreldrar, stuðningsaðilar, aðstoðarmenn, 

sjónráðgjafar, amma eða aðrir nákomnir einstaklingar. Foreldrarnir ákveða hverjir taka 

þátt í ferlinu og fundum í kringum það, í samráði við þann sem ber heildarábyrgðina. Í 

mörgum tilfellum nægir að foreldrar, leikskólakennari/ grunnskólakennari og sjónráðgjafi 

taki þátt. Sumum spurningunum getur barnið svarað sjálft og fást þannig í sumum 

tilfellum mikilvægar upplýsingar.  

Í upphafi má einbeita sér að einum hluta, eftir þörfum hverju sinni. Þá er tekið mið 

af þeim vandamálum sem barnið og umhverfi þess eiga við að glíma. Til dæmis geta 

mjög sjónskert lítil börn átt erfitt með samskipti meðan að börn sem sjá betur eiga 

kannski ekki í eins miklum erfiðleikum með þennan þátt. Þar mætti ef til vill byrja á 

leikgerðum og athöfnum og taka samskiptaþáttinn inn í ef með þarf. Munið að hin 

raunverulegu vandamál ráða ferðinni, ekki sjúkdómsgreiningin.  

Áður en farið er út í athuganir af þessu tagi er fylgst með barninu. Þetta er 

eiginlega nauðsynlegt að gera í leik- og grunnskóla þannig að hægt sé að svara 

spurningunum. Nauðsynlegt er að fylgjast vel með barninu í leik. Foreldrar eiga ef til vill 

auðveldara með að svara spurningunum beint, þar sem þeir eru börnum sínum nánir. 

Margar af spurningunum fjalla um tengsl barnsins við önnur börn og þá er einnig átt við 

systkini, frændsystkini og vini heima og í leik- og grunnskóla. Góð aðferð er að nota 

myndbandsupptökuvél heima og í leik- og grunnskóla og taka upp hluta úr degi. Svo 

geta menn skoðað upptökurnar í sameiningu og aflað mikilvægra upplýsinga.  

Matslistunum er skipt upp í nokkra hluta eftir áherslum. Við höfum valið að leggja 

mat á samskipti með tilliti til þess að sjónskerðing hefur oft í för með sér erfiðleika hvað 

þau varða, bæði fyrir barnið sjálft og umhverfið. Varðandi lítil börn er fyrst og fremst um 

að ræða samskipti við fullorðna, tjáningu og málskilning. Í umfjöllun okkar um eldri börn 

komum við einnig inn á samskipti og tengslamyndun við jafnaldra börn svo og hvers 

eðlis leikurinn er.  

Við skilgreinum athafnir sem allt það sem barnið upplifir og tekur þátt í á sólarhring 

og á viku. Vakna eða láta vekja sig á morgnana, klæða sig eða láta klæða sig, borða 

morgunmat, ganga í leikskólann eða vera skutlað í skólann. Samverustundin, útivera, 

frímínútur, fara í leikfimi o.s.frv. Hér gefst tækifæri til að finna það sem gengur vel og 

skoða nánar þau atriði sem barnið á í vandræðum með. Með sama matslista er einnig 

hægt að kanna viðeigandi námsgreinar eða efnissvið.   

Í matslistanum skynfæri og tilfinningar fjöllum við um eftirfarandi: Fær barnið 

tækifæri til að skynja og meðtaka upplýsingar með þeim skynfærum sem það hefur? 

Hvernig er hægt að stuðla að því að barnið noti sér skynfærin sem skyldi? Þessi þáttur 

ræðst af því hversu hamlandi áhrif fötlunin hefur fyrir barnið og hvers konar möguleika 
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barnið hefur til að vega hömlunina upp með öðrum skynfærum sem það lærir að nýta 

sér.  

Blind og sjónskert börn geta átt erfitt með að tjá og túlka tilfinningar. Fötluð börn 

geta átt erfitt andlega og tilfinningalega af því að þau finna til þess að þau eru öðruvísi 

en önnur börn. Það getur orðið til þess að börnin eru leið, reið eða hreinlega sorgmædd. 

Þetta eru erfiðleikar sem foreldrar eiga erfitt með að ræða. Stundum þarf öll fjölskyldan 

á stuðningi að halda til þess að komast í gegnum hlutina og ná tökum á þeim. Þá er 

mikilvægt að geta bent á þau atriði sem valda erfiðleikum. Einnig er gott fyrir einstak-

linga umhverfis barnið, bæði börn og fullorðna, að fá að vita hvernig barnið tjáir 

tilfinningar sínar og hvort eitthvað hamli tilfinningaþroska þess.  

 

Notkun matslistanna  

Munið að hafa svörin við spurningunum stutt og lýsandi. Auðvelt er að festast í 

umræðum en þær mega gjarnan bíða þangað til samantektin er tilbúin og komið er að 

því að velja markmið. Í samantektinni er stuttlega gert grein fyrir svörunum við 

spurningunum og þær settar undir erfiðleika eða úrræði. Hér er einnig við hæfi að nefna 

ef ástæða þykir til að vinna nánar með einhverja sérstaka erfiðleika eða leita umfangs-

meiri svara við einhverjum spurningum. Ástæða getur verið til að hafa samráð við 

sérfræðinga, t.d. sérkennara, talmeinafræðing, sálfræðing, sjúkraþjálfara, sjóntækja-

fræðing, sérfræðinga í aðgengismálum, drama og dansi eða aðra einstaklinga eftir 

þörfum. Að lokum er drepið á helstu atriðum og þau sett í samhengi við þætti sem fjallað 

var um í fyrri köflum og eftir það ákveðið hvaða markmiðum ber að forgangsraða:  

• Einstaklingsbundnum þörfum og persónuleika barnsins  

• Aðlögun umhverfis og efniviðar  

• Félagslegri þátttöku  

 

Einnig er hægt að setja sér almennt langtímamarkmið í samantektinni og tengja 

það þeim hugtökum sem við lýstum í kaflanum um blöndun og samskipan, nefnilega 

ósjálfstæði og sjálfstæði.  

Spyrjið ykkur eftirfarandi spurningar: Gerum við barnið enn háðara öðrum eða enn 

sjálfstæðara ef við veljum tiltekna aðferð við að ná tilteknu markmiði? Einn aðili er 

gerður ábyrgur fyrir því að skrifa niður og taka saman það sem rætt er um. Til dæmis 

einhver sem telur sig hafa mesta þekkingu á uppbyggingu matslistans. Hafið í huga að 

um er að ræða einkamál og oft viðkvæm mál sem verður að fjalla um af virðingu við 

barnið og fjölskylduna. Foreldrar ákveða hvaða þætti í matslistanum ber að fara með 

sem trúnaðarmál og þeir velja einnig hvaða aðilar hafa aðgang að efnisinnihaldinu. Sjálf 

einstaklingsnámskráin er hins vegar opinbert skjal og ber þannig einungis að innihalda 

atriði sem ekki eru trúnaðarmál.  
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Umfang og eðli einstaklingsnámskrárinnar  

Þegar matslistanum hefur verið svarað og gróf samantekt er tilbúin er komið að því að 

velja markmið og aðferðir sem taka á með í einstaklingsnámskrána sem er fagleg og 

einstaklingsmiðuð áætlun fyrir barnið. Eftirfarandi aðilar ættu að vera til staðar á fundum 

um þessi atriði: ábyrgur leikskólakennari, foreldrar, sjónráðgjafi frá þekkingarmiðstöð-

inni og forstöðumaður (leikskólastjóri, skólastjóri, aðstoðarskólastjóri o.s.frv.). Einnig er 

æskilegt að starfsmenn deildarinnar sem barnið er á og sérkennslustjóri taki þátt sé þess 

kostur. Einn aðilanna ber ábyrgð á því að kalla til fundi og skrifa niður það sem þarf. 

Skólastjóri eða leikskólastjóri bera ábyrgð á því að einstaklingsnámskrá sé gerð og henni 

fylgt eftir. Veljið í sameiningu þá þætti sem þarf að setja í forgang. Of mörg markmið 

geta leitt til þess að heildarsýn tapast. Forgangsraðið og takið eitt skref í einu.  

 

Framtíðarsýn ― langtímamarkmið  

Í þessu sambandi er vert að ræða langtímamarkmið. Hvernig myndum við vilja hafa 

hlutina eftir tvö eða fimm ár? Hvaða raunhæf úrræði eru fyrir hendi? Er markmið okkar 

að barnið öðlist smám saman virka þátttöku í allri starfsemi leikskólans/ grunnskólans/ 

frístundaheimilisins? Þarf að breyta einhverjum þáttum í starfseminni til að svo geti 

orðið? Í hvaða athöfnum er mikilvægt að barnið geti tekið þátt til jafns við önnur börn? 

Hvernig hvetjum við til vináttutengsla til lengri tíma litið? Er markmiðið að barnið verði 

sjálfstætt í skólastarfinu í heild sinni, í kennslustundum og frjálsum tíma? Hvernig viljum 

við að frímínúturnar séu fyrir barnið og vini þess eftir þrjú ár? Er mikilvægt að barnið 

geti gengið sjálft til og frá skóla og frístundaheimilis? Með vinum sínum? Viljum við að 

tómstundir barnsins séu í hverfinu? Veltið fyrir ykkur hvernig hlutamarkmið líta út 

tímanlega séð. Hvað er raunhæft? Hvaða erfiðleikar virðast óyfirstíganlegir? Þarf smám 

saman að hafa samband við einhverja aðra aðila í sveitarfélaginu?  

Veltið einnig fyrir ykkur möguleikum og úrræðum. Hvað þarf að þróa og hverju þarf 

að breyta? Þarf barnið sem einstaklingur á sértækum stuðningi að halda; eru það vinirnir 

umhverfis barnið eða er það eðli starfseminnar, aðferða, efniviðar, umhverfis, stofnunar-

innar o.fl. sem þarf að vinna með? Langtímamarkmið geta gefið nýjar hugmyndir og þau 

eru rauði þráðurinn í einstaklingsnámskránni. Þau má yfirfara árlega til þess að fullvissa 

sig um að maður sé að gera réttu hlutina.  

Í byrjun er við hæfi að setja sér 3-4 skammtímamarkmið sem innihalda aðferðir, 

tímaáætlun og hvernig ábyrgð er skipt milli aðila og síðan er atriðum bætt við. Þegar 

hlutamarkmið eru ákvörðuð er mikilvægt að þau séu eins raunhæf og hægt er þannig að 

hægt sé að meta árangur.  
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Skrifleg gögn  

Einstaklingsnámskráin þarf að vera til skriflega þannig að hún standist og sé hrint í 

framkvæmd. Hér koma nokkrar uppástungur að fyrirsögnum eða kaflaheitum varðandi 

námskrána:  

• Erfiðleikar ― hvað kom fram í athugununum? Hvernig er staðan í dag?  

• Langtímamarkmið ― hvað höfum við að leiðarljósi?  

• Skammtímamarkmið ― hverju viljum við hrinda í framkvæmd sem fyrst?  

• Aðferð ― hvernig náum við markmiðunum?  

• Skipting ábyrgðar ― hver gerir hvað?  

• Tímaáætlun ― hvenær á að gera hvað og hvenær á því að vera lokið?  

• Eftirfylgni og mat ― hvernig gekk, náðum við settum markmiðum og hvað tekur nú 

við?  

 

Erfiðleikar ― hvernig er staðan í dag?  

Lýsið barninu og þeim erfiðleikum sem komu fram í athugunum og svörum við 

spurningunum í matslistanum. Veltið fyrir ykkur hvað veldur erfiðleikunum og hvers 

konar stuðningi barnið getur þurft á að halda til að ná framförum. Stafa erfiðleikarnir af 

fötluninni sem slíkri? Þurfum við fullorðnu að huga að hegðun okkar og gera starfsemina 

aðgengilegri? Er þörf á fleiri nýtanlegum hjálpartækjum? Þarf barnið einhverja sérstaka 

örvun og þjálfun? Er bætt aðgengi og aðlögun eitthvað sem gerir barninu auðveldara 

fyrir? Hvernig er hægt að virkja félagslega þátttöku og nýta sér hana í uppeldisstarfinu?  

Dæmi:  

Kalli er alltaf síðastur út eftir samverustundina eða kennslustundina (í skólanum og á 

frístundaheimilinu). Hann vill helst ekki klæða sig í útifötin og finnst það svo erfitt. Hann 

getur klætt sig sjálfur en það tekur mjög langan tíma. Hann þarf örvun og hvatningu til 

að takast á við hlutina.  

Hann stendur oftast kyrr úti á skólalóðinni og leitar eftir félagsskap fullorðinna eða 

lætur einhvern fullorðinn fylgja sér að rólunum. Ef maður spyr hann hvað hann vilji gera 

er svarið alltaf „ég veit ekki“. Þegar önnur börn eru í nágrenninu fer Kalli til þeirra en 

missir fljótlega af þeim um leið og þau hlaupa að næsta leiktæki. Kalli nær ekki að fylgja 

þeim eftir. Svo virðist sem Kalla finnist ekki gaman að vera úti.  

 

Langtíma- og skammtímamarkmið  

Mikilvæg er að sum markmiðin séu sett til lengri tíma og er þá hægt að skipta þeim í 

hlutamarkmið. Markmiðin í einstaklingsnámskránni eiga að vera til styttri tíma, skipt í 

hlutamarkmið og skipulögð á þann hátt að mögulegt sé að meta þau á einum til tveimur 

mánuðum. Notið matslistann við að ákvarða hvaða atriðum ber að forgangsraða, nokkur 
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markmið í einu. Til þess að geta lagt mat á markmiðin þurfa þau að vera raunhæf og 

skýr.  

Dæmi:  

Langtímamarkmið okkar er að Kalli verði virkur og sjálfstæður úti á skólalóðinni og sé 

með hinum krökkunum. Þannig á það líka að vera í frímínútunum í skólanum. 

Hlutamarkmið: Kalli á að geta klætt sig hraðar og meira sjálfstætt að eigin frumkvæði og 

þar á eftir að geta valið hvað hann vill gera úti. Við viljum að hann sé mun 

framtakssamari og forvitnari úti, helst með hinum krökkunum. Honum á að finnast 

gaman að vera úti.  

Aðferð ― hvernig náum við settum markmiðum?  

Hvers konar stuðning þarf barnið til þess að geta tekið þátt í almennri starfsemi og 

fengið næga örvun, hvatningu og þjálfun? Hvaða aðferðir henta barninu? Henta 

einhverjar viðteknar uppeldisfræðilegar aðferðir? Eða þurfum við að stuðla að breyttum 

aðstæðum? Hvernig er það hægt í hópi eða ásamt öðrum börnum sem þurfa á svipuðum 

stuðningi að halda? Þarf barnið stuðning og örvun eitt og sér? Er einhver efniviður sem 

þyrfti að útvega eða sem myndi auðvelda stuðninginn?  

Dæmi:  

Við þurfum að hvetja Kalla áfram með tilliti til útiverunnar. Þess vegna gerum við 

eftirfarandi: Áður en við förum út ræðum við saman um það sem við ætlum að gera úti, 

hvers konar útiföt við þurfum að klæða okkur í og hvað hægt er að velja um. Kalli og 

Eiríkur (sem þarf líka svolítið meiri tíma og athygli) fá að fara í fatahengið aðeins á 

undan hinum ásamt einhverjum fullorðnum og klæða sig í útifötin í rólegheitunum.  

Hinn fullorðni á að vera til staðar og styðja börnin með því að tala um það sem verið er 

að gera og leiða þau áfram með tali. Þeim skal hjálpa eins lítið og mögulegt er.  

• Þegar strákarnir hafa klætt sig spyr sá fullorðni hvað þeir vilji gera úti á skólalóðinni. 

Ef þeir eiga í vandræðum með að ákveða sig, halda samræðurnar áfram úti.  

• Hinn fullorðni sér til þess að Kalli fái tækifæri til að prófa allt sem í boði er, einn hlut 

í einu, á allra næstu vikum. Að minnsta kosti einn vinur fylgir honum.  

• Hinn fullorðni lýsir fyrir Kalla eftir þörfum hvað fram fer úti á skólalóðinni.  

• Litli hópurinn hans Kalla fer í útileiki tvisvar í viku undir handleiðslu fullorðins. Til 

dæmis í ævintýraleik í klifurgrindinni.  

 

Skipting ábyrgðar  

Ef á að takast að framkvæma hlutina er mikilvægt að skilgreint sé í einstaklingsnám-

skránni hver beri ábyrgð á hvaða atriðum. Á leikskólastigi eru yfirleitt fáir aðilar sem 

sinna málum meðan að þeir geta verið mun fleiri á grunnskólastigi. Sé ábyrgðarhlutinn á 

hreinu er auðveldara að fylgja markmiðum eftir og meta þau. Foreldrar og aðrir vita þá 

hvert þeir eiga að snúa sér með spurningar. Ábyrgðaraðilinn gerir nákvæmari áætlun sé 

þess þörf. Hver okkar fullorðnu ber ábyrgð á því að viðeigandi aðferðir séu notaðar?  
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Á það bara að vera einn aðili eða er hentugra fyrir barnið að þeir séu fleiri? Þarf 

ábyrgðaraðilinn á stuðningi að halda frá öðrum fagaðila eða foreldrum? Þarf að hafa 

samband við einhvern sérstakan? Er ástæða til endurmenntunar eða handleiðslu?  

Dæmi:  

Andrés ber ábyrgð á útileikjum litla hópsins sem Kalli er í og ber þannig líka ábyrgð á 

ofangreindu markmiði, þar sem hann þekkir vel til útileikja barnanna. Kalli og hann hafa 

nokkrum sinnum skemmt sér mjög vel úti á leikvelli og flestir strákanna vilja endilega 

vera með Andrési úti.  

Andrés gerir nákvæmari skriflega áætlun og heldur dagbók um útileikina. Annar 

fullorðinn leysir hann af og hefur aðgang að upplýsingum ef með þarf. Hinir i vinnu-

teyminu eru til staðar í nágrenninu þannig að hópurinn sem Andrés ber ábyrgð á úti 

verði ekki of stór.  

Andrés kannar ýmis tæki og tól til útileikja. Það þarf að kaupa meira. Andrés hefur 

einnig samráð við fagaðila hvað varðar aðgengið úti á leikvellinum og hvort huga þurfi 

að einhverju sérstöku þar. Andrés heldur sérstakan fund með foreldrum Kalla og 

fagaðilum um þetta atriði.  

 

Tímaáætlun ― hvenær á að framkvæma markmiðin og 

hvenær á því að vera lokið?  

Í einstaklingsnámskránni skal tilgreina tímaáætlun fyrir hlutamarkmiðin. Ábyrgðaraðilinn 

útbýr nákvæmari tímaáætlun eftir þörfum. Um leið og markmið og aðferðir eru valdar 

ber að ákveða hvenær mat eigi að fara fram. Hvernig lítur tímaáætlunin út með þarfir 

barnsins í huga? Hvað þarf að setja í forgang? Hvað er raunhæft? Eru einhver ljón í 

veginum?  

Dæmi:  

Eftir tvo mánuði fer fram mat. Andrés leggur niður fyrir sér hvernig Kalli getur lært að 

rata á leikvellinum. Mikilvægt er að hraða Kalla sé fylgt þannig að hann finni til öryggis. 

Andrés skrifar hjá sér athugasemdir einu sinni í viku og heldur dagbók um gang mála.  

 

Eftirfylgni og mat  

Eftirfylgni og mat skal fara fram eftir nokkuð stuttan tíma, einn til tvo mánuði, til að 

koma í veg fyrir að hlutirnir renni út í sandinn. Ef markmiðin hafa ekki náðst þarf að 

kanna af hverju. Hver er ástæðan? Hefur of stuttur tími liðið? Var tímaáætlunin 

óraunhæf? Hafa ábyrgðaraðilar framkvæmt umsamin atriði? Hvers konar vandamál hafa 

komið upp? Þurfum við að fara hærra í embættismannastiganum? Þurfum við 

utanaðkomandi ráðgjafa? Hvað með framhaldið?  

Dæmi:  

Eftir tvo mánuði segir Andrés frá því hvernig Kalla hefur gengið að klæða sig og vera úti 

og hvernig staðan sé núna.  
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• Hefur sú venja skapast að rætt sé um útiveruna áður en farið er út? Hvernig gengur 

strákunum að klæða sig? Geta þeir gert meira sjálfir núna?  

• Kalli ætti að hafa prófað allt sem í boði er á leikvellinum. Hefur það gengið eftir?  

Hvað hefur Kalla fundist? Á hann núna auðveldara með að velja? Hvernig hefur 

gengið með útileiki litla hópsins?  

• Hvað með framhaldið? Ættu nokkur börn í viðbót að fá að fara fram í fatahengi 

ásamt Kalla og Eiríki? Getur Andrés gefið strákunum lausari taum án þess að Kalli 

verði útundan? Hvaða strákum?  
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Seinni hluti  

Aðferðir: Skipulagning, umfang og framkvæmd  

með virka þátttöku að leiðarljósi.  

 

 

Öll börn eru lík á mismunandi hátt. Sum börn geta farið beinustu leið að 

hlutunum, önnur börn þurfa að fara krókaleiðir að sömu markmiðum.  
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Aðferðir ― skipulagning, umfang og framkvæmd með 

virka þátttöku að leiðarljósi  

Hingað til höfum við fjallað um kenningar, hugmyndir, þekkingu og viðhorf sem eru 

forsendur þess að við náum markmiðinu; blöndun með virkri þátttöku. Að okkar mati er 

mikilvægt að þekkja til kenninga og aðferða ef takast á að finna leiðir til að skipuleggja 

starf eða kennslu á þann hátt að öll börn geti tekið þátt. Í þessum hluta bókarinnar 

munum við kynna tillögur að aðferðum og hugmyndum sem innihalda raunhæf úrræði 

um leið og þær lýsa hugmyndafræði varðandi skipulagningu, stjórnun, viðhorf og mat.  

Blöndun barna með mismunandi forsendur, ólíka persónuleika, færni og áhugamál 

kemur ekki af sjálfu sér og bera margar rannsóknir því vitni. Þetta á ekki bara við um 

blind og sjónskert börn. Í öllum barnahópum, þar sem er að finna börn með sérþarfir, er 

mikilvægt að hinir fullorðnu séu meðvitaðir um þann stuðning sem þeir veita til þess að 

börnin geti tekið virkan þátt. Ekki má einblína á einstaklingsbundinn stuðning heldur þarf 

einnig að veita hópnum stuðning og eigum við þá við öll börnin í einu. Þannig er stuðlað 

að samkennd og hóptilfinningu barnanna þar sem hvert og eitt barn finnur til öryggis. 

Það er almennt viðurkennt að þetta sé forsenda þess að börn geti stundað nám; 

félagslegt öryggi stuðlar að betri námsárangri.  

Í heimsóknum okkar í leikskóla, grunnskóla og frístundaheimili höfum við hlýtt á 

frásagnir af mörgum góðum og nothæfum aðferðum sem við höfum einnig séð með eigin 

augum. Þær hafa einkennst af stuðningi við hvert barn fyrir sig og hópinn í heild sinni. 

Við fengum fjölmargar hugmyndir og nothæfar aðferðir í veganesti. Þeim eru gerð skil í 

þessum kafla og fléttast þær reynslu okkar beggja. Okkur langar enn og aftur að nota 

tækifærið og þakka öllum þeim sem greindu okkur frá reynslu sinni og fagþekkingu 

þegar við komum í heimsókn.  

  

Eigin fagþekking og ný þekking  

Mikið er til af ritum sem fjalla um það sem hafa þarf í huga og þær aðferðir sem nota má 

þegar einstaklingi eða hópi er veittur viðeigandi stuðningur. Í flestum ritum er þó lögð 

áhersla á börn almennt en ekki er sérstaklega fjallað um blind og sjónskert börn. Vissir 

hlutar aðferðanna virka þar af leiðandi ekki ef blinda eða sjónskerta barnið á að öðlast 

fulla þátttöku. Hins vegar er tilgangur aðferðanna yfirleitt hugsaður fyrir öll börn. 

Flestallt er hægt að aðlaga þannig að blind og sjónskert börn geti verið með frá upphafi 

til enda.  

Við munum ekki fjalla um einstaklingsbundnar stuðningsaðferðir fyrir blind og 

sjónskert börn sem sérstakt form þjálfunar. Í sérkennslufræðum eru þessar aðferðir 

kallaðar ADL (athafnir daglegs lífs) og umferli (þjálfun í að rata um sjálfstætt). Þessum 

þáttum eru gerð góð skil annars staðar. Í þessari bók einbeitum við okkur að þeim 

úrræðum sem fyrir hendi eru til þess að blind og sjónskert börn geti tekið virkan þátt í 

almennu starfi eða kennslu. Það er væntanlega svo að því virkari þátt sem börnin taka í 

almennri starfsemi og því meir sem þau umgangast jafnaldra vini sína þeim mun meiri 
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hvatningu fá þau til að verða sjálfstæðari. Þá verður öll þjálfun skemmtilegri og 

skilvirkari og ætti í auknum mæli að geta farið fram í eðlilegu umhverfi.  

Sá stuðningur sem þörf er á er oft í einstaklingsbundin kennsla en í mörgum 

tilvikum er um að ræða aðlögun núverandi starfsemi/kennslu þannig að hún gagnist 

öllum börnum í hópnum. Tilgangur athafnar eða leiks á sem sagt að eiga við um öll börn. 

Sem dæmi má nefna að öll börn hafa þörf fyrir að skapa eitthvað og þróa uppfinninga-

semi og hugmyndaflug, einnig alvarlega sjónskert barn sem fær ekkert sérstaklega mikið 

út úr því að teikna og mála. Færni í og möguleiki á að skapa í formum og kerfum er það 

sem til þarf ásamt því að fá tækifæri til að deila upplifunum með vinum sínum. Þess 

konar sjónarhorn þarf að vera til staðar áður en hafist er handa við athöfnina, á 

skipulagningarstiginu.  

 

Meðvituð skipulagning og mat  

Við skipulagningu uppeldisstarfs er að mörgu að hyggja og margt sem þarf að taka tillit 

til hvað varðar möguleika og takmarkanir. Þörf er á stöðugu mati þannig að maður viti 

hvar maður er staddur. Ef barn með sérþarfir er í hópnum þarf meðvitaða skipulagningu 

og framkvæmd. Sé stefnt að virkri þátttöku getur verið gott að styðjast við eftirfarandi 

atriði í þeirri röð sem þau koma fyrir og skal þeim einnig forgangsraðað eftir því. Notast 

má við þau við skipulagningu og mat. Í matinu eru spurningarnar settar fram með tilliti 

til þess ... „Höfum við framkvæmt þetta atriði á þann hátt að ...?“   

• Hvernig má framkvæma tiltekna athöfn þannig að allir geti tekið þátt? (Hugið vel 

að tilgangi allra hlutamarkmiða.)  

• Ef ekki, er hægt að breyta einhverju svo að allir geti tekið virkan þátt? (Veljið 

annars konar efnivið. Takið út keppnisþætti. Veljið hugleik í stað mynda o.fl.)  

• Ef þörf er á sérúrræði getum við þá nýtt okkur það í hópum þannig að enginn skeri 

sig úr eða verði útundan? (Eru önnur börn í hópnum sem hafa gagn af því að við 

notum fleiri en eina aðferð?)  

• Ef þörf er á sérúrræði hvað gerum við þá til að forðast óþarfa meðhöndlun? (Getum 

við verið í sama rými? Getum við hafið athöfnina og lokið henni saman? Geta 

börnin framkvæmt vissa hluti saman?)  

• Skilja öll börnin í hópnum af hverju við gerum hlutina svona? (Hafa öll börnin í 

hópnum skilning og þekkingu á því hvaða þýðingu fötlunin hefur í því sem á að fara 

að gera? Þurfum við ef til vill að skýra það út?)  

 

Skýr og örugg stjórnun  

Fullorðnir þurfa að sýna fram á skýra og örugga stjórnun við allar aðstæður ― í venjum, 

athöfnum, sjálfsprottnum leik barna og öðrum viðfangsefnum þeirra. Börn þurfa á 

sanngjörnum ramma að halda sem þau geta haldið sig við. Sum börn þurfa að fá skýr 

skilaboð til að átta sig á því hvar mörkin liggja. Þetta á m.a. við um blind og sjónskert 
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börn og tengist fötluninni. Skortur á upplýsingum, þ.e. vegna sjónskerðingarinnar, getur 

gert barnið mjög óöruggt við ýmsar aðstæður. Þá þarf barnið sérstakan stuðning sem 

kemur öllum börnunum til góða og er þannig oftast hægt að veita barnahópnum í heild 

sinni. Sem fullorðinn einstaklingur ert þú fyrirmynd barnanna. Börnin læra af því hvernig 

þú talar, hvað þér finnst og hvernig þú gerir hlutina. Börn gera ekki það sem maður segir 

þeim, þau gera það sem maður gerir! Þar sem þú ert fyrirmynd barnanna hefur þú áhrif 

á tengsl og samskipti þeirra.  

Í öruggri stjórnun felst m.a. að vera skýr í tali. Með því að útskýra og veita 

upplýsingar fá öll börnin að vita:  

― hvar er ég? (sérstakar upplýsingar handa alvarlega sjónskertu barni) ― Jæja, börnin 

góð, núna sitjum við í sófanum í litla hóprýminu...  

― hverjir aðrir eru til staðar? ― ... og þið ... Páll ... Fríða ... Lísa ... Klara ... Eiríkur 

og Kristófer (leikskólakennarinn bankar létt í öxlina á hverju barni fyrir sig sem fær þá 

athygli og er nefnt með nafni)  

― hvað við ætlum að gera? ― ... fyrst fáið þið að heyra söguna af Litla ljóta 

andarunganum sem ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna í sófanum ...  

― hvað gerum við eftir það? ― ... og þegar við höfum hlustað á söguna ... setjumst 

við aftur við borðið og höldum áfram að vinna með saltdeigið. Núna byrja ég að lesa ...  

― hvaða hluti notum við? ― Hér á borðinu eru tvær dollur með saltdeigi ... ein dolla 

með fjórum leirklumpum og tvær dollur með plasthnífum ... göfflum ... og pinnar ... þeir 

eru í röð á miðju borðinu. ...  

Munnlegar upplýsingar, sem gefnar eru á þennan hátt, ásamt skýrum skilaboðum 

til barnanna er eitthvað sem er nauðsynlegt fyrir blint eða sjónskert barn en veitir öllum 

börnunum í hópnum öryggi. Sá einstaklingsmiðaði stuðningur sem blinda eða sjónskerta 

barnið þarf er um leið stuðningur við hópinn í heild sinni.  

Leikskólakennara sem heldur um taumana ber einnig að hafa í huga að nefna 

börnin á nafn og veita þeim athygli hverju og einu. Þetta fjölluðum við um í kaflanum um 

þroska barna. Með því að setja orð á það sem börnin eru að gera, upplifa eða skynja fær 

blinda eða sjónskerta barnið stuðning en einnig hópurinn.  

Tala skýrt um það sem fram fer:  

― Klara og Eiríkur fletja út deigið með höndunum, en hvað þið þrýstið fast ... við 

erum nú meiri bakararnir ... er það ekki?  

Þetta veitir:  

• stuðning sem hvert og eitt barn þarfnast í þroskaferli sínu  

• blinda eða sjónskerta barninu ákveðnar upplýsingar í formi sérstaks stuðnings ― 

... já, þau fletja út deigið sitt, það vil ég líka gera ...  

• færi á að efla hóptilfinninguna sem færir börnin nær hvert öðru.   

 

Ein leið til að þjappa hópnum saman og hvetja þannig börnin til samskipta, þar 

með talið blinda eða sjónskerta barnið, er að nota orðalag sem fær börnin til að taka 

þátt í umræðum:  

― Já, sko, Fríða, þú fletur deigið þitt alveg út ... tókuð þið eftir því hvað Fríða getur 

flatt deigið út ... megum við finna hversu flatt deigið þitt varð ...?  
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Á þennan hátt dregur þú athygli barnanna að sama atriðinu, það eflir hóptilfinning-

una og gerir þig um leið að skýrari og öruggari stjórnanda.  

 

Að gefa leiðbeiningar  

Þegar leikskólakennarinn stýrir eintöku barni eða barnahópi í tiltekinni athöfn þarf að 

gefa börnunum skýrar leiðbeiningar og er um að ræða nokkurs konar ramma sem þau 

halda sig við til þess að geta framkvæmt það sem hinn fullorðni býst við af þeim. Upp úr 

tveggja ára aldri eiga börn að geta skilið einfaldar leiðbeiningar handa hópnum í 

leikskólanum, „Nú er samverustund ...“ Þegar börnin eldast verða leiðbeiningarnar lengri 

og í fleiri skrefum „Nú er samverustund ... náið í púðana ykkar og setjist á ykkar stað ...“  

Í öllum bekkjum eða hópum eru börn sem eiga erfitt með að framkvæma verk ef 

þau fá leiðbeiningar í skrefum. Börn læra meira og betur ef leiðbeiningarnar taka mið af 

þroska þeirra. Börn læra af því sem vel er gert og ekki af mistökum. Blind og sjónskert 

börn þurfa mjög skýrar leiðbeiningar og munnlegar útskýringar til að geta tekið þátt í 

athöfnum, venjum og kennslu. Hér á eftir fylgja nokkur atriði sem mikilvægt er að hafa í 

huga ef maður leiðir barnahóp og einkum ef blint eða sjónskert barn er í hópnum. 

• Tilgangur athafnarinnar verður að vera meðvitaður og skýr.  

Eiga börnin að þjálfa leikni á einhverju sviði? Öðlast einhverja sérstaka þekkingu 

og upplifa eitthvað? Á það að vera leikur og ánægjuleg reynsla? Eða á að láta 

tímann líða og fást við eitthvað?  

• Taktu mið af því hvaða áhrif sjónskerðingin hefur. Fjarlægð, litaval, of 

mikil eða of lítil lýsing o.s.frv.  

Er nóg að einn fullorðinn stjórni athöfninni eða þarf einn í viðbót? Hversu stór má 

barnahópurinn vera?  

• Veldu viðeigandi umhverfi og efnivið.  

Ef þú vilt að öll börnin eigi að geta tekið þátt og náð sama markmiði 

(tilgangurinn!) verður þú að velja umhverfi sem hentar öllum börnunum og 

efnivið sem öll börnin geta notað.  

Alvarlega sjónskert barn eða alblint barn verður að þekkja til rýmisins og 

efniviðarins áður en hafist er handa við verknaðinn.  

• Hafðu öll mörk skýr. Veldu skýr orð þegar þið byrjið á einhverju eða 

ljúkið því.  

Sjáandi börn horfa oft á hin börnin og gera eins. Það getur blint eða sjónskert 

barn ekki gert á sama hátt.  

• Hugaðu að því hvernig þið sitjið eða standið og hvar í rýminu eða úti. 

Hversu nálægt þið eruð hvert öðru. Hvaða börn er hentugt að setja saman. 

Hvernig best er að raða húsgögnunum. Hvar í herberginu er lýsingin best o.s.frv.  

• Leyfðu blinda eða sjónskerta barninu að vera nálægt eða að þreifa á 

hlutum og efnum.  

Annars ertu brátt með órólegt og einbeitingarlaust barn í hópnum.  
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• Segðu skýrt hver eða hverjir eigi að gera það sem þú gefur leiðbeiningar 

um.  

Segðu „― Nú eiga allir ...“ eða t.d. „Nú eigið þið í kisuhópnum ...“ Hugaðu að því 

hvernig þú notar orð eins og þið, við og þú.  

• Líkamshreyfingum þarf að lýsa með orðum.  

Sumum sjónskertum börnum nægir að standa nálægt þeim sem leiðir athöfnina 

og geta þar með hermt eftir. Börn án nýtanlegrar sjónar þurfa á munnlegum 

upplýsingum að halda.  

• Áttir í herberginu þarf að útskýra með skiljanlegum orðum.  

Dæmi: „― Nú vil ég að allir fari og raði sér upp við bókahilluna ...“ (Að því gefnu 

að allir viti hvar bókahillan er.)  

Segðu ekki: „ ― Farið þangað og raðið ykkur upp“ og þú bendir um leið á staðinn. 

Blint eða sjónskert barn fær ekki nægilegar upplýsingar.  

• Notið alltaf nöfn í samræðum.  

Segðu ekki „þú“ eða að þú horfir og kinkar kolli þegar eitthvert barnanna á að 

segja frá einhverju eða svara. Segðu ef börnin eiga að rétta upp hönd þegar þau 

vilja svara. Blint eða sjónskert barn getur ekki vitað að önnur börn rétta upp 

hönd.  

Dæmi: „Ég sé að Kalli réttir upp hönd. Kalli, gerðu svo vel ...“  

• Reyndu að fá einhvern fullorðinn til að leiða athöfnina ef það er hægt.  

Hóptilfinning barnanna eflist þegar einhver fullorðinn leiðir athöfnina og gefur 

blinda eða sjónskerta barninu skýrt til kynna að það sé með. Leiðbeiningar og 

samræður verða skýrari ef þær eru milli fullorðins og barna.  

 

Stundum er hentugra að starfa í minni hópum sem þýðir að stóra hópnum er skipt í 

nokkra minni hópa sem börnin tilheyra og gera alltaf vissa hluti með.  
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Aðferðir og starfshættir  

Í þessum undirkafla kynnum við líkan sem hægt er að nota við val á aðferðum og 

starfsháttum sem móta innihald starfseminnar. Þrjú hugtök eru notuð til þess að öðlast 

heildarsýn: Einstaklingsbundnar þarfir, umhverfi/efniviður, og félagsleg þátttaka. Þessi 

þrjú lykilhugtök er einnig að finna í kaflanum um athuganir og áætlanir.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir  

Blint eða sjónskert barn þarf sérstakan stuðning þannig að fötlunin hafi ekki óþarflega 

hamlandi áhrif á tilveru þess. Einstaklingsbundnar þarfir krefjast þess að hinn fullorðni 

þekki vel til fötlunar barnsins og skilji eðli hennar svo og að sá hinn sami þekki barnið 

vel. Mikilvægt er að góð tengsl myndist milli barnsins og þeirra fullorðnu sem sjá um 

uppeldislega stuðninginn og að hlutirnir fái að hafa sinn gang. Ef barnið veit ekki hver þú 

ert og er óöruggt í nálægð þinni getur verið erfitt fyrir það að vera virkt, sýna áhuga og 

samstarfsvilja.  

Til þess að átta sig á þeim stuðningi sem barnið þarf á að halda þarf að skilgreina 

erfiðleika og úrræði með tilliti til aðlögunar starfsemi, athafna og innihalds. Einnig getur 

þurft að skilgreina hvers konar stuðning barnið þarf í þroskaferlinu almennt; hvað varðar 

samskipti, hreyfifærni, félagslega hegðun o.fl. Stuðningurinn getur t.d. falist í því að 

barnið þurfi að fá tíma og tækifæri til að þjálfa upp vissa færni, svo sem að læra að rata 

í sínu nánasta umhverfi. Einnig getur verið um að ræða að starfsmaðurinn leiti leiða til 

að þróa mannleg samskipti og eigin stjórnunarhæfileika. Það er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir því að hin börnin fylgjast með því hvernig þú veitir einstaklingsmiðaðan 

stuðning og gera eins í samskiptum sínum við blinda eða sjónskerta barnið.  

 

Umhverfi og efniviður getur ýtt undir sjálfstæði ― en 

einnig gert barnið háðara öðrum  

Með aðstæðum er átt við umhverfi kringum barnið, stærð og lögun rýmis, og hvernig 

maður velur að nota rýmið. Hvernig hægt er að nýta kosti stórra og smærri rýma. 

Hvernig rýmin; gólf, veggir, hurðir o.fl. og leiksvæði eru gerð nógu aðgengileg sjónrænt 

og m.t.t. snertingar, bæði inni og úti. Húsgögn tilheyra einnig umhverfinu svo og 

staðsetning þeirra, form og notkunarmöguleikar. Ef umhverfið er gert aðgengilegt á 

réttan hátt getur það gefið blindum og sjónskertum einstaklingum og einkum börnum 

möguleika á auknu sjálfstæði. Ef umhverfið er ekki aðlagað eða ef það breytist of mikið 

og of oft og barnið fær ekki tækifæri til að kynnast því ýtir umhverfið undir erfiðleika 

tengdum fötluninni og skapar óþarfa hindranir.  

Aðgengilegt umhverfi þýðir að það er stöðugt, þ.e. að ákveðin festa sé til staðar. 

Þurfi að breyta einhverju eða flytja hluti til milli herbergja verður barnið að fá tíma til að 

átta sig á breytingunum og venjast þeim. Það þýðir líka að barnið þarf tíma og 
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sérstuðning til að læra á umhverfið í heild sinni. Læra, skilja og muna, á sál og líkama, til 

þess að geta orðið eins sjálfstætt og kostur er. Þá skapast forsendur fyrir barnið til að 

geta tekið þátt í leik og starfi út frá eigin löngunum og áhuga. Aðgengilegt umhverfi 

snýst einnig um öryggi barna. Stigar án handriða eða hliðs, hvöss horn sem standa út 

eða stallar án handriðs geta verið blindum og sjónskertum börnum hættuleg.  

Með því að velja réttan efnivið og leikföng og æfa sig í að hafa stjórn á og nota 

efniviðinn skapast ákjósanlegar forsendur fyrir frekari þroska barna, á öllum sviðum, líka 

félagslega. Öll börn græða á því að hver hlutur á sinn stað. Öll börn, og sérstaklega blind 

og sjónskert börn, þurfa að vita hvar efniviðurinn er til þess að geta náð í hluti og sett þá 

aftur á sinn stað. Ef dótið er sett í barnahæð og skúffur og skápar merktir er barnið 

líklegra til að láta freistast enda dótið aðgengilegt.  

 

Stuðningur og félagsleg þátttaka  

Öll börn þurfa aðstoð fullorðinna við að efla jákvæðan félagsanda í barnahópnum, með 

öllu því sem tilheyrir. Með því að efla og þroska sjálfsálit hvers barns um sig og um leið 

stuðla að góðri og notalegri stemningu meðal barnanna og meðal barnanna og 

fullorðinna. Félagsleg þátttaka krefst þess að börnin taki tillit hvert til annars, sýni 

þolinmæði og líti á sérkenni hvers og eins með opnum huga en ekki sem eitthvað skrýtið 

eða hættulegt. Einnig að börnin læri að leysa úr ágreiningi, hafi hegðun fullorðinna sem 

fyrirmynd og leiti hjálpar þegar þess gerist þörf. Öll börn eiga að finnast þau vera 

velkomin og tilheyra hópnum.  

Til þess að svona fyrirkomulag takist þarf að notast við fyrirbyggandi aðgerðir með 

skýrum markmiðum og aðferðum. Það er mun erfiðara og krefjandi að reyna að bjarga 

málunum þegar vandamálin koma upp ― útskúfun, einelti og flókin deilumál ― en er 

ekki síst slæm fyrirmynd fyrir börnin.  

 

Þrjú lykilhugtök  

Þegar þú skipuleggur innihald starfseminnar eða kennslunnar má nota lykilhugtökin þrjú 

til að öðlast heildarsýn á stöðu mála. Þau skarast og mynda heildarsvip.   

 

Einstaklingsbundnar þarfir  

Hvers konar uppeldislegan stuðning þarf barnið?   

Hvernig er hægt að veita stuðninginn í hópi, eða þarf hann að vera einstaklingsmiðaður?   

 

Umhverfi/efniviður  

Hvað þarf að aðlaga þannig að það henti öllum?  

 

Félagsleg þátttaka  

Hvernig styðjum við börnin félagslega?   
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Í næstu köflum gefum við dæmi um þá þætti sem ná til leikskóla og frístundaheimila og 

einnig að hluta til til grunnskóla. Við notum lykilorðin þrjú sem fyrirsagnir og eru dæmin 

sett þannig fram að hægt er að nýta sér innihald þeirra í leik- og grunnskólastarfi sem og 

á frístundaheimilum. Dæmin þjóna þeim tilgangi að gefa hugmyndir um hvernig hægt er 

að móta og aðlaga starfsemi sem er þegar til staðar. Dæmunum ber ekki að taka og 

fylgja bókstaflega.   

 

 

Aðlögun í leikskóla  

Fyrr í þessari bók, í kaflanum um að vera foreldri, fjölluðum við aðeins um aðlögun í 

leikskóla, í grunnskóla eða á frístundaheimili. Það getur verið góð byrjun á einstaklings-

áætlun að skrifa niður hugmyndir sínar og tillögur í tengslum við aðlögunina!  

 

Einstaklingsbundnar þarfir  

Aðlögunin er skipulögð í samráði við foreldra barnsins. Mikilvægt er að traust ríki milli 

foreldra og starfsfólks frá fyrstu stundu. Þannig getur verið gott að foreldrarnir og 

ráðgjafi séu hafðir með í ráðum þegar starfsfólk er ráðið til starfa eða ábyrgð skipt milli 

núverandi starfsmanna.  

Sum leikskólabörn þurfa að vera lengi í aðlögun, frá tveimur vikum upp í þrjá 

mánuði eða meira. Aðlögun í grunnskóla og á frístundaheimili tekur yfirleitt nokkra daga, 

viku eða meira. Mikilvægt er að aðlögunin hefjist á því að foreldrarnir lýsi barninu og 

hvers konar stuðningi það getur þurft á að halda. Einnig er mikilvægt að starfsfólk lýsi 

verkefnum sínum þannig að foreldrarnir öðlist innsýn í það sem verið er að gera og átti 

sig á því hvernig hlutirnir komi væntanlega til með að verða.  

Í flestum tilfellum heimsækir barnið leikskólann, grunnskólann eða frístunda-

heimilið ásamt mömmu eða pabba, einu sinni eða oftar, áður en sjálf aðlögunin hefst. 

Alvarlega sjónskert barn þarf að æfa sig í að rata um húsnæðið. Skipuleggið þetta í 

samráði við rágjafa frá þekkingarmiðstöð blindra og sjónskertra! Ef barnið þarf að fá að 

kynnast kennaranum sínum og búast má við að það taki svolítinn tíma er líklega 

vænlegast að þau kynnist heima hjá barninu og að menn færi sig smám saman yfir í 

húsnæði leikskólans. Veltið fyrir ykkur hvenær foreldranna er þörf. Það er mikilvægt að 

barnið geti sleppt takinu af foreldrunum. Barnið þarf að fá að æfa sig í ró og næði í 

smástund í einu áður en það er tilbúið að sleppa hendinni af foreldrunum í heilan dag, á 

hverjum degi, í heila viku.  
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Umhverfi/efniviður  

Gerið úttekt á húsnæði, útivistarsvæðum og leikföngum ásamt foreldrum og ráðgjafa 

Sjónstöðvarinnar. Veltið fyrir ykkur hvaða leikföng henta blindum og sjónskertum 

börnum. Hugið að því hvaða áhrif umhverfi og leikföng hafa á samskipti barnanna. Geta 

börnin leikið sér saman með leikföngin sem fyrir eru?  

• Hvað þarf að athuga m.t.t. aðgengis? Hvað þarf að kaupa? Hvað vantar í umhverfið 

til að það sé aðgengilegt og hvað uppeldisfræðilega séð? Við gefum raunhæf dæmi í 

öðrum köflum.  

• Hvers konar undirbúning þarf áður en barnið byrjar?  

• Hvað þarf að vera til staðar í umhverfinu þannig að barnið geti tekið þátt í 

starfseminni?  

• Hvers konar leikföng þarf?  

• Hvers konar athafnir geta hentað?  

• Hvernig er best að nýta húsnæðið þannig að barnið geti sinnt venjum sínum og tekið 

þátt í athöfnum?  

• Hvað getur barnið átt erfitt með varðandi venjur, leiki og viðfangsefni m.t.t. 

umhverfis og efniviðar?  

 

Félagsleg þátttaka   

Það þarf að byrja strax að huga að því hvernig hægt er að styðja barnið félagslega. 

Hvernig getum við aðstoðað börnin við að kynnast hvert öðru?  

Myndið lítinn barnahóp í aðlöguninni með börnum sem þið teljið að eigi vel saman. 

Veljið eitt eða tvö viðfangsefni sem gera börnunum kleift að nálgast hvert annað. Blinda 

eða sjónskerta barnið þarf að fá að koma nálægt hinum börnunum, fá skýr skilaboð 

gegnum heyrn, tal og hljóð. Öll börnin kynnast hvert öðru með því að gera eitthvað 

skemmtilegt saman.  

Dæmi um það sem börnin geta gert saman: hamast í hoppukastalanum, sitja 

nálægt hvert öðru í söngtímum og sögustundum, vatnsleikir, rúlla bolta á milli sín, 

einfaldir samskiptaleikir o.fl. Þið fáið væntanlega frekari hugmyndir. Starfsfólk, foreldrar 

og ráðgjafi þurfa að skipuleggja í sameiningu. Það er ekki hægt að hafa allt tilbúið áður 

en barnið kemur, þar sem tíminn leiðir í ljós hvað vantar upp á.  
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Venjur  

Dagarnir eru fullir af alls konar venjum. Heima, í leikskólanum, grunnskólanum, á 

frístundaheimilinu. Frá því að barnið stígur fæti í leikskólann á morgnana og þangað til 

það fer heim tekur það þátt í sjálfgefnu venjubundnu atferli sem öll börn og fullorðnir 

taka þátt í. Nauðsynlegt er að venjurnar séu þannig að bæði börn og starfsfólk ráði við 

þær. Að öðru leyti minnkar öryggi barnanna og vinnuálag starfsfólks verður of mikið.  

Hér fylgja nokkur dæmi um venjur sem eru til staðar í leikskólaumhverfi en einnig í 

grunnskóla og á frístundaheimili. Venjurnar eru að sjálfsögðu breytilegar en við göngum 

út frá því sem við teljum algengast.  

 

Að fara með barnið í leikskólann og sækja það aftur  

― að klæða sig í og úr  

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Það þarf einhver að taka á móti barninu í anddyrinu þannig að það geti flutt öryggis-

tilfinninguna yfir á einhvern annan en mömmu eða pabba. Annars byrjar dagurinn illa. 

Munið að nefna nafn barnsins þegar þið heilsið því. Segið foreldrinu stuttlega frá 

athöfnum dagsins, bæði þegar komið er með barnið og það sótt. Segið barninu einnig frá 

sömu atriðum til þess að undirbúa daginn eða ljúka honum. Setjið barnið inn í næstu 

athöfn með því að lýsa fyrir því hvaða börn eru á staðnum, hvar þau eru og hvað þau 

eru að fást við. Spyrjið barnið síðan hvað það vilji gera eða stingið upp á einhverju. Eða 

útskýrið hvað þið ætlið að fara að gera. Ef svo ber undir (þreytt, niðurdregið, ánægt 

o.fl.) látið barnið þá taka sinn tíma í að klæða sig í eða úr, setja skóna á sinn stað og 

hengja fötin upp á snaga. Látið mömmu eða pabba fara fyrst, það getur tekið langan 

tíma! Vinkið í anddyrinu, nálægt, þannig að barnið sjái eða heyri. Þegar komið er að því 

að fara út sjáið þá til þess að barnið hafi nógan tíma til að klæða sig, með viðeigandi 

aðstoð.  

Aðstoðið barnið hæfilega mikið við að rata sjálft um. Leiðbeinið barninu gjarnan 

með orðum, ekki bara með því að halda í höndina á því. Lítil börn þurfa auðvitað að fá 

að halda í höndina því það veitir öryggi.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Það þarf að hafa röð og reglu á fötum og skóm í anddyrinu þannig að barnið verði ekki 

óþarflega hjálparvana á svo viðkvæmum stundum dagsins.   

• Barnið þarf að ná upp í snaga og hillur til þess að geta hengt fötin sín upp sjálft. 

• Allir snagar þurfa að vera merktir, með sjónrænum eða upphleyptum merkjum 

þannig að barnið geti ratað.   

• Skýrir litir, t.d. á dyrakörmum og hilluköntum.  

• Nægileg og rétt lýsing.  

• Eða handa börnum sem sjá ekkert eða hafa mjög litla sjón; upphleyptar merkingar 

með límbandi á gólfinu, má ekki vera ein lína heldur helst þverrendur,  
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u.þ.b. 30-40 cm breiðar með 10 cm fjarlægð á milli. Þær mynda gangveg á gólfinu. 

Eða annars konar upphleyptar merkingar sem barnið getur nýtt sér við að rata.  

• Upphleyptar merkingar á dyrum, nálægt hurðarhúni eða dyrakörmum. Kannski lítill 

handklæðabútur fyrir framan vaskinn og lítið hjarta á klósettdyrunum. Fleiri 

hugmyndir?  

• Varðandi grunnskólabörn er að sjálfsögðu notast við skýra stafi eða punktaletur. 

Nöfn barnanna standa á svartletri og ættu þau að vera á punktaletri fyrir neðan.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Merkja þarf alla snaga þannig að barnið rati. Með mismunandi litlum hlutum eða 

formum, hring, garni, trékúlu o.fl. Af hverju alla snaga? Er ekki bara nóg að merkja 

snaga og hillu barnsins, þar sem barnið geymir fötin sín? Eitt af því sem að blind og 

sjónskert börn eiga erfitt með er að geta ekki náð sambandi við önnur börn á sama hátt 

og sjáandi börn geta, þ.e. gegnum sjónina. Félagslegur þroski barnsins takmarkast ef 

það veit ekki hvert hin börnin hengja fötin sín, hver á hvaða snaga, hver á hvaða jakka 

o.s.frv. Öll börn vilja bera sig saman við aðra, geta sett vettling sem þau finna á réttan 

stað, þekkt nöfn hvers annars í skrift o.s.frv. Þetta á líka við um blint eða sjónskert barn 

sem þarf þar að auki sérstakan stuðning við að þroskast félagslega. Stuðningurinn getur 

einnig falist í vel mótuðu umhverfi. Þegar barnið sýnir áhuga getur verið gott að taka sér 

tíma og skoða hvað hin börnin hafa í hillunum sínum! Hverjir hafa hengt upp jakkann 

sinn? Hvar eru húfurnar þeirra, stígvél, vettlingar? Sýnir barnið öðrum börnum eðlilegan 

áhuga? Reynið að vekja forvitni þess.  

Þegar farið er út má láta nokkur börn fara saman fram í anddyri og taka sér góðan 

tíma í að klæða sig sjálf. Það er örugglega ekki bara blinda eða sjónskerta barnið sem 

þarf á því að halda. Ef barnið er alltaf látið fara eitt fram í anddyri á undan hinum öðlast 

það ekki félagslega reynslu og finnst það heldur ekki tilheyra hópnum.  

Þegar búið er að taka á móti barninu þarf kannski smá hvatningu við að koma sér í 

gang, lýsið og hlustið á það sem önnur börn eru að gera o.s.frv. Þetta er venjan þegar 

tekið er á móti börnum á morgnana. Það er visst öryggi fólgið í því að tekið er á móti 

hverju og einu barni frammi í anddyri. Það sem er sérstakt er að sjáandi barn bjargar sér 

án þess konar stuðnings. Blint eða sjónskert barn þarf að fá skýr og örugg skilaboð um 

að það sé velkomið. Barnið sér ekki hverjir eru á staðnum né hvað þau eru að fást við. 

Þetta á einnig við um börn á grunnskólaaldri, þar sem margir sjáandi vinir bjarga sér 

sjálfir við svipaðar aðstæður. Mörg blind og sjónskert börn eru einnig félagslega óörugg. 

Það getur stafað af því að barnið á erfitt með að koma sér að í leik. Merkin sem börnin 

gefa hvert öðru í samskiptum valda blindu eða sjónskertu barni erfiðleikum.  
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Að borða saman  

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Gefðu börnunum skýr skilaboð þegar komið er að máltíðum. Það má t.d. nota bjöllu, 

hljóðfæri eða eitthvað í þeim dúr. Í samverustundum á morgnana má einnig nefna hvað 

er í hádegismat og hvenær hann er.  

• Þegar við komum inn eftir að hafa rólað okkur og erum búin að klæða okkur úr þá 

borðum við hádegismat. Í dag borðum við...  

Ef notast er við töflu með upplýsingum um dagskrá dagsins verður hún að vera 

mótuð þannig að sjónskerta barnið geti nýtt sér hana. Það veitir barninu öryggi að sitja 

alltaf á sama stað við matborðið. Sami staður við matborðið veitir blindu eða sjónskertu 

barni öryggi m.t.t. rýmisins, „ég veit hvar ég sit og veit hvernig ég rata þangað og aftur 

tilbaka“ en einnig félagslegt öryggi „ég veit hver situr við hliðina á mér þannig að ég á 

auðveldara með að spjalla við vini mína“. Þetta á einnig við um grunnskólanemendur!  

Lýsið því hvaða matur er í boði. Munið eftir að nota leirtau sem er í andstæðum 

litum eða diska með brúnum svo að barnið geti borðað eins snyrtilega og mögulegt er. 

Látið barnið skammta sér sjálft og hella í glasið, ef kostur er. Hefjið og ljúkið máltíðinni á 

skýran hátt. Með vísu, söng o.þ.h.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Raðið húsgögnum þannig upp að ró og næði ríki á matartímum, borðin mega gjarnan 

vera í mismunandi herbergjum. Það er oft mikill hávaði þegar börn eru að borða. Við val 

á sæti fyrir barnið sjáið þá til þess að það geti fundið sætið sitt sjálft. Erfiðara er að rata 

í stórum og opnum rýmum. Merkið borðin eða stólana með nöfnum barnanna eða 

einhvers konar merkjum. Gætið þess að lýsing sé eins góð og kostur er ef barnið þarf á 

því að halda. Leirtau og hnífapör ber að velja með þarfir barnsins í huga:  

• dökkir og ljósir diskar  

• þykk sköft á hnífapörunum  

• djúpar skeiðar og sverir gafflar  

• glös í lit  

• diskar með brúnum  

• stöðugir bollar og skálar sem velta ekki auðveldlega.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Með því að gefa skýrt til kynna að komið sé að matartíma, með tali eða hljóðum, fer 

blinda eða sjónskerta barnið sjálft og þvær sér um hendurnar og sest á sinn stað. Þannig 

sinnir barnið daglegum venjum ásamt félögum sínum og öðlast um leið félagslega 

reynslu. Standa í röð við vaskinn og bíða, setjast í sætið sitt eða hjálpa félaga sínum að 

leggja á borð.  

Forðist að fara og sækja barnið, tala við það eitt og sér eða taka í höndina á því og 

leiða það ef þess er kostur. Það er mikilvægt fyrir sjálfsálit barnsins að bera ábyrgð á og 

framkvæma daglegar venjur, fyrir blint eða sjónskert barn alveg eins og fyrir önnur 

börn. Ef barnið fær alltaf aðstoð, sem er eiginlega óþörf, minnkar sjálfstæði þess og 

félagsfærni.  
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Ef notast er við upplýsingatöflu þarf hún að vera aðgengileg öllum. Útbúið ekki 

sérstaka upphleypta töflu einungis handa blindu eða sjónskertu barni. Notið þess konar 

töflu fyrir alla. Þegar blint eða sjónskert barn þreifar á hlutum eða upphleyptum myndum 

læra hin börnin að þessi félagi þeirra þarf að þreifa til þess að skoða hvað er á töflunni á 

sama hátt og hin börnin horfa á hana og þurfa ekki að þreifa á sama hátt.  

Ef börnin sitja alltaf á sama stað við borðið fá þau tækifæri til að kynnast hvert 

öðru. Borðhaldið felur í sér ýmislegt annað en að koma matnum ofan í sig. Menn 

umgangast hver annan, spjalla saman og njóta matarins. Í hádegismatnum gefst kjörið 

tækifæri til að spjalla um hvernig morgunninn gekk fyrir sig, hver gerði hvað og hvað 

verði gert eftir hádegi. Notið helst sömu ljósu eða dökku diskana handa öllum við borðið 

þannig að blinda eða sjónskerta barnið geti fylgst með hvað hin börnin borða. Flest börn 

hafa mikinn áhuga á að vita hvað aðrir eru að borða. Það er kannski ekki svo vinsælt 

meðal aðeins eldri barna að vera með nefið ofan í diskum annarra til þess að vera nógu 

nálægt eða þá að þreifa með höndunum. Segið hvert öðru hvað þið eruð að borða.  

Það veitir aukið öryggi að hefja og ljúka máltíðinni á skýran hátt. Þar að auki fær 

blint eða sjónskert barn merki um það hvenær má byrja að borða og hvenær allir eru 

búnir en það fer kannski annars framhjá því.  

 

 

Hópmyndun og samkennd  

Tilgangurinn með því að skipta börnunum í hópa er að þau fái tækifæri til að kynnast 

hvert öðru og leikskólakennurunum sínum og um leið þjálfun í athöfnum og venjum 

daglegs lífs. Þetta tekur yfirleitt einhverjar vikur. Þegar börnin hafa kynnst hvert öðru 

svolítið er auðveldara að einbeita sér að leikskólakennslunni sem slíkri. Smám saman 

myndast samkennd í hópnum en mikilvægt er að halda henni við og efla hana.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Geta barnsins til að kynnast öðrum börnum tengist mjög svo eðli sjónskerðingarinnar og 

persónugerð barnsins. Þess vegna er erfitt að alhæfa um stuðningsúrræði. Það sem 

veldur börnum oft vandræðum, ekki síst blindum og sjónskertum börnum, er að kynnast 

mörgum börnum í einu. Það tekur oft lengri tíma fyrir blind og sjónskert börn að kynnast 

öðrum, af því að þau geta ekki nýtt sér sjónina nema ef til vill að litlu leyti. Erfitt getur 

verið að átta sig á því hver sé hver. Sum börn læra fljótt að þekkja fólk á röddinni. Sum 

börn eru mjög ræðin, spyrja, fara sjálf og þreifa sig áfram og sýna jafnöldrum sínum 

áhuga án fyrirstöðu. En svona er hlutunum ekki varið hjá öllum blindum og sjónskertum 

börnum. Sum börn þekkja félaga sína ekki í sjón. Fyrir þeim eru hin börnin einungis 

nafnalisti sem leikskólakennarinn þylur upp í samverustundinni, sambland af svipuðum 

röddum sem koma og fara og þjóta stundum framhjá, ófyrirsjáanlegar og sjaldan lengur 

á sama stað en í smá stund.  

Algengt er að lítil blind og sjónskert börn hafi ekki hugmynd um hverja þau voru að 

leika sér við í leiktímanum. Þau geta ekki notað rödd, útlit eða nafn til að vita hverjum 

þau voru með. Þó að barnið hafi heyrt nafnið á leikfélaga sínum getur vel verið að það 
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viti ekki hvort um var að ræða strák eða stelpu. Gunnu eða Jón, hvað er strákanafn og 

hvað er stelpunafn? Börn sem eiga í vandræðum með þessi atriði þurfa að fá góðan tíma 

og stuðning við að kynnast öðrum börnum á sinn hátt og þannig öðlast félagslega 

reynslu. Þá getur reynst nauðsynlegt að skipta börnunum í litla hópa eða mynda minni 

hóp innan hópsins.  

Í mörgum leikskólum er börnunum skipt í hópa því vitað er að sú aðferð er gagnleg 

öllum börnum. Hver starfsmaður hefur umsjón með einum litlum hópi sem framkvæmir 

vissar athafnir í sameiningu næstum því á hverjum degi. Það veitir börnunum öryggi en 

er einnig gefandi starfsaðferð fyrir fullorðna. Maður kynnist börnunum betur. Á frístunda-

heimilum eru börnin yfirleitt mörg svo að erfitt getur verið að vinna á sama hátt þar. Þá 

getur verið hentugt að mynda minni hóp innan hópsins eða marga litla hópa út frá 

áhugasviðum barnanna. Því yngri sem börnin eru þeim mun minni eru hóparnir. Einnig 

skal hópstærðin taka mið af því sem börnin eiga að gera í sameiningu. Það er blindu eða 

sjónskertu barni nauðsynlegt að vera í litlum hóp þannig að það hafi færi á að kynnast 

félögum sínum og hafa samskipti við þá.  

 

Tillaga okkar:  

1-3 ára: í mesta lagi 2-4 börn  

3-5 ára: í mesta lagi 2-6 börn  

6-9 ára: í mesta lagi 6-10 börn  

10-12 ára: allt upp í 16 börn  

 

Hópurinn ætti að hittast allavega tvisvar í viku, helst á hverjum degi, eina önn eða 

lengur og gera eitthvað saman sem öll börnin hafa gagn að og sem hvetur þau til að 

leika sér og tala saman. Ef breyta á hópunum haldið þá nokkrum börnum eftir þannig að 

allir í hópnum séu ekki nýir. Tilvalið er að vinna með eitthvert þema sem hópurinn kynnir 

síðan fyrir börnum og foreldrum í lok annar.  

Það getur verið flókið að finna tíma fyrir hópstarfið. Venjur hafa skapast í 

leikskólanum og skipa þær sinn sess. Hóparnir gætu t.d. hist í hálftíma fyrir hádegi. Smá 

hlé eftir samverustundina og síðan fara börnin í hópana. Annar tímapunktur er eftir 

hvíldartímann. Á frístundaheimilunum geta börn úr sama bekk myndað lítinn hóp eða 

börn sem eru oftast þar. Eða þá börn sem hafa svipuð áhugamál. Einnig geta hóparnir 

unnið með þema eða einhverja athöfn.  

Börn á grunnskólaaldri vilja ekki alltaf láta skipta sér í hópa eftir hádegi. Mörg 

þeirra vilja gera eitthvað sem þeim finnst sjálfum skemmtilegt. En yfirleitt eru nokkur 

börn sem vilja gera eitthvað sérstakt og hafa eitthvað ákveðið fyrir stafni. Börnin sýna 

líklega meiri áhuga ef athöfnin hefur einhvern tilgang. Sem dæmi má nefna leikrit, söng 

og spil, listsýningu, páskamarkað. Eða kannski frjáls leikur í dúkkuhorninu eða húsleikur, 

búðarleikur, pósthúsleikur, eitthvað sem börnunum finnst gaman og vilja gjarnan gera í 

minni hópum.  

Við skipulagningu skólastarfs á leik- og grunnskólastigi svo og við skipulagningu 

starfs á frístundaheimilum er mikilvægt að litlir hópar séu settir í forgang og ekki bara 

séð til hvort tími vinnist fyrir þá. Lítill hópur eru engin forréttindi. Hann er forsenda fyrir 

þátttöku margra barna, ekki síst blindra og sjónskertra barna. Ef ekki er lögð áhersla á 
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þennan hátt er hætt við því að einhver börn verði útundan félagslega. Og börn bíða ekki 

eftir að fá að þroskast. Börn verða að fá tækifæri til þess hér og nú, ekki seinna.  

 

Dæmi um athafnir gæti verið að:  

• syngja  

• syngja og fara í hreyfileiki þar sem börnin þurfa að snerta hvert annað  

• fara með vísur  

• leira og vinna með saltdeig  

• nota tré og endurnýtanlegt efni  

• fara í vatnsleiki  

• baka og elda  

• leggja á borð  

• þrífa  

• byggja hús úr púðum  

• fara í byggingaleik (með þema)  

• byggja og leika sér í sandkassanum  

• fara í dramaleik út frá sögum  

• fara í dúkkuleik  

• fara í strætóleik, búðarleik, bankaleik o.fl.  

• leika ævintýraferð  

• spila  

• æfa júdó, spila blindrabolti, tefla , stunda leikfimi, hjóla á æfingahjóli o.fl. athafnir 

geta hentað börnum á grunnskólaaldri.   

 

Umhverfi/efniviður:  

Notið helst alltaf sama rými og reynið að sitja nálægt hvert öðru sem oftast. Það er gott 

að láta börnin deila efniviðnum og fá lánað hjá hvert öðru því þá þurfa þau að ræða 

saman og komast að samkomulagi.  

Ef tilgangurinn er að börnin kynnist hvert öðru er ekki mælt með því að þau æfi sig 

í grófhreyfingum i stóru rými. Það þurfa börnin einnig að fá að gera en ekki við þessar 

aðstæður. Veljið efnivið sem öll börn kannast við og geta ráðið við. Sleppið efnivið sem 

getur valdið misskilningi, útskúfun eða óþarfa ágreiningi. Til dæmis óskýrar myndir, 

smámunir, hlutir sem velta eða detta í sundur o.s.frv. Reynið að komast hjá keppni þar 

sem börnin hafa ekki sömu forsendur til að vera með.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Hinn fullorðni þarf að vera skýr og öruggur í stjórnunarhlutverki sínu. Það er kostur ef 

maður fær að vera hinn fullorðni sem er eiginlega bara hægt í litlum hóp. Annars er 

hættan sú að maður geti ekki veitt blinda eða sjónskerta barninu þann einstaklings-

miðaða stuðning sem það getur þurft á að halda eða nær ekki að veita hinum börnunum 

nægilega athygli. Fullorðinn einstaklingur styður börnin í að einbeita sér að sömu 

viðfangsefnum og talar um og staðfestir það sem þau eru að gera og stuðlar þannig að 

samskiptum meðal barnanna.  
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Mikilvægt er að börnin séu í sama hópnum í lengri tíma þannig að þau nái að 

kynnast hvert öðru almennilega. Kynnin geta þróast út í langvarandi vináttu sem er 

ómetanleg félagsleg reynsla, ekki síst fyrir blind og sjónskert börn. Útskýrið fyrir 

foreldrum hver sé tilgangurinn með því að starfa í minni hópum. Þeir taka því yfirleitt 

jákvætt og ef til vill fara börnin að hittast utan leikskólans eða grunnskólans.  

Þegar börnin eru farin að kynnast hvert öðru fara þau að leika sér saman og 

umgangast án þess að þeim sé sagt að vera saman. Þannig er eitt markmið í sjónmáli, 

aukin félagsfærni! Markmiðið með litlum hópum til lengri tíma litið getur verið að börnin 

kynni viðfangsefni sín fyrir hvert öðru í stóra hópnum og myndi þannig líka tengsl við 

önnur börn.  

Tilgangurinn með hópstarfinu er að öll börnin í stóra hópnum verði öruggari í návist 

hvert annars. En allir geta ekki kynnst öllum í einu. Mikilvægt er að hafa fastan ramma 

og mikið af skipulögðu starfi. Allt of mikið af sjálfsprottnum og frjálsum leik er ekki 

sérlega hentugt fyrir börn sem eiga erfitt með að vera félagslega virk. Þetta á jafnt við 

um ærslafulla stráka, feimnar stelpur og blind og sjónskert börn. „Litli hópurinn“ getur 

verið ein af aðferðunum í einstaklingsáætlun barnsins!  

 

Samverustundin  

Í flestum leikskólum er staðið fyrir ýmiss konar samverustundum. Morgunstund, söng-

stund, sögustund o.s.frv. Markmiðið með samverustundunum er að stuðla að öruggu 

skipulagi með því að segja börnunum frá dagskrá dagsins og/eða vikunnar og einnig að 

gefa þeim færi á að hittast og tengjast félagslegum böndum áður en dagurinn hefst fyrir 

alvöru.  

Markmið samverunnar getur líka verið að þjálfa börnin í hugtakaskilningi, spjalli og 

málnotkun, fræða þau um umhverfið og veita þeim upplýsingar og leiðbeiningar o.fl. 

Tilgangurinn með samverustundinni þarf að vera á hreinu áður en hún er skipulögð. 

Annars er erfitt að sjá til þess að öll börnin geti tekið virkan þátt. Samverustundin er 

engin venja í sjálfu sér, hún er uppeldisleg athöfn og hefur það m.a. að markmiði að 

undirbúa börnin undir lærdóminn í grunnskólanum þegar þar að kemur.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Hér að neðan gefum við dæmi um það hvernig hægt er að skipuleggja morgunstund með 

3-5 ára börnum þar sem markmiðið er að efla hóptilfinningu barnanna, eiga notalega 

stund saman, upplýsa um dagskrá dagsins og fræða börnin svolítið um umhverfið.  

Í hópnum eru 20 börn. Þeim er skipt í tvo hópa. Í öðrum hópnum eru 14 börn, í 

hinum 6 börn. Blinda eða sjónskerta barnið tilheyrir minni hópnum svo að það hafi 

möguleika á að taka þátt í öllu sem fram fer. Börn og starfsfólk sitja í hring á gólfinu 

nálægt hvert öðru og alltaf á sama stað. Allir hafa sinn púða til að sitja á og eru þeir 

merktir með tákni hvers og eins og þekkja börnin öll táknin.  

Undirbúningur samverustundarinnar felst í því að púðarnir eru settir á sinn stað, 

eitt barn hjálpar til við það hverju sinni. Blinda eða sjónskerta barnið getur einnig gert 

þetta, þar sem allir púðar eru merktir og settir hlið við hlið. Á þennan hátt fær barnið 

tilfinningu fyrir því hvar hin börnin sitja og hvað það þýðir að sitja í hring. Einn fullorðinn 
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stýrir samverustundinni á meðan að annar fullorðinn situr beint á móti blinda eða 

sjónskerta barninu og fylgist með því að barnið sé með á nótunum og útskýrir eftir 

þörfum. Sá sem stjórnar samverustundinni hefur sýnt blinda eða sjónskerta barninu 

þann efnivið sem notaður er á undan og notar sama efnivið í einhvern tíma. Stundum er 

einhverju bætt við. Samverustundin hefst og lýkur ætíð á sama hátt. Hins vegar er 

innihaldið mismunandi og getur stundum verið sjálfsprottið og í formi leiks. 

Leikskólakennarinn gefur merki um að samverustundin sé að byrja með því að spila 

ákveðið lag. Stuttu síðar byrjar samverustundin en börnin fá tíma til að ljúka því sem 

þau voru að gera.  

 

Samverustundin hefst á því að leikskólakennarinn gefur skýr skilaboð:  

„― Nú er samverustund, ætlið þið að syngja vísuna okkar fyrir mig ...  

Leikskólakennarinn heldur áfram ― Eru allir mættir í dag?  

Eitt barnanna segir ― Nei, ekki Emma.  

― Það er rétt hjá þér, Pétur. Emma er ekki mætt í dag, púðinn hennar liggur 

aldeilis einn og yfirgefinn á milli Lísu og Kristófers. Emma er lasin í dag, mamma 

hennar hringdi í morgun og sagði að Emmu væri illt í hálsinum þannig að hún 

lætur sér batna heima í nokkra daga. En Emma kemur aftur til okkar eftir nokkra 

daga ... hress og kát að nýju ... haldið þið það ekki?  

― Jú, svara börnin í kór.  

Börnin fara með nafnavísurnar sínar og Lísa fær tækifæri til að hlusta á alla. 

Samverustundin gengur að mestu út á það að börn og fullorðnir spjalla við hvert 

annað. Hvert og eitt barn fær spurningu eða fær að segja frá einhverju. 

Leikskólakennarinn setur nákvæmari orð á það sem börnin segja og upplýsir 

þannig blinda eða sjónskerta barnið um það sem með þarf og beinir athygli 

barnanna að sama umræðuefni.  

― Hugsaðu þér, Jóhann, hvað þú gast borðað mikið í morgunmat! Heyrðuð þið 

hvað Jóhann var svangur í morgun, hann borðaði þrjár brauðsneiðar ... (bíður 

eftir svari). Lísa, hvað borðaðir þú í morgunmat?  

 

Starfsfólkið getur unnið á þennan hátt þar sem það eru svo fá börn í samveru-

stundinni. Ef hópurinn hefði verið stærri hefði ekki verið hægt að spjalla saman á þennan 

hátt og þar af leiðandi hefðu aðstæður ekki verið blinda eða sjónskerta barninu eins 

skýrar.  

Í samverustundinni segir leikskólakennarinn frá því hvað verður gert þann dag. 

Hann segir þannig frá að tímasetningar og athafnir verði börnunum ljósar.  

― Eftir samverustundina förum við öll fram í anddyri og klæðum okkur í útifötin og 

síðan ætlum við út á róluvöll. Hvað er hægt að gera úti á róluvelli? ― Þegar við komum 

aftur inn borðum við hádegismat ... og í dag borðum við ...  

Umhverfisfræðslan felst í því að tala um veðrið og hvað maður þarf að fara í áður 

en maður fer út. Leikskólakennarinn útskýrir, leyfir börnunum að upplifa og segja frá.  

― Í dag er blautt úti ... ef við erum alveg hljóð heyrum við hvers konar veður er úti 

... shshsh ... heyrið þið ... hvaða hljóð er þetta?   

― Það er rigning! segja mörg barnanna í einu.   
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― Já, það rignir, við heyrum hvernig regndroparnir leka niður rúðuna og niður á 

jörðina ... og við sjáum hvernig þeir falla niður úr skýjunum ... og þegar við erum 

úti getum við fundið fyrir regndropunum og orðið blaut! Nú skulum við syngja 

veðrasönginn okkar ... við opnum gluggann og kíkjum út ...  

― Og hér er veðurkortið okkar ... Leikskólakennarinn nær í stórt kort með 

upphleyptum myndum úr hlutum sem tákna sól, ský, rigningu o.s.frv. og hægt er 

að festa það upp með frönskum rennilás. ― Pétur, þú færð að setja rétt veður á 

kortið í dag, hvað á það að vera? Pétur festir regnskýið á kortið. ― Alveg rétt, 

Pétur, það er regnský er það ekki? Lísa þreifar á kortinu, hin börnin horfa á það.  

― Já, Lísa ... kíktu endilega á regnskýið ...  

Síðan spyr leikskólakennarinn, ― Kristófer, hvaða ætlarðu að klæða þig í þegar við 

förum út í dag?   

Kristófer svarar; Pollagalla ...  

― Já, pollagalla, það var aldeilis góð hugmynd hjá þér, gott þegar það rignir ... og 

hvaða skó finnst ykkur að við ættum að fara í?  

― Ég á ný stígvél með reimum! segir Kristófer.  

― Ertu í nýjum stígvélum, svarar leikskólakennarinn glaðlega ― heyrðuð þið 

krakkar, Kristófer var að fá ný stígvél, við skulum skoða þau þegar við förum og 

klæðum okkur í útifötin ...  

 

Umræðurnar um það hvernig maður klæðir sig áður en maður fer út í rok og 

rigningu halda áfram. Eftir þær lýkur samverustundinni með lokasöngnum og með því að 

leikskólakennarinn segir ― Takk fyrir í dag, öll börnin svara, ― Takk fyrir í dag, sem er 

um leið merki um að börnin megi standa upp. Barnið sem sér um púðana safnar þeim 

saman og hengir þá upp á snaga ásamt leikskólakennaranum.“  

 

Umhverfi/efniviður:  

Samverustundin fer fram í leikherberginu og er púðunum raðað í hring á gólfinu nálægt 

vegg þannig að blinda eða sjónskerta barnið eigi auðveldara með að átta sig á aðstæð-

um til þess að geta sett púðana sjálft á gólfið. Eins og nefnt var hér að framan eru 

púðarnir merktir þannig að allir geti áttað sig á hver eigi hvaða púða. Börnin nota sama 

tákn fyrir snagana sína og hillur. Efniviður samverustundarinnar er þannig úr garði 

gerður að öll börnin geti tekið þátt. Í söngstundinni er hentugt að nota áþreifanleg tákn í 

stað mynda þegar söngvarnir eru valdir.  

Í sögustundinni notar maður dúkkur og hluti í stað mynda. Ef um er að ræða 

sjónskert barn má notast við myndir við hæfi. Börnin leika söguþráðinn, stundum með 

alvöru hlutum. Efniviðurinn þarf að vera aðgengilegur öllum og ekki skal notast við 

sérstök úrræði fyrir blinda eða sjónskerta barnið (það látið leika sér eitt við 

leikskólakennara við hliðina á hinum börnunum).  

 

Félagsleg þátttaka:  

Þar sem eitt barnið í hópnum er alvarlega sjónskert er lögð áhersla á málþroska með því 

að ræða við börnin og láta þau spjalla saman. Notast er við aðgengilegan efnivið og 

börnin þjálfuð í notkun skynfæra. Sá sem stýrir samverustundinni orðar alla hluti, 
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fyrirbæri og gerðir barnanna. Samtöl eru mikilvæg og eru börnin hvött til að spjalla 

saman. Leikskólakennarinn segir frá, fræðir og börnin tala líka. Samræðurnar ganga ekki 

bara út á spurningar og svör. Það er ekki einungis leikskólakennarinn sem spyr, börnin 

fá líka að spyrja spurninga, einnig hvert annað. Leikskólakennarinn hvetur börnin til að 

hlusta á hvert annað og spá í það sem þau segja, spyrja og svara. Stundum fær enginn 

annar að tala en leikskólakennarinn og það er hann sem heldur utan um það sem verið 

er að fást við svo að allir haldi þræðinum.  

Efniviðurinn sem notaður er í samverustundunum er aðgengilegur öllum og ekki 

skal útbúa sérlausnir enda yrði blinda eða sjónskerta barnið þá ekki virkt. Börnin eru 

hvött til að nota önnur skynfæri en sjón og heyrn. Börnunum er kennt hvernig hægt er 

að nota ýmis skynfæri til að upplifa og fræðast. Maður getur heyrt í regninu og fundið 

það, ekki bara horft út gegnum rúðuna.  

 

Að ofan gáfum við dæmi um hvernig hægt er að skipuleggja samverustundir 

þannig að öll börn geti tekið jafnan þátt í þeim. Dæmi sem sýnir hvernig hægt er að 

hugsa með virka þátttöku í huga. Hér koma nokkur dæmi í viðbót tengd uppbyggingu og 

innihaldi samverustundar en við nældum okkur í þau í heimsóknum okkar víðs vegar um 

Svíþjóð:  

 

• Til þess að fá börnin til að nálgast hvert annað; hafið samverustundina á mjúka 

svæðinu (leikdýna með brún).  

• Hafið það að markmiði að börnin upplifi með öllum skynfærum sínum í hverri 

einustu samverustund.  

• Smá dúkkur eða grímur úr mjúku efni sem líkjast börnunum. Hvert og eitt barn 

hefur sína dúkku, góð leið til að beina athyglinni að sameiginlegu tákni og um leið 

styrkja samkennd barnanna þar sem hvert og eitt barn fær staðfestingu hinna og 

athygli þeirra. Þessi einstaklingslíkön má nota við ýmsar aðstæður.  

• Leið til að fá börnin til að einbeita sér að einhverju í sameiningu; látið hlut með 

bjöllu ganga hringinn. Í fyrra skiptið má ekki heyrast í bjöllunni en í seinna skiptið 

á að heyrast í henni allan hringinn.  

• Rúllið bjöllu eða bjöllubolta á milli ykkar og segið nafn þess sem er næstur og 

látið vísu gjarnan fylgja með; ein leið til að læra að þekkja raddir hvers annars.  

• Útvegið litla hluti til að nota þegar unnið er með sögur, t.d. Söguna af litla ljóta 

andarunganum o.s.frv. Segið söguna og leikið hana með því að nota hlutina. Ein 

leið til að virkja öll börn í að segja sögu.  

• Þegar unnið er með þemað „Sumarminningar mínar“ fá börnin að taka með sér 

einn hlut til þess að sýna í samverustundinni og segja frá minningu sem tengist 

honum og sumrinu. Þar á eftir fara börnin í hlutverkaleik út frá minningunni. Þetta 

getur verið hluti af þemavinnu sem fram fer á fyrstu tveimur mánuðum haustsins. 

Þannig er hvert og eitt barn styrkt og orð sett á gerðir þess en um leið fá börnin 

tækifæri til að kynnast hvert öðru enn betur.  
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Púsla, spila og dunda sér  

Í leikskólum og frístundaheimilum er nokkuð um frjálsan tíma og þá fá börnin að gera 

það sem þau langar til. Einnig er hægt að velja um skipulagða starfsemi ― púsla, teikna, 

klippa og líma, leira, perla, búa til perlufesti, spila, einn eða með öðrum. Byggingaleikur 

er eitthvað sem yfirleitt er hægt að velja um og fjöllum við um hann í sérstökum kafla.  

Misjafnt er hvað boðið er upp á en tilgangurinn er að börnin velji sjálf hvað þau 

vilja gera og fást við sjálf í smá stund. Þau velja efnivið, sækja og nota hann og taka 

loks til eftir sig. Tilgangurinn er einnig að börnin æfi sig í viðkomandi aðgerð; klippa, 

teikna, reikna eða eitthvað þvíumlíkt. Börnin geta valið að leika sér ein eða með öðrum 

börnum. Til þess að blint eða sjónskert barn hafi sömu valmöguleika þarf að huga vel að 

efnivið og því hvers konar einstaklingsmiðaður stuðningur er nauðsynlegur. Félagslegi 

þátturinn er mikilvægur og þar þarf mikinn stuðning fullorðinna til að byrja með.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Stuðningurinn við blint eða sjónskert barn felst hér að mestu í að styðja barnið í að velja 

sjálft efnivið og nota hann, bæði eitt og ásamt öðrum. Í byrjun er ef til vill þörf á miklum 

stuðningi frá fullorðnum. Markmiðið með aðstoðinni er að hún verði óþörf. Því meiri 

stuðning sem barnið fær í að vera sjálfstætt þeim mun minni aðstoð mun barnið þurfa í 

framhaldinu. Þetta ýtir undir sjálfstæði barnsins og það verður ekki óþarflega háð öðrum.  

Stuðningurinn gengur að mestu leyti út á það að hinn fullorðni fræðir barnið með 

orðum, þ.e. að sá hinn sami lýsi því sem hægt er að velja um, hvað hin börnin eru að 

gera og leiðbeinir helst án þess að halda í höndina. Einnig felst stuðningurinn í því að 

hinn fullorðni sýni barninu hvaða efniviður sé til staðar þannig að barnið átti sig á því 

hvernig hann er notaður, og getur það tekið sinn tíma. Annars verður erfitt fyrir barnið 

að velja milli athafna. Á vissum tímabilum velja börn athöfn eftir því hvað vinir þeirra 

ætla að gera. Þá er kannski mikilvægara með hverjum maður er en hvað maður er að 

gera. Þá er mikilvægt að börnin geti valið athafnir sem þau geta fengist við í sameiningu.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Sum blind og sjónskert börn þurfa tíma til að læra að rata í rýminu. Sé efniviðurinn 

aðgengilegur öllum á blint eða sjónskert barn einnig að geta fundið hvar hann er. Það 

þarf að kynna efniviðinn fyrir barninu við hentugt tækifæri; eitt eða í hóp. Stór opin 

svæði í rýminu eru ekki hentug fyrir blint eða sjónskert barn í þessu samhengi. Það er 

erfitt að rata á svoleiðis svæðum og getur sú staðreynd ýtt undir óþarfa pirring hjá 

börnunum. Það er til dæmis ekki svo vinsælt ef vinur manns gengur beint á kubbahúsið 

manns. Minni og vel afmörkuð svæði með mismunandi athöfnum auðveldar öllum 

þátttöku.  

Það er kostur ef hægt er að útbúa hentug vinnusvæði fyrir hvern efnivið. Þægilegar 

borðplötur, skáplata (getur verið nauðsynleg sjónskertu barni), vinnuborð sem hægt er 

að hækka og lækka (mörg börn vilja gjarnan standa við eitt og sama borð og vinna), 

stöðugir stólar og kollar í réttri hæð. Nægileg og rétt lýsing við öll vinnusvæðin. Bretti 

með brúnum þannig að perlur og annað fari ekki út um allt. Bretti er einnig afmarkaður 
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og hentugur flötur fyrir börnin til að geyma efniviðinn á þegar þau eru að vinna með 

hann, ekki síst fyrir blint eða sjónskert barn.  

Þegar efniviður er valinn er tekið mið af möguleikum blinda eða sjónskerta barnsins 

á að nota hann eða að þjálfa sig í notkun hans. Þar að auki þurfa börnin að geta notað 

efniviðinn í sameiningu. Það að geta horft eða þreifað á myndum eða fígúrum hvers 

annars þýðir að börnin geta lýst hlutum með aðstoð mynda og forma og þannig upplifað 

saman og um leið kynnst hvert öðru. Alltaf er einhver efniviður sem blind og sjónskert 

börn geta ekki nýtt sér sökum fötlunar sinnar. Þess konar hindranir þurfa börnin að læra 

að lifa með en stefnt skal að því að þær séu sem allra minnstar enda er um mikilvægt 

þroskaskeið að ræða.  

Hér fylgja nokkur dæmi um hentugan efnivið sem mætti liggja frammi í hillum og 

skúffum þannig að börnin geti náð í hann þegar þau hafa frjálst val. Fleiri dæmi um 

efnivið sem er fáanlegur á Íslandi má finna í viðauka aftast í þessari bók (innskot 

þýðanda). Val á efnivið verður náttúrulega að taka mið af aldri barnanna, gerð hópsins 

og sjónskerðingu einstakra barna. Alvarlega sjónskert börn sem hafa litla eða enga 

nýtanlega sjón þurfa upphleyptan efnivið. Hafið hugfast að leir getur haft sömu þýðingu 

fyrir alvarlega sjónskert barn og pappír og krítar fyrir sjáandi barn. Þess vegna á alvar-

lega sjónskert barn að hafa aðgang að mismunandi leirtegundum eða öðrum efnivið sem 

hægt er að móta úr á sama hátt og sjáandi börn þurfa að nota krítar, liti og pappír. 

Nánar verður fjallað um sköpun og myndir í kaflanum um myndir og form.  

 

Dæmi um hentugan efnivið:  

• leikdeig  

• lím  

• límband  

• heftari  

• skæri  

• pappír í mismunandi stærðum, þykkt, lögun og lit  

• gamlar símaskrár eða annar pappír sem má eyðileggja  

• þykkir (svartir) tússlitir  

• plastarkir og mottur til að teikna þreifimyndir   

• vaxþræðir   

• pípuhreinsarar í ýmsum litum  

• perlur og perlubretti í mismunandi stærðum, gerðum og litum  

• pinnar og pinnabretti  

• garn og spottar til að dunda sér með, skreyta og flétta  

• stíft efni til að skreyta, með ramma í kring  

• vefstólar  

• segulmót og segultafla  

• leik- og æfingahnappar (til að þræða upp á band)  

• púsluspil með skýrum andstæðum og myndum  

• púsluspil með einföldum formum  

• púsluspil í þrívídd  
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Félagsleg þátttaka:  

Þær stundir dagsins þegar börnin velja sjálf hvað þau vilja gera og með hverjum þau 

vilja vera eru mikilvægar í félagslegu tilliti. Þá gefst tækifæri til að umgangast jafnaldra 

án of mikils stuðnings og stjórnunar fullorðinna. Þetta er mjög mikilvægur þáttur í 

félagsmótun barna og er eitthvað sem blind og sjónskert börn geta átt í vandræðum 

með þannig að þau þurfa mjög góðan tíma. Á þennan hátt öðlast börnin reynslu sem 

eykur smám saman á félagsfærni þeirra. Með viðeigandi stuðningi fullorðinna öðlast börn 

félagslega reynslu og þroska með sér félagsfærni. Þessa þætti má vinna með á 

eftirfarandi hátt:  

• deila efnivið með öðrum; ― við skiptum deiginu ... hérna er þinn bútur og þetta 

er minn ...  

• æfa sig í að gera hlutina í röð; - fyrst færð þú að gera, síðan ég eða eigum við að 

gera þetta saman?  

• læra; ― lána og fá lánaðan efnivið.   

• hafa frumkvæði að því að byrja á einhverju; ― eigum við að fara í Legó?  

• svara frumkvæði annarra og þiggja boð um að leika sér eða púsla.   

• upplifa og reyna hluti saman, styrkir samkennd barnanna; má ég þreifa á 

orminum þínum ... vá ... hann er rosalega langur ... sjáðu minn ...  

 

 

Nokkur orð um spil  

Í öllum leikskólum og frístundaheimilum er að finna ýmis hópspil fyrir börn á öllum aldri. 

Löng hefð er fyrir hópspilum og sömu spilin eru notuð frá ári til árs. Brúarspilið og lúdó 

eru sígild spil. Hver er þá tilgangurinn með því að spila? Ekki er einungis um að ræða 

afþreyingu fyrir börnin heldur hafa spil ýmsum hlutverkum að gegna, ekki minnst 

félagslega.  

 

Spil eru þroskandi á margan hátt:  

• spil veita börnum tækifæri til að þjálfa sig í notkun tungumálsins og hugtaka; litir 

og form, fjöldi, minni, rökhugsun o.fl.  

• börnin þjálfa sig í að skilja tilfinningar sínar og annarra; að vinna og tapa, hafa 

stjórn á sér, bíða, upplifa spennu o.fl.  

• þjálfun í að bíða í röð, færi í samskiptum og samvinnu.   

 

Hægt er að hugsa sér spil með félögunum sem sérstakan stuðning fyrir blind og 

sjónskert börn. Þau æfa sig í hugtökum og öðru en fá fyrst og fremst tækifæri til að 

þroskast félagslega. Spil stuðla að félagslegri virkni við eðlilegar aðstæður. Kosturinn við 

spil er að þegar spilað er í hópi sitja allir hljóðir og á sama stað. Í hvaða röð menn spila 

er fyrirfram ákveðið og rætt er um það sem verið er að gera í spilinu. Börn eiga auðvelt 

með að hafa frumkvæði að spilum ef þau vilja ná sambandi við einhvern, góð aðferð við 

að kynnast hvert öðru. Börn geta notað mörg spil beint, einnig blind og sjónskert börn.  

Stundum þarf að breyta spilinu svolítið þannig að það virki. Sum spil þarf að aðlaga 

mikið og sum eru óaðgengileg börnum sem sjá ekkert. Erfiðleikarnir felast oft í því að 
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fylgjast með spilaplötunni, bregðast nógu skjótt við, greina liti, myndir eða texta eða 

rekast óvart í spilapeðin. Aðlaga má spilaplötur með því að nota skýra liti, t.d. teikna 

útlínur með svörtum tússpenna. Upphleyptar merkingar á punktaletri eða upphleyptir 

fletir t.d. úr efnisbútum eða plasti með áþreifanlegu mynstri henta einnig. Spilapeðin 

eiga sinn stað á spilaplötunni og er auðveldast ef hægt er að stinga þeim ofan í gat (má 

bora gat á ýmis spil). Ein hugmynd er að líma tréplötu neðan á spilaplötuna þannig að 

boraða gatið verði nógu djúpt. Stundum dugar segull og plötur úr málmi til að fá 

spilapeðin til að haldast á sínum stað.  

Hópspil fela í sér ýmis félagsleg atriði sem öll börn þurfa að þjálfa sig í um leið og 

þau upplifa gleði í samverustundum sem þessum. Þessar stundir veita börnunum einnig 

þjálfun í að leysa ágreining, halda sig við umsamdar reglur og upplifa mótlæti og 

erfiðleika sem geta gert börnin leið, reið og vonsvikin. Fyrir blind og sjónskert börn getur 

verið um að ræða tækifæri til að kynnast öðrum börnum, þjálfa sig í mannlegum 

samskiptum, að skiptast á í spilinu og í samskiptunum, hlusta á aðra og fá sjálf að segja 

frá og svara. Spil veita mikilvæga félagslega reynslu sem getur orðið barninu dýrmæt 

þegar það eldist.  

Blint eða sjónskert barn svo og hin börnin þurfa stuðning fullorðins við að komast 

af stað með spil. Góð aðferð við að leiða tvö börn saman getur verið að ná í spil og 

þannig fá þau til að umgangast hvort annað. Blint eða sjónskert barn þarf ef til vill fyrst 

að læra á spilið með aðstoð fullorðins, einkum ef um lítið barn er að ræða. Það getur 

verið erfitt fyrir lítið barn að skilja tilganginn með því að einhver byrjar eða að fara þarf 

eftir leikreglum. Í fyrstu er kannski ekki svo mikilvægt að halda sig við allar reglur. Spilið 

þarf að vera á forsendum barnanna og án þess að of miklar kröfur séu gerðar til þeirra. 

Fyrsta markmiðið getur t.d. verið að kenna börnunum að gera til skiptis, æfa sig í að 

hafa röð og að halda sig við það sem samið var um. Þetta þarf ekki að þýða að reglunum 

sé fylgt til hlítar. Til eru spil sem ganga út á það að allir vinni í sameiningu og getur sú 

aðferð verið hentug inni á milli. Ekki má gleyma því að velja spil sem eru hæfilega 

krefjandi. Það má einnig nýta spil t.d. í samverustundinni og þannig þjálfa börnin í að 

skiptast á. Á frístundaheimilinu er hægt að bjóða upp á spil sem sérstaka athöfn, 

skipuleggja keppnir og spiladaga.  

 

 

Mynd og form ― sköpun  

Börn vinna með skapandi verkefni í leik- og grunnskóla og á frístundaheimilum. Þess 

konar starf er oft sett í forgang enda er litið svo á að það skili sér vel. Það getur verið 

áhugavert og þroskandi að vinna út frá ákveðnum uppeldisaðferðum. Við höfum trú á því 

að allar aðferðir séu góðar ef hugarfarið er rétt og ef aðferðir og líkön taka mið af eigin 

reynslu og samsetningu barnahópsins.  

Margir leikskólar í Svíþjóð nota svo kallaða Reggio Emilia-aðferð. Láta börnin 

upplifa með öllum skynfærunum og fá tækifæri til að tjá sig, skapa og segja frá. Öll börn 

þurfa að fá að skapa í formum, litum og myndum. Reggio Emilia-aðferðin liggur eins og 

rauður þráður í gegnum allt starfið og allan daginn í leikskólanum eða grunnskólanum. 

Oftast er það þó mynd- og formsköpun sem kemur fyrst upp í hugann þegar minnst er á 
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Reggio Emilia. Þess konar starfshættir henta öllum börnum, þar með talið blindum og 

sjónskertum börnum eða öðrum fötluðum börnum. Gengið er út frá tilveru hvers og eins 

barns en ekki tilbúnu líkani.  

Í sænskum leikskólum er tilgangurinn með því að skapa í formum og myndum 

misjafn. Allt frá því að vera hrein afþreying upp í skipulagðan hluta af þemavinnu. Að 

skapa í formum og myndum er ein leið til að tjá sig, leið sem barnið notar til að vinna úr 

hlutunum og tæki sem það notar til að skilja og ná tökum á tilverunni. Öll börn þurfa að 

fá færi á að tjá sig og vinna úr hlutunum með því að skapa á skemmtilegan og um leið 

forvitnilegan hátt, einnig blind og sjónskert börn, börn með aðrar fatlanir og börn með 

ýmsar sérþarfir. Erfitt getur verið fyrir blind og sjónskert börn að taka þátt í athöfnum 

sem fela í sér að skapa form og myndir en möguleikar eru fyrir hendi ef innihald og 

vinnuaðferðir eru aðlagaðar rétt.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Sá einstaklingsmiðaði stuðningur sem blint eða sjónskert barn þarf á að halda við 

sköpun í formum og myndum snýst að miklu leyti um val á efnivið ásamt persónugerð 

barnsins og reynslu þess. Löngun til að skapa tengist þörf fyrir að tjá sig, sýna eigin 

mynd, upplifun, af umhverfinu. Sjálfsprottinn og frjáls leikur tengist þessum þörfum líka.  

Blint eða sjónskert barn þarf ýmiss konar aðstoð við að læra að ráða við efnivið. 

Sjáandi börn horfa á hvernig vinirnir eða fullorðnir móta, teikna og mála og fá um leið 

t.d. að vita hvernig maður heldur á krít eða býr til pylsur eða bolta úr leir. Með því að 

æfa sig og prófa sjálf læra börnin smám saman að ráða við efniviðinn. Barn sem getur 

ekki hermt eftir öðrum með því að horfa verður að fá sömu eða sams konar fræðslu á 

annan hátt. Barn sem sér illa á oft erfiðara með að læra að móta, líma, klippa, brjóta 

saman o.s.frv. Lengri tíma tekur að þjálfa upp fínhreyfingarnar. Ef barnið fær nægan 

stuðning og tíma getur það lært flestalla þá hluti sem sjáandi börn gera. Að sjálfsögðu 

hefur persónuleiki barnsins og áhugasvið mikið að segja í því sambandi.  

Sum börn með mjög litlar sjónleifar geta verið mjög áhugasöm og dugleg að móta, 

teikna og mála. Sum börn hafa á einhvern hátt styrk til að yfirstíga þær hindranir sem 

sjónskerðingin veldur. Fyrir þessi börn er mikilvægt að hafa aðgang að réttum efnivið 

þannig að þau geti skapað óhindrað. Önnur blind og sjónskert börn, kannski fyrst og 

fremst alvarlega sjónskert börn, geta þurft á miklum stuðningi að halda til þess að skilja 

að maður mótar og að það sem maður mótar eða teiknar getur líkst því sem er til í 

alvöru. Þessi börn geta þurft á skipulögðum formæfingum að halda, læra að þekkja form 

og heiti þeirra og geta skapað form úr mismunandi efnum. Aðferð sem hægt er að nota í 

litla hópnum eða einstaklingsmiðað, sem hluta af þemavinnu. Þetta atriði getur líka verið 

hluti af einstaklingsáætluninni, ef ljóst er að þess þarf með. Það er mjög lítið til af 

leiðbeiningaritum um það hvernig maður örvar sköpunarþörf barna. Flest rit fjalla um 

myndir og liti. Þó er til ein bók sem heitir Bild och form ― För lärare med synskadade 

elever (Myndir og form. Fyrir kennara blindra og sjónskertra barna) eftir Lenu 

Löwenhjelm. Hversu mikið fær þá barn sem sér ekki út úr því að teikna og mála? Já, 

hversu gefandi væri að skapa eitthvað sem þú getur ekki skynjað sjálf? Með því að 

teikna og mála lærir barnið að skilja hvernig efniviðurinn er notaður. Hvað gerir maður 

við krítar, penna, liti og pensla? Barnið lærir líka að maður miðlar, segir eitthvað, með 
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því að teikna og mála. En spurningin er sú hversu gefandi það sé í raun og veru ef ég get 

ekki sjálf séð hvað ég hef málað og þar fyrir utan ekki séð eða upplifað það sem aðrir 

hafa málað?   

Það gefur barni, sem sér ekki, líklega mest ef það fær að skapa úr efni sem barnið 

getur sjálft upplifað afraksturinn af, fyrst og fremst sköpun í þrívídd. Að búa til myndir 

sem hægt er að þreifa á, upphleyptar myndir, er ekki það sama og geta þreifað á öllu 

forminu. Upphleyptar myndir geta hins vegar veitt innsýn í heim myndanna en þær veita 

þó aðallega fræðslu um ýmsa hluti. Upphleypt kort geta t.d. verið fræðandi sem myndir, 

þegar börnin verða eldri, og í sumum fögum eru upphleyptar myndir nauðsynlegar. Vilji 

maður að börn fái sem mest út úr sköpunarþörf sinni þurfa þau að fá að skapa í öllum 

formum þannig að hægt sé að upplifa allar hliðar hlutarins ásamt fleti, lögun og eðli. 

Einnig skal nota lykt, bragð, þyngd og hljóð. Þess konar upplifun er öllum börnum holl, 

og getur verið blindum og sjónskertum börnum nauðsynleg.  

Hvað með liti? Fær blint eða sjónskert barn eitthvað út úr því að nota liti? Hafi 

barnið sjónleifar getur það verið afar nauðsynlegt. Mörg blind og sjónskert börn hafa gott 

litarskyn og læra að nýta það til fulls. Sterkir litir og litaandstæður eru oft mikilvægar 

sem og sú staðreynd að vissir litir, t.d. blár, geta verið skýrir hjá sumum börnum. Börn 

sem hafa skert litaskyn geta þurft andstæður í svörtu/hvítu eða svörtu/gulu. Það getur 

verið mikilvægt að kanna hvers konar litarskyn barnið hefur enda er sá þáttur einstak-

lingsbundinn. Blint barn þarf líka á litum að halda en á annan hátt. Mikilvægt er að 

börnin þekki til hvað litir tákna, að rautt er mikið notað á jólum og gult um páskana. Það 

getur verið hentugt að vita að grasið er grænt og að himinninn er blár og snjórinn hvítur 

o.s.frv. Viss félagsfærni og öryggi er fólgið í því að þekkja til dæmigerðra stráka- og 

stelpulita og hvaða litir eru vinsælir.  

Það getur verið gott að kunna að nota pensil og mála á pappír en barnið getur ekki 

skapað sjálft í eiginlegri merkingu og getur ekki heldur upplifað það sem aðrir hafa 

skapað í málverkum sínum. Möguleikinn á að tjá sig og deila upplifunum er ekki fyrir 

hendi. Ef barnið vill má nota mismunandi fleti og ílát sem tákn fyrir mismunandi liti eða 

blanda áþreifanlegum efnivið saman við litina, svo sem sandi, sagspónum, hrísgrjónum 

o.fl. Þegar samstæður eru búnar til má t.d. nota flauel fyrir allt grænt, gallabuxnaefni 

fyrir allt blátt, striga fyrir brúnt o.s.frv. og þannig útbúa eins konar litalykla.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Varðandi skipulagningu umhverfis og húsgagna vísum við í kaflann um púsl og dútl hér 

að framan. Að sjálfsögðu eru nothæf húsgögn best; skáborð eða skáplötur fyrir blind og 

sjónskert börn (geta líka verið hentug fyrir sjáandi börn), borð til að standa og vinna við, 

málaratrönur, bakkar o.fl. Ef börnin eiga að geta verið sjálfstæð og bera vissa ábyrgð í 

föndurherberginu verður allt að vera á sínum og stað og einnig verður að vera hægt að 

nálgast efniviðinn. Barn sem sér illa getur ekki áttað sig á því hvað er að finna í hillum 

hátt uppi eða hvað er í illa merktum skúffum og dollum. Barn sem sér ekki neitt verður 

að hafa aðgang að upphleyptum merkingum. Það þarf ekki að hafa allt í hæð barnanna. 

Þau geta notað koll en þurfa þá að vita hvar hlutirnir eru. Mikilvægt er að sýna og kynna 

efniviðinn (sjá kaflann um púsl og dútl).  
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Hér á eftir verða nefnd nokkur dæmi um hentugan efnivið. Margt af því sem talið 

er upp er fáanlegt í bóka-, föndur- og sérhæfðum verslunum og fyrirtækjum á Íslandi.   

 

Dæmi um efnivið til föndurgerðar:  

• leikdeig   

• leir  

• gifs  

• gifsrúllur  

• pappír í mismunandi litum, stærðum og gerðum  

• pappaspjöld, dollur, trébitar  

• blautur sandur  

• sandleir  

• trélím (hægt að hræra saman við vatn og nota sem lakk)  

• ýmiss konar límbönd  

• heftari  

• límstifti  

 

Dæmi um efnivið til að teikna og mála:  

• krítar í sterkum litum  

• tússpennar  

• breiðir penslar  

• stórar pappírsarkir (má gjarnan festa á borð eða málaratrönur).  

 

Dæmi um efnivið til að teikna eða búa til upphleyptar myndir:  

• plastarkir sem hleypast upp þegar strikað er á þær  

• vaxþræðir   

• sandur, sagspænir, hrísgrjón o.fl. til að blanda saman við liti, trélím notað til að 

þessi efni haldist betur á sínum stað  

• efnisbútar  

• hrísgrjón, pasta, spagettí o.fl., líma með trélími  

• sandpappír  

• sjálflímandi plast og pappír  

• upphleyptar litaarkir (sem fást hjá RNIB, www.rnib.co.uk)  

 

Félagsleg þátttaka:  

Með því að skapa í formum og myndum læra börn að vinna saman á jákvæðan hátt. 

Stundum er samkenndin og samveran mikilvægari en það sem verið er að fást við. Börn 

vilja gjarnan gera eins og aðrir og vera með vinum sínum. Blint eða sjónskert barn vill 

kannski mála af því að hin börnin mála, þó að sjálft viðfangsefnið gefi barninu ekki 

endilega svo mikið.  

Í þemavinnu er sköpun í formum og myndum oft notuð, í einstaklings- eða 

hópvinnu. Stórar byggingar úr pappa, eldhúsrúllum og öðru sem hægt er að líma saman 

eru oft hin skemmtilegustu augnablik sköpunar. Þá verður útkoman eitthvað sem allir 

geta notið. Tilgangurinn með því að tjá sig í formum og myndum er að börnin fái að 

http://www.rnib.co.uk/
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segja frá, miðla einhverju til hvers annars. Það er mikilvægt fyrir sjálfstraustið að finnast 

maður geta sagt frá. Eftir því sem á líður hefur sú staðreynd að geta oft ekki upplifað 

eða gert það sem aðrir eru að gera neikvæð áhrif á sjálfstraustið. Hvert og eitt barn þarf 

á umbun að halda og þarf að fá að svala sköpunarþörf sinni á eigin forsendum. Ef unnið 

er með sjálfsmyndir í þema eins og „ég og fjölskyldan mín“ er því afar mikilvægt að öll 

börn geti séð myndir hvers annars. Ef sjáandi börn teikna eða mála myndirnar sínar á 

meðan að blinda eða sjónskerta barnið býr til einstakling úr leir þá geta sjáandi börnin 

bara skoðað myndir hvers annars. Barn sem sér svolítið getur ef til vill teiknað myndir 

með tússpenna en hin börnin nota litapenna. Blint eða sjónskert barnið missir af 

mikilvægustu þáttunum í sköpunarferlinu, nefnilega að skoða og upplifa sköpunarverk 

annarra. Í þessu sambandi er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það sem sjáandi 

börn tileinka sér gegnum sjónina er ekki það sama og blind og sjónskert börn tileinka sér 

með snertingu. Að upplifa með því að snerta er ekki það sama og að upplifa með því að 

sjá og horfa, þrátt fyrir að maður horfi og þreifi á sama hlut. Til þess að geta nýtt sér 

upphleyptar myndir þarf viss skilningur á myndum að vera fyrir hendi.  

Samkennd og frásagnir annarra er eitthvað sem blind og sjónskert börn missa 

algerlega af sé viðeigandi efniviður og tjáningarform ekki valið með tilliti til þess. Einnig 

er mikilvægt að börnin fái að lýsa myndunum eða höggmyndunum sínum í orðum fyrir 

hvert öðru, og þannig kynnast hvert öðru og þroska málskilning. Stundum geta börnin 

fengið meira út úr drama eða samræðum ef tilgangurinn er að þau kynnist. Hugið einnig 

að því hvert þið setjið sköpunarverk barnanna. Barn sem sér lítið getur kannski ekki séð 

myndir sem hanga hátt uppi á vegg, barn sem sér lítið eða ekkert áttar sig kannski ekki 

á því að myndir séu til staðar og hefur enn síður færi á að upplifa þær sjálft hangi þær 

hátt uppi á vegg.  

Frásagnir barna í formum og myndum er einnig undirbúningur undir ritmálið. Síðar 

eða þegar börn læra að lesa og skrifa eru myndir notaðar til að auðvelda lesturinn og 

gera hann skemmtilegan. Form, fletir og lögun eru mikilvæg atriði fyrir börn sem nota 

ekki sjónina til að lesa heldur punktaletur.  

Þegar börn sitja saman og vinna með efni geta skapast aðstæður sem hinn 

fullorðni getur nýtt sér til að fræða börnin um hvernig það er að vera sjónskertur. Í einni 

af heimsóknum okkar opnuðust augu okkar fyrir þessum möguleika:  

„Fimm ára börn í leikskóla eru að fara að vinna með trölladeig í þema um „Sætt“ 

sem unnið er með í nokkra daga. Börnin fá að smakka aðeins á deiginu og einnig á 

strásykri sem leikskólakennarinn hefur meðferðis á fati. Síðan eiga börnin að búa 

til eitthvað sem er sætt úr deigklumpnum sínum. 

Eitt barnanna, sem er sjónskert, fær plötu undir deigið sem er í öðrum lit en borðið 

(deigið er gulleitt eins og borðplatan).  

Hin börnin spyrja af hverju þau fái ekki svona plötu líka. Leikskólakennarinn setur 

deigið á borðið og sýnir þeim að það sé næstum því alveg eins á litinn. ― Ef maður 

sér illa er mjög erfitt að vinna með deigið og þess vegna notar hann svona plötu. 

― Já, allt í lagi, segja börnin og horfa af áhuga.“   
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Bygginga- og samsetningarleikur  

Mikið úrval er af efniviði í bygginga- og samsetningarleiki, bæði hvað varðar sjálft efnið 

og notkunarmöguleika þess. Allt frá smáum Legókubbum upp í kubba til að byggja kofa 

úr. Í kaflanum um leik barna fjölluðum við um byggingaleik sem sérstaka leikgerð og 

getur hún farið fram sem einleikur, samhliðaleikur, samleikur eða samskiptaleikur. 

Byggingaleikur kemur snemma hjá börnum, getur varað allt lífið og tekið á sig flóknar 

myndir.  

Uppeldislegir möguleikar bygginga- og samsetningarleikja eru óendanlegir og væri 

hægt að nýta þá enn frekar. Þar fyrir utan finnst öllum börnum, óháð því hvort þau eru 

sjónskert eða ekki, gaman í þessum leikjum og þau hafa þörf fyrir þá í leikskóla, 

grunnskóla og á frístundaheimili.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Við höldum því fram að byggingaleikur sé blindum og sjónskertum börnum sérstaklega 

mikilvægur og fjöllum við nánar um hann í kaflanum um leiki. Byggingaleikur getur vegið 

upp á móti sjónskerðingunni, og er ein leið fyrir barnið að fræðast, fá upplýsingar og 

vinna úr upplifunum. Byggingaleikur styður einnig líkams- og rýmisvitund barnsins.  

Mikilvægt er að lítil börn fái að skynja raunverulega hluti í upphafi byggingaleiksins. 

Annars nær barnið ef til vill ekki að komast inn í leikinn og missir þar með áhugann. Litla 

barnið getur byggt kofa úr koddum og teppum og eftir það úr Dúpló handa dúkkunni. 

„Ég er stór, dúkkan er lítil, mamma er stærst, hún kemst ekki einu sinni fyrir í kofanum 

mínum!“ Börn nota sjónina að mestu til að skilja að maður getur sett saman hluti, tekið 

þá í sundur og velt þeim. Börn sem sjá ekki þurfa sömu reynslu en gegnum önnur 

skynfæri. Ef barnið sér þannig að það getur ekki áttað sig á stórum byggingum, turnum 

og innréttingum í stóru rými er byggingaleikur góð leið til að kynna þessa hluti fyrir 

barninu. Hvað er t.d. leikhús? Með því að byggja leiksvið og leika leikrit með dúkkum 

eflist rýmisvitund barnsins en um leið fær það upplýsingar um hvað leikhús er í raun og 

veru. Hver er svo munurinn á leikhúsi og kvikmyndahúsi? Hvernig lítur landslag út, hvað 

er fjall, hvað er dalur? Ein leið til að sýna barninu þetta er að byggja eitthvað úr 

veruleika barnsins, t.d. úr sandleir með smáum húslíkönum og öðru.  

Það er hverju barni mikilvægt að það fái efnivið sem það ræður við, eitt og helst í 

vinnu með öðrum líka. Þá er auðvitað mikilvægt að barnið fái að kynnast efniviðnum í ró 

og næði þannig að það fái nógan tíma til að æfa sig í að byggja. Það er kostur ef sami 

efniviður, sem notaður er í leikskólanum, er líka til heima þannig að barnið eigi auðveld-

ara með samleik og samskiptaleik. Ef barnið á að geta leikið við önnur börn með öllu 

sem því tilheyrir (skiptast á, þora að lána, eiga frumkvæði, fylgja frumkvæðum annarra 

o.fl.) er það óneitanlega kostur að barnið þekki vel til efniviðarins.  

Hugið að því að barnið þarf að fá að koma nálægt til að sjá og finna. Rétt lýsing er 

einnig mikilvægt atriði, munið að skuggar geta torveldað hlutina. Ef efniviðurinn veltur 

auðveldlega og byggingarnar detta í sundur er erfitt að nota hann, stundum ógerlegt, 

t.d. tréklossa. Ef barnið eyðileggur sameiginlegar byggingar eða byggingar annarra er 

hætta á pirringi og óþarfa deilum. Lítil börn geta átt erfitt með að byggja úr Dúpló-

kubbum þar sem það þarf að þrýsta brúnunum þétt saman. Segulkubbar henta minnstu 
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börnunum betur og einnig börnum með skertar fínhreyfingar. Stór, sýnilegur efniviður 

sem er auðveldur í notkun er kostur ef skapa á góð skilyrði fyrir samleik. Þá getur 

leikurinn farið fram á jafnari grundvelli.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Aðstæður og efniviður skapa forsendur fyrir þátttöku barnsins í leik og stafi. Heima, í 

leikskóla, grunnskóla og á frístundaheimili. Aðstæður og efniviður geta bæði takmarkað 

og skapað möguleika fyrir barnið. Byggingaleikur í sér rými gefur börnunum færi á að 

einbeita sér betur í næði. Lýsingin á að sjálfsögðu að henta öllum, einnig sjónskerta 

barninu. Það á að vera auðvelt að ná í efniviðinn og eiga öll börn að vita hvað er hvar og 

í hvaða hillum og skápum. Þannig geta börnin sjálf náð í dótið og tekið til eftir sig. Sum 

börn þurfa á litsterkum efnivið að halda, önnur á upphleyptum efnivið og enn önnur á 

efnivið sem auðvelt er að ráða við. Varðandi Legókubba er vert að hafa í huga að 

leiðbeiningarnar eru óaðgengilegar blindum og alvarlega sjónskertum börnum. 

Tilgangurinn með leiðbeiningunum er að herma eftir því sem er á myndunum. Búið til 

líkan þannig að blinda eða sjónskerta barnið geti þreifað á því eða komið nálægt. Einnig 

þegar um er að ræða smærri byggingar eða samsetningar.  

Það getur verið gott að hafa stórt borð í miðju herberginu sem börnin geta staðið 

og unnið við og um leið skoðað eða þreifað á byggingunni frá öllum hliðum. Einnig má 

nota breiða hillu sem börnin geta kropið við eða borðplötu á plastfót með plássi fyrir 

hnén undir. Húsgögnin þarf að velja með það í huga að öll börn geti komið nálægt því 

sem unnið er með. Það getur verið vandasamt að byggja á gólfinu ef blinda eða sjón-

skerta barnið þarf að vera í 3 cm fjarlægð til að sjá. Gott getur verið að hafa færanlega 

lýsingu, m.t.t. skugga sem geta flækt fyrir. Dæmi um efnivið í bygginga- og samsetn-

ingarleiki sem getur hentað blindum og sjónskertum börnum einkar vel:  

• koddar, teppi, dýnur og húsgögn  

• segulkubbar  

• Dúpló  

• Púslmottur   

• sandleir   

 

Félagsleg þátttaka:  

Samsetningarleikir, eða byggingaleikir, henta vel til að styðja börnin í samskiptum hvert 

við annað. Ef börn eiga að geta leikið sér saman að tilteknum efnivið er mikilvægt að 

efniviður og umhverfi séu aðgengileg öllum börnum á eins jöfnum forsendum og 

mögulegt er. Mikilvægt er að byggingarnar séu stöðugar og lýsing þannig að sjónskerta 

barnið þurfi ekki alltaf að vera á sama stað til að sjá hvernig afraksturinn lítur út.  

Það er alltaf vinsælt að byggja kofa. Börnin þurfa aðstoð fullorðins við að hefja 

leikinn og lýsa því sem börnin gera og staðfesta gerðir þeirra, ein mynd sjóntúlkunar. Ef 

blint eða sjónskert barn á í vandræðum með að taka þátt í umræðum og samvinnu getur 

hinn fullorðni veitt stuðning með því að gera byggingaleikinn að viðfangsefni. Þá er það 

verkefni barnanna að vinna saman og segja hvert öðru hvernig þau fara að við að byggja 

eða hvað þau hafa byggt. Hvernig býr maður maður til skúffu? Hvernig reisir maður 
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múr? Getur maður byggt stiga, stól eða rúm? Getur maður byggt húsgögn eða bíl í 

dúkkuhúsið?  

Fyrir aðeins eldri börn er byggingaleikur ein leið til að þjálfa málfærni og sam-

skiptahæfni. Vinnið tvö og tvö saman eða í litlum hóp. Öll börnin fá jafn marga Legó- eða 

Dúplókubba, u.þ.b. 4-6 kubba. Eitt barnanna setur kubbana sína saman án þess að hin 

börnin sjái hvað hann eða hún er að byggja og síðan á barnið að útskýra með orðum 

hvernig það setti kubbana saman. Hin börnin eða hitt barnið eiga að reyna að byggja 

eins út frá leiðbeiningum leikfélagans. Hvernig lýsir maður kubbum? Er hægt að nota liti 

þannig að allir skilji? Lýsing á stöðu, halla o.fl. Svona æfingar má endurtaka við 

mismunandi aðstæður.  

Það veitir blindu eða sjónskertu barni öryggi og hvatningu að eiga vini sem fá að 

æfa sig í að lýsa fyrirbærum. Um leið öðlast sjáandi börn öryggi í aðstoða vin sinn. 

Einnig fá börnin tækifæri til að þroska málnotkun, samskipti og samvinnu og öðlast um 

leið dýpri skilning á sjónskerðingu sem fötlun.  
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Sjálfsprottinn leikur barna ― frjáls leikur  

Leikgleði og leikfærni barna sýna sig best í hinum frjálsa leik. Leikurinn er barnanna 

sjálfra en fullorðinn einstaklingur getur hvatt þau áfram. Frjáls leikur er uppspretta 

reynslu og þjálfunar í félagslegum samskiptum. Í kaflanum Leikur ― samskipti og 

félagsleg reynsla nefnum við margt sem fullorðnir geta gert til að styðja börn í leik; 

hvetja, stýra og örva. Hér þarf að fara ákveðinn milliveg sem er ekki alltaf svo auðvelt. 

Fullorðnir mega ekki stýra leiknum eða trufla hann þannig að börnin missi leikgleðina. 

Hins vegar þurfa börn aðstoð við að hefja leik eða koma inn í leik sem er í gangi og 

einnig við að láta leikinn halda áfram.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Blind og sjónskert börn geta átt erfitt uppdráttar í frjálsum leik út af fötlun sinni. 

Erfiðleikarnir felast að mestu í samskiptum barnanna. Einstaklingsmiðaður stuðningur 

stuðlar því um leið að félagslegri þátttöku.  

 

Dæmi um sameiginlega erfiðleika barnanna:  

• skilja og fara að frumkvæði annarra  

• Þegar ekki er hægt að ná augnsambandi og menn tala hver við annan án þess að 

nefna nafnið fyrst   

• upplifa samkennd og deila tilfinningum með augnaráði  

• hafa eigið frumkvæði sem önnur börn skilja og fylgja  

• taka þátt í umræðum yfirleitt  

• Þegar börn eru óvön að spjalla hvert við annað og að deila, lána eða vinna saman 

með efnivið. Börnin hafa of litla sameiginlega reynslu til að geta skapað leik.  

• leysa ágreining á þann hátt sem viðgengst almennt.  

• Þegar börnin vantar fullorðnar fyrirmyndir um hvernig leysa megi úr deilumálum.  

 

Blint eða sjónskert barn getur átt í erfiðleikum með að: 

• hafa yfirsýn yfir það sem fram fer í rýminu.  

• Þegar barnið heyrir ókunnug hljóð eða fær ekki nægar upplýsingar með hljóðum. 

Hin börnin láta ekki vita hvað þau eru að gera.  

• átta sig á rými, staðsetningu húsgagna og efnivið.  

• Þegar leikurinn fer fram í stóru rými og/eða með óþekktum efnivið sem barnið 

hefur ekki fengið tækifæri til að skoða, þreifa á eða kynnast m.t.t. hljóða.  

• átta sig á þeim samskiptum barnanna sem eiga sér stað með líkamstjáningu.  

• sýna eigin tilfinningar, skynja tilfinningar og félagsleg tákn annarra. Hinn fullorðni 

getur verið eins konar tengiliður milli barnanna þannig að þau læri að virða 

samskiptamáta hvers annars. Þegar börnin hafa smám saman kynnst hvert öðru 

þurfa þau tíma til að vera algerlega sjálfstæð í leik sínum.  
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Umhverfi/efniviður:  

Sjónskerðing gerir barninu erfitt um vik að leika sér í stóru rými. Einkum ef börnin eru í 

frjálsum leik. Sjáandi börn nýta auðvitað þau tækifæri sem stórt rými gefa ― þau 

hlaupa, hoppa, velta sér um o.s.frv. Þess konar leikur getur verið frábær fyrir blint eða 

sjónskert barn en hann ýtir sjaldan undir samskipti barnanna í leiknum. Leikur sem 

byggir á alltof ójöfnum forsendum verður að ójöfnum leik, leik sem sum börn geta ekki 

náð sér á strik í, m.a. blind og sjónskert börn. Veljið fremur minni rými. Lítið búr getur 

verið kjörinn staður fyrir dúkkuhorn lítilla barna. Einnig má skipta stærra rými í minni 

rými með hillum eða öðru til að skapa minni og afmörkuð leiksvæði. Lítið rými með 

takmörkuðu magni leikfanga gefur blindu eða sjónskertu barni færi á að öðlast 

heildarsýn á leikaðstæður, möguleika á að læra að rata og nota húsgögn og leikföng 

(þetta gerist gegnum sjón eða heyrn eða með því að barnið þekki vel til skipulags 

rýmisins og leikfanganna þar). Þess konar aðstæður gera börnunum betur kleift að þróa 

samskipti í leik.  

Í kaflanum Leikur ― samskipti og félagsleg reynsla var fjallað um mikilvægi 

efniviðarins í frjálsum leik barna. Með frjálsum leik er oft átt við hlutverkaleiki af ýmsu 

tagi. Ef börn eiga að geta leikið eitthvað í þykjustunni og þóst vera einhver annar þýðir 

það að þau þurfa að þekkja vel til leikfanganna sem verða að tengjast tilveru barnsins á 

einhvern hátt. Fyrir blint eða sjónskert barn þýðir þetta að leikföngin verða að vera svo 

lík raunverulegum hlutum og hægt er, hvað varðar áferð og lögun, einkum ef barnið 

kannast við hluti með því að þreifa á þeim. Barnið þarf líka að fá að skoða hvernig 

hlutirnir virka og skilja hvernig sami hlutur er notaður í raunveruleikanum. Það er erfitt 

að leika sér í piparkökuleik ef maður hefur aldrei bakað piparkökur sjálfur eða séð 

einhvern annan gera það. Foreldrar þekkja börn sín vel og vita hvaða reynslu þau búa 

yfir og hvað þau vita um tilveruna. Hins vegar getur verið erfitt að vita hvað er til og 

hvar hægt er að nálgast sérstök leikföng. Starfsfólk leikskólanna þekkir börnin ekki eins 

vel og foreldrarnir en hefur þekkingu á leikþroska barna, leikföngum og hvar hægt er að 

nálgast þau. Það er kjörið tækifæri til að menn vegi hver annan upp og vinni saman út 

frá þörfum barnanna fyrir leik og leikþroska.  

Ekki er hægt að láta allan efnivið liggja frammi. Þá má geyma hann í lokuðum 

kössum uppi á hillu. Kassarnir þurfa að vera vel merktir með þeim efnivið sem notaður 

er í ýmsum leikjum (dúkkuleik, búðarleik, læknisleik o.fl.).  

 

Dæmi um efnivið:  

• raunverulegir hlutir í dúkkukróknum, helst úr ekta efnum eins og postulíni eða 

málmum, í venjulegri stærð eða smækkaðri útgáfu    

• líkön af hlutum með réttum litum og lögun, eins og ávextir, matur, grænmeti og 

annað    

• dúkkur með mismunandi útliti, mismunandi hárlit, strákar og stelpur   

• hlutir fyrir dúkkurnar; hjólastóll, hvíti stafurinn, leiðsöguhundur, gleraugu  

• grímubúningar (lögregla, þjófur, læknir, frænka o.fl.)  

• bílar, plat og alvöru módel  

• bílabrautir sem sjást vel  

• bílabrautir sem hægt er að þreifa á  
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• járnbrautir úr tré  

• búð/verslun, líka með alvöru umbúðum  

• stórt dúkkuhús, mála þau í góðum litum eftir þörfum  

• o.fl. 

 

Félagsleg þátttaka:  

Frjáls leikur er oft einleikur þar sem barnið leikur sjálft hlutverk. Hann getur líka verið 

samskiptaleikur þar sem tvö eða fleiri börn koma sér saman um innihald leiksins. 

Samskipti í leiknum eru það mikilvægasta, en hann blandast samhliðaleik þar sem börnin 

leika sér sjálf við hliðina hvert á öðru. Í þannig leik öðlast börn félagslega reynslu á 

ýmsan hátt. Í upphafi leiksins geta þau þurft á stuðningi fullorðins að halda við að skapa 

tengsl.  

 

Hér koma nokkur dæmi um hvernig hægt er að fara að:  

Litla stúlkan okkar hún Lísa sem er alvarlega sjónskert á erfitt með að skilja og fara að 

frumkvæði annarra. Hún hefur sjaldan frumkvæði að samskiptum í leikjum. Hún tekur 

lítinn þátt í samvinnunni í þeim og áttar sig sjaldan á því hvað er að gerast. Hin börnin 

eiga í erfiðleikum með samskipti við Lísu. Þau fá engin viðbrögð þegar þau reyna að ná 

sambandi við hana. Þau nota tal ekki nógu mikið og hafa enn ekki forsendur til að skilja 

hvernig hægt er að ná til Lísu. Til þess að gefa börnunum færi á að kynnast hvert öðru 

og þróa samskipti sín á milli hefur starfsfólkið ákveðið að skipta barnahópnum í minni 

hópa og er Lísa með í fjögurra barna hópi. Litli hópurinn gerir eitthvað ákveðið saman á 

hverjum degi, ásamt fullorðnum, og stundum tvisvar, eftir því hvað við á.  

 

Dagskrá vikunnar getur litið svona út:  

• æfa sig í að skiptast á með aðstoð léttra spila  

• útbúa skóg saman, með efnivið úr náttúrunni, og dýrum úr leikdegi, í tengslum 

við þemað skógurinn. Börnin fá að þjálfa sig í að lána, skipta með sér og vera úti í 

skógi  

• fara tvö og tvö í vatnsleiki, æfa sig í að lána, skipta með sér og skiptast á, læra 

að skilja eðli vatns, flissa og skríkja  

• byggja úr Dúpló og öðru í byggingaherberginu, æfa sig í að móta og upplifa rými 

og lögun, segja frá hvert annars byggingum og skoða þær, vinna saman við að 

byggja o.fl.  

• leika sér tvö og tvö saman í dúkkukróknum, læra að kynnast hvort öðru sjálf-

stætt, meðvitaður stuðningur leikskólakennarans. Leikurinn byggir á sameiginlegri 

reynslu barnanna og leikskólakennarinn stýrir leiknum að hluta til.  

 

Í hádegismatnum reynir starfsfólkið að fá börnin til að spjalla um málefni líðandi 

stundar og hvetur þau til að segja sjálf frá og hlusta á aðra. Sjálfsprottinn leikur barna á 

sér ekki stað fyrr en þau hafa kynnst hvert öðru og myndað tengsl. Blint eða sjónskert 

barn þarf að finna til öryggis í rýminu og þekkja efniviðinn.  
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Leikur í dúkkukróknum getur litið svona út:  

Fullorðinn sem fylgist með getur verið tengiliður barnanna við hvert annað með því að 

setja orð á gerðir barna og staðfesta þær við þau en um leið hvetja þau til að nota orð 

og orða eigin gerðir og tilfinningar.  

 

Sara litla réttir fram dúkku og horfir á Lísu og reynir þannig að fá hana til að leika 

við sig. Leikskólakennarinn segir í leikglöðum og mjúkum tóni:  

 

― Sara, þú vilt láta Lísu hafa dúkkuna ...? Lísa, geturðu passað dúkkuna ... Sara, 

hvað heldurðu að dúkkan vilji ... er hún kannski svöng?  

Sara svarar lágt: ― Hún er þreytt, hún á að fara að sofa ... Leikskólakennarinn 

staðfestir og leiðir börnin saman:  

― Já, dúkkan er þreytt ... heyrðirðu Lísa, Sara segir að dúkkan sé þreytt ... hvar 

finnst þér að dúkkan eigi að sofa, Lísa ...?  

 

Lísa réttir fram hendurnar og leikskólakennarinn hjálpar Söru að rétta fram 

dúkkuna þannig að Lísa geti þreifað á henni:  

 

― Hér færðu dúkkuna frá Söru ... ekki satt, Sara? Tja ... á dúkkan að sofa í 

rúminu eða dúkkuvagninum? Hvað finnst ykkur?  

― Í dúkkuvagninum, svarar Lísa.  

Leikskólakennarinn staðfestir, ― Í dúkkuvagninum, finnst þér; hvað segir þú 

Sara, finnst þér að dúkkan eigi að sofa í vagninum ...  

― Já ..., svarar Sara.  

Lísa fylgir veggnum og leitar að dúkkuvagninum með höndunum.  

― Dúkkuvagnarnir eru við hliðina á eldavélinni, segir leikskólakennarinn.  

― Viljið þið kannski fara í göngutúr með báðar dúkkurnar, hvora í sínum vagni, 

stingur leikskólakennarinn upp á með hlýlegri röddu.  

― Já ... svara stelpurnar einum rómi.  

 

Stelpurnar taka í höndina hvor á annarri og labba að vögnunum. Lísa þreifar á 

vagninum og leggur dúkkuna niður í hann. Sara nær í aðra dúkku sem hún leggur niður í 

vagninn sinn.  

― Nú ætlum við út að ganga, segir Lísa. Stelpurnar ganga hlið við hlið með 

vagnana fyrir framan sig, lítinn hring í herberginu. Leikskólakennarinn dregur sig í 

hlé.  

Eftir smá stund segir Sara, ― hún er svöng ... nú ætla ég að búa til mat handa 

dúkkunni.  

 

Sara gengur ákveðnum skrefum að dúkkueldavélinni og byrjar að bauka með potta 

og pönnur. Lísa stendur eftir við vagninn, þögul og hljóð. Leikskólakennarinn bíður í smá 

stund en segir svo:  

― Hvað ertu að búa til, Sara?  

― Súpu og pönnukökur, segir Sara og hrærir ákaft í pottinum.  
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― Ertu að búa til pönnukökudeigið ... namm ... pönnukökur eru svo góðar, segir 

leikskólakennarinn glöð í bragði.   

 

Leikskólakennarinn bíður aftur, leyfir börnunum sjálfum að hafa frumkvæði að því 

að halda leiknum áfram.  

 

Það er þögn í smá stund. Lísa stendur við vagninn og hlustar á Söru hræra, síðan 

segir hún:  

― Dúkkuna mína langar í graut ... hún er smábarn ... ég vil búa til graut handa 

henni. Hvar er hin sleifin ...?  

― Þú vilt gera graut handa dúkkunni ... já, hvar ætli hin sleifin sé ... þú getur 

spurt Söru, hún veit það, svarar leikskólakennarinn.  

― Sara, hvar er hin sleifin, ég ætla að búa til graut ...?“  

 

Lísa og Sara þurfa að leika sér oft saman til þess að byggja upp gagnkvæm 

samskipti. Börnin þurfa tíma til að kynnast og finna til öryggis í leiknum. Og verk 

starfsfólksins er að veita stuðning með því að nefna, staðfesta og útskýra þau tákn sem 

börnin gefa hvert öðru en muna að draga sig í hlé inni á milli. Smám saman getur hinn 

fullorðni verið í burtu í einhvern tíma, þannig að börnin geti leikið sér í friði. Þetta er ekki 

alltaf svo auðvelt hlutverk, allt tekur sinn tíma, samskipti er ekki hægt að þvinga fram. 

Stöðugleiki og tími er jafn mikilvægt og uppeldislegi stuðningurinn.  

Það er ekki óalgengt að alvarlega sjónskert barn forðist að leika sér við önnur börn 

og leiki sér frekar við hliðina á hinum, sjálft. Stundum stafar þetta af því að börnin eru 

vön samskiptum við fullorðna og hafa vanist því að einhver fullorðinn beri ábyrgð á 

þeim. Stundum er ástæðan sú að börnin hafa ekki fengið nægan tíma til að kynnast. 

(Sbr. kaflann Leikur ― samskipti og félagsleg reynsla). Jafngamalt barn ber ekki ábyrgð 

á sama hátt og fullorðnir og á heldur ekki að koma í stað þeirra í samskiptum. Börn eiga 

að hafa samskipti á jafnréttisgrundvelli og ef þau fá nógan tíma og nægilegan stuðning 

frá fullorðnum fær blint eða sjónskert barn smám saman hæfilegan stuðning frá sjáandi 

vinum sínum ― fylgd, útskýringar í orðum, snertingu o.fl. Það kemur fyrir að sjáandi 

börn vilji hjálpa of mikið og passa blinda eða sjónskerta barnið. Þau koma fram við 

félaga sinn eins og ósjálfbjarga barn sem getur ekkert sjálft. Ef börnin eru jafn gömul á 

maður að reyna að grípa inn í og gera samskiptin jafnari. Einnig getur verið að blinda 

eða sjónskerta barnið hegði sér barnalega og ófélagslega, sem þarf að taka á án þess að 

skamma barnið. Það kann líklega ekki að hegða sér eins og gengur og gerist þar sem 

það skortir félagslega reynslu.  

Lítið blint eða sjónskert barn þarf tíma og æfingu til að ráða við samskipti við 

önnur börn, um leið og sjáandi börn þurfa að venjast hlutunum og æfa sig í að tjá sig á 

annan hátt, nota orð og snertingu i ríkara mæli. Skapið þannig tækifæri og skipuleggið 

svona leiktíma fyrir börnin!  

Hér fylgja fleiri tillögur að því hvernig hægt er að styrkja frjálsan leik barna og 

hvetja þau:  

• Hugið að því sem blinda eða sjónskerta barnið gerir vel eða er mjög áhugasamt 

um og hjálpið barninu þannig að eignast leikfélaga. Með því að sýna öðrum að 
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maður geti leikið sér verður auðveldara að koma inn í leik annarra á eðlilegan 

hátt.  

• Leyfið börnunum að taka með leikföng að heiman, sýna þau og leika sér með 

þau. Þetta getur stuðlað að jákvæðri tengslamyndun, styrkt stöðu barnsins í 

hópnum og orðið upphaf að frekari leikjum.  

• Byrjaðu að leika við blinda eða sjónskerta barnið og reyndu að fá önnur börn með 

í leikinn. Dragðu þig síðan í hlé þegar börnin eru komin vel á skrið með leikinn og 

gefðu þeim tíma til að leika sér sjálf.  

• Láttu börnin leysa úr ágreiningi sjálf eftir því sem kostur er. Ræðið málið svo á 

eftir, ef svo ber undir.  

 

Ef um misskilning virðist að ræða útskýrðu þá fyrir börnunum hvað þau hafa 

misskilið og láttu þau velta fyrir sér hvernig þau geti leyst úr vandanum.  

 

 

Hreyfifærni og hreyfing  

Í kaflanum Um þroska barna, sem fjallar um hvernig líta má á þroska blindra og sjón-

skertra barna, ræðum við m.a. um erfiðleika og úrræði hvað varðar getu barnsins til að 

þroska með sér hreyfifærni og líkamsvitund. Í þessum kafla fjöllum við um þá þætti sem 

tengjast sjónskerðingu, út frá lykilhugtökunum þremur. Hins vegar gefum við ekki mörg 

dæmi, enda er fjöldinn allur af dæmum í verkum annarra höfunda.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Það fyrsta sem þarf að huga að er að velja viðfangsefni sem henta blinda eða sjónskerta 

barninu m.t.t. þarfa og getu. Það er mikilvægt að meta á hvaða stigi barnið sé í 

almennum þroska og hreyfiþroska þannig að byrjað sé á réttum stað og tillit tekið til 

áhrifa sjónskerðingarinnar. Fullorðnir mega gjarnan prófa sig áfram, t.d. með því að 

binda fyrir augun, og þannig fá einhverja hugmynd um það hvernig barnið upplifi 

aðstæður í hreyfileikjum og íþróttum. Þá fæst betri skilningur á því hvaða ráðstafanir 

þarf að gera varðandi aðlögun umhverfisins.  

Það sem blind og sjónskert börn eiga í sérstökum erfiðleikum með hvað varðar 

hreyfiþroska er að þau geta ekki lært æfingar með því að herma eftir öðrum, líkt og 

önnur börn gera. Barnið þarf að fá að vera nálægt þeim sem er að sýna og sá hinn sami 

þarf einnig að gefa skýrar munnlegar útskýringar á öllum hreyfingum. Ef barnið hefur 

ekki nýtanlegar sjónleifar verður að sýna því hreyfingarnar með því að það fái að þreifa 

um leið og kennarinn gerir þær eða þá að einhver hreyfi líkama barnsins og sýni því þar 

með hvað það eigi að gera. Það er mikilvægt að segja hvað hreyfingarnar heita um leið 

og þær eru gerðar.  

Hreyfiþroski barna örvast í leikjum og daglegum venjum. Persónugerð barnsins 

hefur áhrif á alhliða þroska þess. Sum börn vilja sitja kyrr, hlusta og kanna nánasta 

umhverfi sitt. Þau þurfa á mikilli hvatningu að halda til að fást til að hreyfa sig 

almennilega. Dæmi um það hvernig styðja megi barnið í þess konar aðstæðum er að 

finna í bókunum Lek med mig og Lek mera med mig. Það getur verið gott að fara í 
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háskafulla leiki sem margir pabbar hafa gaman af. Farið ekki of geyst svo að barnið verði 

ekki hrætt, að öðru leyti þarf ekki að taka sérstakt tillit til sjónskerðingar barnsins. Þar 

sem barnið er sjónskert geta svona leikir haft mikla þýðingu því að barnið öðlast ekki 

sömu reynslu af sjálfsdáðum. Ef barnið býr við viðbótarfötlun eða hefur einhvern 

sjúkdóm er ágætt að hafa í huga hvað sé við hæfi.  

Þegar barnið verður eldra og hefur náð tökum á ýmsum hreyfingum getur verið 

nóg að sá sem stýrir athöfninni segi skýrt hvaða hreyfingar eigi að gera og muni eftir að 

nefna þær á nafn. Leiðbeiningarnar verða að vera það skýrar að barnið viti hver á að 

gera hvað og hvenær.  

Dæmi um hvernig hægt er að stýra leiknum „Ávaxtasalat“:  

― Nú eigið þið öll að fara í hring og halda í höndina hvert á öðru ... jæja, núna 

eru allir með í hringnum ... ég líka. Þá erum við sem sagt öll hér ...  

Nú ætlum við í leik sem heitir Ávaxtasalat. Hann er svona. Þið eigið að þykjast 

vera mismunandi ávextir. Sumir perur, aðrir epli, einhverjir bananar og nokkrir 

appelsínur. Þið eigið öll að standa kyrr í hringnum. Núna ætla ég að ganga 

hringinn og snerta öxlina á þeim sem eru perur ... Nikulás ... Kalli ... Emilía og 

Emma. Allir sem eru perur fara núna saman og koma sér fyrir hjá koddahillunni 

... þið sem eruð epli ...  

Nú eru allir einhver ávöxtur ... og allir eru komnir á sinn stað, í sitt ávaxtahorn . 

Ég ætla að standa í miðjunni og þegar ég hvísla nafnið á einhverjum ávexti ..., þá 

eiga allir sem eru sá ávöxtur að taka nokkur skref í átt til mín ... og gera þá 

hreyfingu sem ég segi, í takt við tónlistina ... og þegar tónlistin þagnar fara 

ávextirnir aftur í hornið sitt og setjast niður og síðan hvísla ég nafnið á öðrum 

ávexti og annarri hreyfingu. Þið verðið að hlusta vel og vandlega því að stundum 

hvísla ég nafnið á ávexti sem er ekki hér ... eða á nokkrum í einu... Núna kveiki 

ég á tónlistinni og hef hana lágt stillta og svo byrjum við ... hlustið vel ... allir 

bananar ... komið og hoppið á einum fæti ...!  

 

Umhverfi/efniviður:  

Hreyfileikir fara fram í stóru rými, annað er eiginlega ekki hægt. Þetta veldur blindu eða 

sjónskertu barni vissum erfiðleikum og því þarf innihaldið að vera skýrt og vel skipulagt 

þannig að forsendur séu sem jafnastar. Ekki er hægt að komast hjá öllum erfiðleikum en 

sé markmiðið að barnið verði eins sjálfstætt og mögulegt er og þurfi ekki alltaf einhvern 

fullorðinn við hlið sér hugar maður að því að laga aðstæður eins mikið og mögulegt er. 

Ef barnið þarf á leiðsögn að halda reynið þá að leiðbeina því smám saman með orðum, 

hægri, vinstri, lengra fram o.s.frv. Þegar verið er að hlaupa er góð hugmynd að binda 

kaðal á milli barnsins og aðstoðarmannsins sem vísar veginn en barnið fær þannig betri 

þjálfun í að halda jafnvægi en ella.  

Barnið þarf að þekkja vel til rýmisins og geta ratað sjálfstætt þar, einnig í leikjum. 

Merkið kennileiti í rýminu eða notið litríkar plötur á veggi, allt eftir því hvernig barnið sér. 

Barn sem hefur enga nýtanlega sjón verður að geta ratað með aðstoð snertingar og 

heyrnar. Notast má við límband, mottur o.fl. og hljóðmerki. Það má t.d. setja þunnar 

aflangar leikfimidýnur í góðum litum á gólfið og nota þær til að merkja leiðina milli 

mismunandi stöðva, eða línur með límbandi á gólfið, t.d. ef gera á æfingar á stöðvum 
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eða ef um þrautabraut er að ræða. Helst á að geyma útbúnað og efnivið á þannig 

stöðum að barnið viti hvar allt er. Börn vilja hjálpa til við að ná í kodda, bekki, mottur og 

annað. Blint eða sjónskert barn öðlast þannig betri heildarsýn á efnivið og rými. Barnið 

þarf ef til vill að fá að fara í gegnum öll tæki og tól í leikfimisalnum í ró og næði og fá að 

vita hvernig þau eru notuð og hvers vegna.  

 

Dæmi um annan efnivið í tengslum við hreyfifærni og hreyfingar:  

• göng  

• trampólín  

• jafnvægisslá  

• rússíbani  

• stultur  

• jafnvægishringur  

• rimlar  

• klifurveggur  

• mismunandi rólur  

• húllahringur  

• litríkar dýnur  

• stór bolti til að liggja á og rúlla  

• bolti með teygju þannig að hann týnist ekki  

• skoppabolti  

• litríkir boltar  

• bjöllubolti  

• mjúkir boltar sem auðvelt er að grípa  

• hoppubolti  

• blindrabolti  

• pípandi fótbolti  

• spaðabolti (showdown)  

 

Frekari útbúnaður:  

• vesti í skærum litum  

• hljóðmerki  

• þunnar, langar og litríkar leikfimidýnur til að gera gangveg úr  

• band til að rata eftir; langt og mjótt band eða kaðall sem settur er á milli veggja 

eða á milli staura úti. Á kaðalinn er sett plaströr og er límband sett á aðra hlið 

þess (þannig að áttin sé skýr) og er það notað sem handfang þegar hoppað er 

meðfram kaðlinum.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Blind og sjónskert börn eiga oftar en ekki erfitt með að taka þátt í hreyfileikjum og síðar 

í íþróttatímum í grunnskólanum, enda er oft farið hratt yfir stór svæði og þörf er á góðri 

yfirsýn, t.d. í ýmsum boltaleikjum og kappleikjum. Það getur verið erfitt fyrir blint eða 

sjónskert barn að átta sig á því hvað önnur börn eru að gera og löngunin til að gera eins 

og vera með minnkar.  
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Nokkur ráð til að auðvelda og styrkja samskipti barna og ýta undir samkennd:  

• kostur að börnin séu einnig fá saman í hreyfileikjum. Þá hefur hinn fullorðni tíma 

til að nefna og setja orð á það sem hin börnin eru að gera þannig að blint eða 

sjónskert barn geti fylgst með, a.m.k. í einhverjum tilfellum. Er hægt að skipta 

börnunum í litla hópa í leikfimisalnum og láta hvern hóp vinna í sínu horni?    

• sama innihald, sama dagskrá mörgum sinnum í röð, bætt við smám saman. 

Skipulag veitir hópnum í heild sinni öryggi í öllum ærslalátunum.  

• börnin skiptast á eða vinna tvö og tvö saman við að gera æfingar, þurfa þannig 

að tala hvert við annað.  

• börnin fá lítil verkefni, tvö og tvö. Ná í eða skila áhöldum o.þ.h.  

• æfingarnar samanstanda einnig af söng, tónlist, spjalli, vísum og öðru þess háttar 

og þá verða hin börnin að tjá sig skýrt.  

• nálægð, halda eða taka í hvert annað  

• hlaupaæfingar eru skipulagðar þannig að blint eða sjónskert barn geti verið með, 

t.d. með bandi eða aðstoðarmanni og helst úti við þannig að börnin fái útrás fyrir 

hreyfiþörf sína án þess að rými setji þeim skorður.  

• forðist leiki og æfingar sem fela í sér hlaup og sjónrænar upplýsingar (herma 

eftir) og keppni á misjöfnum forsendum.  

• íþróttatímarnir í grunnskólanum eru skipulagðir þannig að blint eða sjónskert barn 

þurfi ekki alltaf að vera eitt í æfingunum sínum. Leyfið öllum börnunum að velja 

og skiptið þeim í minni hópa, t.d. þegar það er körfubolti. Blandið saman 

boltaleikjum og boltaæfingum sem allir geta tekið þátt í, eða þrekæfingar, 

spinning o.fl.  

 

Manni finnst maður vera rosalega útundan ef maður þarf að gera sérstakar æfingar 

einn á meðan að allir aðrir eru í leikjum þar sem skipt er í lið. Það er hins vegar betra að 

vera nokkur saman og þá er einnig um félagslega samveru að ræða. Farið í blindrabolta, 

þá geta allir verið með!!  
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Útileikir og vettvangsferðir  

Í leikskólaumhverfinu er lögð áhersla á að hollt sé fyrir börn að leika sér úti í örvandi 

leikumhverfi. Útivera þroskar og örvar margt hjá börnum fyrir utan það að hún er holl og 

góð. Hreyfifærni, leikir, þekking á náttúrunni, notaleg hóptilfinning, ábyrgð, umhverfis-

fræðsla o.s.frv. Þetta á auðvitað einnig við um blind og sjónskert börn.  

Erfiðleikar geta þó komið upp utanhúss. Hægt er að aðlaga leiksvæði á 

skynsamlegan hátt en erfitt getur reynst að breyta grasbölum og túnum. Það þarf 

hreinlega að hugsa svolítið öðruvísi til að geta áttað sig á þeim möguleikum sem 

útivistarsvæði gefa færi á.  Leggja þarf vinnu í skipulagningu útileikja og vettvangsferða 

ef blint eða sjónskert barn á að geta tekið virkan fátt og fengið eitthvað út úr öllu 

saman.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Á heitustu og sólríkustu dögum sumarsins getur verið mjög óþægilegt fyrir barn sem 

þolir illa birtu að vera úti. Því er illt í augunum og sér ekkert þar sem sólin blindar það. 

Fyrir sum sjónskert börn er tilgangslaust að vera úti seinni partinn á veturna enda verður 

dimmt upp úr þrjú. Barn sem sér ekki í myrkri verður þá óöruggt. Þegar það hefur 

snjóað úti drífa flest börn sig út með snjóþotur og sleða, sjónskert barn er jafn ákaft að 

skella sér út. En þá er umhverfið allt í einu öðruvísi ― fyrir sjón, heyrn og snertingu. 

Sjálfstæðið minnkar mjög og barnið getur átt í vandræðum með að leika sér í snjónum.  

Aðstæður utanhúss (lóð, garður, tún, leiksvæði, skólalóðin o.fl.) geta takmarkað 

daglegt líf barns sem sér ekki neitt. Fyrir mörg þessara barna hefur útivistin í leikskóla, 

grunnskóla og á frístundaheimili í för með sér að sjálfstæði minnkar og hömlunin eykst. 

Þess vegna er mikilvægt að huga vel að aðlögun úti við, á skólalóð og í frímínútum. 

Möguleikar barnsins á sjálfstæði og á félagslegri þátttöku stendur og fellur með hversu 

vel skólalóð og frímínútur eru úthugsaðar með tilliti til þarfa barnsins.  

Það er ekki óalgengt að blind og sjónskert börn vilji frekar vera inni enda setur 

umhverfið úti við barninu ýmsar skorður. Það er hreinlega hundleiðinlegt, einmanalegt 

og lítt hvetjandi að vera úti þegar maður getur ekki verið sjálfstæður og leikið sér frjálst 

né tekið þátt í leikjum og athöfnum. Barnið getur upplifað aðstæður sem heljarinnar 

ringulreið. Það er auðvelt að verða útundan og óöruggur. Vinirnir hlaupa að næsta 

leiktæki og blinda eða sjónskerta barnið nær ekki að fylgja þeim eftir og veit þannig ekki 

hvar vinirnir eru. Hvað er hægt að velja um í útivistartímum? Hvaða leiktæki og leikföng 

eru til staðar? Hvað gera hin börnin? Hvað er vinsælt núna? Hvar er ég núna, rata ég 

sjálfur inn ef allir skyldu hlaupa í burtu?   

Einstaklingsbundnar þarfir geta m.a. falist í eftirfarandi atriðum:  

• Barnið fær upplýsingar um hvað hægt er að velja um og hvað hin börnin eru að 

gera og hvar þau eru.  

• Barnið fær tíma til að ná tökum á þeim leikföngum og leiktækjum sem til staðar 

eru.  

• Barnið lærir að rata utanhúss og notar hjálpartæki sem auðvelda umferli.  

• Barnið hefur stundum fylgdarmann.  



 

134 

Sjónstöðin   Einn skóli fyrir alla 

• Að farið sé í sömu göngutúrana á sömu stígunum, oft og mörgum sinnum, þannig 

að barnið nái að skynja náttúruna og njóta hennar og öðlist þar með sömu 

þekkingu og hin börnin.  

 

Umhverfi/efniviður:  

Ýmiss konar útivistarsvæði valda oft þeim sem sjá illa eða ekkert erfiðleikum. Það er 

erfitt að rata á stórum svæðum þar sem hljóð geta verið óljós og erfið að greina. Erfitt er 

að öðlast sjálfstæði utanhúss en með nægilegri aðlögun umhverfisins er það hægt. 

Einnig þarf barnið að læra á takmörkuð svæði í einu.  

Stór og opin svæði eru ekki aðgengileg blindum og sjónskertum börnum, svo sem 

grasbalar án kennileita. Hins vegar eru stór tún nauðsynleg ef barnið vill hlaupa, hoppa 

og skvettast um án þess að eiga á hættu að rekast á eitthvað. Auðvelt er að detta um 

tröppur, brúnir og steina.Fyrsta skrefið er að velta fyrir sér hvaða kostir fylgi því 

umhverfi sem barnið lifir í heima við, í leikskóla og grunnskóla og svo þarf að kanna 

hvernig bæta megi aðgengismál. Hugið að því að umhverfi sem er aðgengilegt blindum 

og sjónskertum þarf ekki endilega að vera aðgengilegt hreyfihömluðum og öfugt. 

Aðgengi fyrir fatlaða lýtur oftast að aðgengi fyrir hjólastóla. Þetta stafar ekki af illvilja 

heldur þekkingarleysi.  

Eftirfarandi atriði ber að hafa í huga varðandi útivistarsvæði:  

• Skýr og skær og/eða upphleypt kennileiti, t.d. girðingar, veggir o.fl. (Ekki grindur 

í hnéhæð, hættulegt að detta um svoleiðis).  

• Notið náttúruleg hljóð úr umhverfinu (umferðarhljóð o.fl.) eða búið til hljóð með 

hljóðmerkjum eða öðru.   

• Skýrir og breytilegir fletir og göngulínur. Grasbalar með malarstíg, malbiki, hellum 

með mismunandi áferð, halla. Málaðar brúnir á gangstéttum og tröppum. Þegar 

það snjóar þarf að ryðja og moka vel. Snjórinn gerir allt umferli nokkuð flókið.  

• Tækifæri til að klifra úti í náttúrunni, fjallaklifur. Og/eða útbúnir klifurmöguleikar, 

klifurveggir, reipi, skriðgöng, jafnvægisslá, kollhnísstangir o.fl.  

• Afmörkuð rými úti við, örva leik og umgengni, smá staðir sem maður vill vera á. 

Leikkofi, bekkir og borð, kofar o.fl.  

• Tækifæri til að hlaupa frjálst í öruggu umhverfi; stór grasbali eða band/kaðall sem 

hlaupið er eftir.  

• Endingargóð og stöðug leikföng; góðar skóflur, fötur, ílát, þríhjól, leikfangabílar 

(munið eftir því að útivera barnsins í leikskólanum er kannski eina tækifærið til að 

hjóla í öruggu umhverfi).  

• Sandkassaleikur.  

• Öryggi: Gætið að handriðum í stigum og við brúnir. Hvöss horn geta líka verið 

skaðleg.  

Nánasta umhverfi barnsins á að vera aðgengilegt, þ.e. það umhverfi sem barnið 

leikur sér í með vinum sínum, garðurinn heima, leikvöllurinn og lóð leik- og grunn-

skólans. En daglegt líf með fjölskyldunni þýðir nýtt og óþekkt umhverfi. Í fríinu er það 

spennandi en um leið krefjandi. Þegar aðrar fjölskyldur slappa af í hita og sól þurfa 

foreldrar blindra og sjónskertra barna að nota drjúgan tíma í að fylgja barninu og styðja 

það í upplifunum sínum. Þegar farið er í vettvangsferðir eða leikhús í leikskólanum þarf 
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að huga sérstaklega að aðgengi. Mikilvægt er að blind og sjónskert börn venjist því að 

sumir hlutir eru nýir og óþekktir en að þeir séu ekkert verri fyrir það.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Þar sem umhverfi utanhúss setur ýmsar skorður eru möguleikar á félagslegri þátttöku 

minni þar en inni. Fullorðnir, foreldrar og leikskólakennarar þurfa ef til vill að veita meiri 

stuðning úti. Þetta getur reynst þungt og erfitt þar sem sjáandi börn án viðbótarfatlana 

eru oftar en ekki sjálfstæðari úti en inni. Grasbalar, steinar, tré, skurðir o.fl. eru 

uppspretta frjáls leiks og viðfangsefna þar sem sjónin gegnir mikilvægu hlutverki. Einnig 

leikvellir. Ef lögð er vinna í að gera umhverfið úti við aðgengilegt, svo sem með tilliti til 

leikja og umgengni, getur það virkað félagslega hvetjandi á blind og sjónskert börn. Hins 

vegar þarf oft að aðstoða börnin við að komast af stað með leikinn, á hentugum stöðum 

og með réttum leikföngum.  

Hér fylgja nokkrar tillögur um hvernig hægt er að styðja barnið í félagslegum 

samskiptum:  

• Skipuleggja útivistartímana, skipulagðir leikir, áhugaverður efniviður, vissir staðir 

o.s.frv. Frjáls leikur úti er ennþá erfiðari fyrir blind og sjónskert börn en þannig 

leikir inni við.  

• Safnist öll saman áður en farið er út og ræðið um það sem þið ætlið að gera úti. 

Hvað er hægt að velja um?  

- Hvaða leikir eða athafnir eru skipulagðar?  

- Eru börnin með eigin hugmyndir, er verið að vinna með einhverja leiki eða 

byggingaverkefni?   

- Hver vill leika við hvern?  

- Hvaða leikáhöld eru úti við einmitt núna?  

- Hvað gerist á ólíkum stöðum á skólalóðinni í þessari viku?  

• Fylgist með börnunum í frjálsum leik úti og reynið að sjá og hlusta á það sem fer 

fram. Hvernig virka samskipti barnanna? Eru börnin jöfn eða „passa“ sjáandi 

börnin vin sinn á heftandi máta? Hversu sjálfstætt getur blinda eða sjónskerta 

barnið verið úti? Er um að ræða samhliðaleik eða samskiptaleik? Veitið stuðning 

þegar það á við.  

• Segið frá og sýnið hvar hin börnin eru ef barnið er týnt, eða ef hin börnin hafa 

hlaupið í burtu.  

• Reynið að lýsa aðstæðum þannig að barnið geti sjálft valið hvert hann/hún vill 

fara en lætur ekki bara einhvern fullorðinn fylgja sér. Segðu hvar þú ert eða hvert 

þú ert að fara, vertu gjarnan í skæru vesti eða jakka úti þannig að sjónskert barn 

geti greint þig, hafi það nýtanlegar sjónleifar.  

• Veittu leiðsögn eftir þörfum, gjarnan með röddinni. Ef barnið er með hvítan staf 

aðstoðaðu þá við að halda honum til haga og sjáðu til þess að hann sé ekki fyrir í 

leiknum en sé tiltækur eftir þörfum.  

• Fullorðnir deila með sér ábyrgð þannig að einn starfsmaður beri ekki ábyrgð á 

öllum hópnum. Þá er hættan sú að einstaklingsbundnum þörfum sé ekki mætt 

nægilega en þess er yfirleitt frekar þörf úti við. Börn á grunnskólaaldri þurfa 

einnig stuðning af þessu tagi!   
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Barnamenning  

Í dag er heilmikið menningarstarf í boði fyrir börn, einkum í gegnum fjölmiðla, og er það 

yfirleitt nokkuð aðgengilegt. Myndabækur, sjónvarp, kvikmyndir, leikhús og tölvur veita 

litlum börnum örvun. Stundum fær maður á tilfinninguna að framboðið sé ansi mikið og 

þannig reynist erfitt að velja. Gæðin eru ekki alltaf upp á marga fiska og ekki er alltaf 

auðvelt að komast hjá óæskilegum hlutum. Börn taka einnig þátt í að skapa menningu, 

með leik og ýmsum skapandi athöfnum svo sem myndum, söng, tónlist, íþróttum, 

leikritum o.fl.  

Aðstæður eru nokkuð annars eðlis hvað varðar blind og sjónskert börn. Því 

sjónskertara sem barnið er þeim mun minna framboð og lakara aðgengi. Búi barnið við 

viðbótarfatlanir eru takmarkanirnar enn fleiri. Hins vegar er þörf barnanna fyrir 

menningu ekkert minni fyrir það. Á síðustu árum hefur verið unnið að því að finna upp 

aðferðir og efnivið sem minnka takmarkanir. Í Svíþjóð er m.a. boðið upp á sjóntúlkuð 

leikrit og kvikmyndir en einnig er unnið markvisst að því að útbúa barnabækur á 

punktaletri og með upphleyptum myndum. Á söfnum víðs vegar um Svíþjóð er boðið upp 

á leiðsögn og útskýringar á geisladiskum og punktaletri en gestir geta einnig þreifað á 

sýningargripum. Tölvuleikir og annað tölvutengt efni er orðið að mikilvægum þætti í 

almennri menningarstarfsemi en börn nota tölvur yfirleitt mikið. Tölvur skipa æ ríkari og 

mikilvægari sess í menningar- og menntunarstarfsemi. Uppbyggileg tölvuforrit eru í boði 

fyrir börn á leikskólaaldri. Tölva er nauðsynlegt hjálpartæki fyrir blind og sjónskert börn 

á grunnskólaaldri, ef þessi börn eiga að hafa möguleika á því að fylgja öðrum nemendum 

eftir í námi. Börn verja oft stórum hluta frítíma síns fyrir framan tölvuna. Börn sem sjá 

eitthvað geta haft gagn af ýmsum forritum. Ef hraði er lykilatriði getur barnið átt í 

vandræðum. Grafískt útlit ýmissa forrita getur gert þau óaðgengileg. Endalaust er hægt 

að fjalla um möguleika og takmarkanir tölvunnar.  

Þær tillögur og hugmyndir varðandi menningu sem við fjöllum um hér eiga oftast 

heima í almennri starfsemi leik- og grunnskóla og frístundaheimila. Um er að ræða 

starfshætti og aðferðir sem henta öllum börnum en eru sérstaklega gagnlegar blindum 

og sjónskertum börnum.  

 

Einstaklingsbundnar þarfir:  

Blint eða sjónskert barn sem er ekkert sérstaklega forvitið um umhverfi sitt, þ.e. fer ekki 

um og prófar, verður að að fá útskýringar á annan hátt. Barnið verður samt að fá að 

kynnast bókum, myndum, tónlist, söng, dansi, sögum, sjónvarpsþáttum, tölvuleikjum, 

leikföngum og öðru sem tilheyrir menningu barna, enda þótt það upplifi innihaldið ekki á 

sama hátt og sjáandi barn.  

Varðandi börn sem hafa einhverja sjón er mikilvægt að finna réttan efnivið sem 

örvar sjónina en vekur um leið áhuga barnsins. Foreldrar og starfsfólk þarf að geta leitað 

til fagfólks varðandi hentugan efnivið, aðgengi og viðeigandi stuðning. Sem dæmi má 

nefna leit að myndabókum og leikföngum sem hafa hentugt form og lit fyrir barnið. Ekki 

er verra að hlutirnir byggi á sögum og bókum, kvikmyndum eða sjónvarpsþáttum enda 

skemmtilegra og aðgengilegra þá. Einnig má hugsa sér að barnið sitji framarlega í 

leikhúsi og einhver útskýri söguþráðinn, t.d. ef lýsing er slæm eða ef barnið er ljósfælið. 
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Eða sitja eins nálægt og þarf fyrir framan sjónvarpið. Ef barnið þarf að vera með nefið 

ofan í sjónvarpinu þarf fjölskyldan ef til vill á tveimur sjónvarpstækjum að halda ef aðrir í 

fjölskyldunni eiga að geta séð eitthvað.  

Ef barnið hefur engar sjónleifar og reiðir sig á önnur skilningarvit er framboð á 

barnamenningu minna en það er samt sem áður alltaf hægt að finna eitthvað. Byrjað er 

með bendibækur en svo tekur hversdagsleikinn við. Það má nota grænmetisdeildina í 

búðinni sem bendibók og hluti heima við sem settir eru á þannig stað að auðvelt sé að 

ná í þá. Þannig kemst barnið nær menningunni. Eitthvað er til af bendibókum á 

punktaletri eða með upphleyptum myndum og þær má nota til að kynna bækur og 

bókmenntir fyrir barninu. Fyrir börn sem koma til með að læra punktaletur er mikilvægt 

að fá að kynnast ritmáli sínu snemma og hafa það sem eðlilegan hluta lífs síns. Leikur 

með punktaletursbókstafi, bækur á punktaletri og merkingar á punktaletri samhliða 

svartletri eykur skilning barnsins á ritmálinu. Börn á leikskólaaldri má örva og hvetja 

með því að nota upplýsingar á upphleyptu formi.  

Barnið þarf að hafa tilfinningu fyrir veruleikanum til að geta skilið og tileinkað sér 

sögur og frásagnir. Þá þarf aðstoð mömmu eða vinanna í leikskólanum en einnig dúkkur, 

brúður, tuskudýr og aðra hluti sem koma fyrir í sögunni. Ef sagðar eru sögur af dýrum 

o.þ.h. er heimsókn á bóndabæ tilvalin. Með þess konar aðferðum í leik eða samveru-

stundum má gera sögur aðgengilegri. Einnig er hægt að nýta sér sjónvarpsþætti í 

leiknum og þannig má lengi telja þá þætti sem huga ber að þannig að blind og sjónskert 

börn séu virkir þátttakendur í menningu og leik ásamt skólafélögum sínum. 

Börn eru fljót að finna sér uppáhaldssögu eða söng sem þau vilja heyra aftur og 

aftur dag eftir dag. Sumar sögur geta haft mikla þýðingu fyrir barnið. Oft eru það 

þjóðsögur með prinsessum, tröllum og vondum nornum en sögurnar hafa hlutverki að 

gegna í þroskaferli barna. Svo lengi sem börn vilja heyra sömu söguna aftur og aftur 

hafa þau þörf fyrir það. Sögur geta haft læknandi og þroskandi áhrif á börn sem 

fullorðna.  

Heimsókn í kvikmyndahús, tónleikar eða leikrit gefa blindu eða sjónskertu barni 

meira ef maður tekur sér tíma til að undirbúa barnið með því að fara í gegnum sögu-

þráðinn og lesa söguna (ef myndin eða leikritið byggir á sögu). Einnig má auka skilning 

barnsins á persónum með því að fara í grímubúning, nota dúkkur eða skýrar myndir, 

sýna því hljóðfæri o.fl. Þá getur verið nauðsynlegt að afla sér nánari upplýsinga og kanna 

má möguleika á því að fá að hitta leikarana fyrir eða eftir sýninguna og fá að þreifa á 

hlutum sem tilheyra leikritinu. Meðan að á leikritinu eða myndinni stendur þarf barnið 

kannski að sitja fremst og/eða fá sjóntúlkun á því sem er að gerast á sviðinu eða tjaldinu 

ef um er að ræða atriði sem erfitt er að átta sig á án þess að fá þau útskýrð með orðum. 

Eftir heimsóknina er hægt að nota samverustundina til að ræða um leikritið, útbúa 

hlutverkaleik og varðveita minningarnar á formi eða í mynd. Hentugt er að skipuleggja 

þemavinnu þannig að börnin fái sem mest út úr öllu saman.  

Heimur tónlistarinnar opnast einnig á allt annan hátt ef börn fá tækifæri til að spila 

á ýmiss konar hljóðfæri og skoða þau almennilega. Söngur og spil örva alhliða þroska 

barna og er einnig aðferð við að vekja áhuga þeirra á einhverju sem getur haft mikla 

þýðingu fyrir það síðar meir. Söngur og tónlist eru eitt af fáum sviðum þar sem blind og 
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sjónskert börn standa jafnfætis öðrum og geta orðið góð. Það getur haft jákvæð áhrif á 

sjálfstraustið.   

 

Umhverfi/efniviður:  

Blind og sjónskert börn geta átt erfitt með að átta sig á menningarumhverfi sínu. Hægt 

er að aðlaga nánasta umhverfi barnsins og nýta það þannig að það gagnist barninu og 

örvi þroska þess. Hins vegar er mun erfiðara um vik að gera stærri svæði aðgengileg, 

svo sem opinber leikhús, kvikmyndahús, söfn, sýningar o.fl. Flest allt í umhverfi okkar 

gerir ekki ráð fyrir því að blindir og sjónskertir einstaklingar, börn sem fullorðnir, þurfi að 

hafa aðgang að því. Aðgengi fyrir fatlaða tekur oftast mið af hreyfihömluðum og í 

einstaka tilfellum heyrnarskertum einstaklingum.  

Ef leikskólinn fer í heimsókn á nýjan stað þarf að undirbúa hana vel. Hvernig lítur 

leikhússalur út? Hvað er leiksvið? Hvað er anddyri? Hvað þýðir það þegar fólk situr í 

sætaröðum? Hvar eru áhorfendur og hvar eru leikararnir? Í kvikmyndahúsi er að finna 

stórt tjald en enga leikara. Miðasala? Af hverju er svo mikið af glerveggjum á söfnum? Af 

hverju má ekki þreifa á öllum hlutum? Hversu hátt er upp í kirkjuloftið? Það getur verið 

margt í umhverfinu sem ruglar barnið í ríminu. Leggið metnað í allan undirbúning og 

virkið þátttöku barnsins með því að útskýra og útbúa svipaðar aðstæður í leikjum. Raðið 

upp stólum fyrir áhorfendur, búið til lítið svið úr kössum. Leikið þykjustu leikhús með 

miða- og sælgætissölu. Búið til líkön fyrir eldri börn, notið t.d. Legókubba til að lýsa því 

hvernig tiltekin bygging lítur út.   

Efnivið í leik barna má velja með tilliti til þess markmiðs að barnið hafi sem best 

aðgengi að barnamenningu. Söguhetjur: Lína langsokkur, Mikki mús, Andrés önd, nornir, 

tröll, englar, prinsar og prinsessur. Viðeigandi búningar og fatnaður. Punktaletursbækur 

og bækur með upphleyptum myndum eiga að vera á þannig stað að barnið geti sjálft 

náð í þær, einnig bækur með stækkuðu letri og skýrum myndum.  

 

Félagsleg þátttaka:  

Í félagslegri þátttöku felst neysla og framleiðsla menningar. Menning er á margan hátt 

félagslegt fyrirbæri, tækifæri til að vera saman, segja frá, deila með öðrum, miðla 

þekkingu og auka skilning manna á meðal. Þetta á einnig við um barnamenningu. Barn 

sem býr við fötlun, sem setur því skorður hvað varðar upplýsingar og upplifanir, hefur 

augljóslega mun færri tækifæri til að njóta menningartilboða. Barnið hefur samt sömu 

þörf fyrir innihaldsríkt menningarlíf og öll önnur börn. Við upplifum menningarviðburði í 

sameiningu og öðlumst þannig sameiginlegan grunn að byggja á, eitthvað sem taka má 

mið af í umgengni við aðra. Þetta þýðir að fá tækifæri til að deila og upplifa eitthvað með 

öðrum, börnum og fullorðnum, það sem menningin gefur okkur.  

Markmiðið hvað varðar menningu og félagslega þátttöku felst þar með að miklu 

leyti í því að gefa börnunum færi á að deila upplifunum sínum með hvert öðru. Í leik-

skólaumhverfi verður því að skapa menningu á annan hátt en venja er. Fara á árlega 

myndasýningu á safni eða nýta sér myndabækur í samverustundum eða nota fallega liti 

þegar börnin vinna þemavinnu. Aðferðir sem notaðar eru taka mið af því að börnin geti 

upplifað saman og aðstæður séu þannig úr garði gerðar að allir geti verið með. Leikrit 

getur t.d. falist í því að börnin leiki sjálf leikrit og fari síðan í alvöru leikhús. Vel skipu-
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lagður undirbúningur og eftirfylgni leikrits styrkir félagslega þátttöku allra. Form og 

þrívíddir eru kannski hluti af sköpunarferli barnahópsins þannig að allir geti tekið þátt. 

Leggja má rækt við söng, tónlist og hljóðleiki ef það er blint eða sjónskert barn í 

barnahópnum eða bekknum. Börn á grunnskólaaldri huga að því sem er vinsælt. Þá þarf 

blint eða sjónskert barn fræðslu um föt, dans, farða, hljóðfæri o.fl. Fá að vita hvað gerist 

í tónlistarmyndböndum. Eitthvað fyrir frístundaheimilin að nýta sér.  

 

 

 

Ýmiss konar spil og leikföng eru fáanleg í góðum leikfangaverslunum:   

• Spil með peðum eða pinnum sem skorðast vel í raufar eða ramma  

• Minnis- og pörunarspil  

• Domino  

• Formspil 

• Hljóðalottó 

• Litaspil (merkja t.d. með upphleyptum punktum)  

• Ýmsar gerðir af kubbum sem gott er að tengja saman  

• Segulkubbar 
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Matslistar  

― Grunnur að einstaklingsnámskrá  

blindra og sjónskertra barna 
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Mál og málskilningur  

Spurningar: 

1. Notar barnið tungumálið virkt í öllum athöfnum daglegs lífs? Í hvaða athöfnum? 

a)     b)     c)    

2. Svarar barnið þegar aðrir tala til þess? Hvernig svara aðrir barninu? Vandamál? 

a)     b)     c)    

3. Hvernig nær barnið að fylgja samtali? Skiptast menn á að tala í samtalinu? Byggist 

samtalið aðallega upp á spurningum og svörum? 

a)     b)     c)    

4. Notar barnið tungumálið án þess að átta sig almennilega á inntaki þess og merkingu? 

Virðist barnið nota orð í röngu samhengi? 

a)     b)     c)    

5. Veit barnið hvað allar athafnir daglegs lífs innihalda og þýða? 

a)     b)     c)    

6. Kemur fyrir að barnið virðist leika sér að orðum á tilgangslausan hátt? 

a)     b)     c)    

7. Athugar barnið hvort einhver er til staðar áður en það talar til fólks? 

a)     b)     c)    

8. Hefur barnið frumkvæði að því að hefja samræður á þann hátt sem málvenja segir til 

um? Hvernig hefur barnið samræður? 

a)     b)     c)    

 

 

Samantekt ― Mál og málskilningur: 

Erfiðleikar: _______________________ 

Úrræði:__________________________ 
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Samskipti og tengslamyndun 

Spurningar: 

1.Svarar barnið þegar yrt er á það? Eru einhver vandamál? Er áhugaleysi eða 

misskilningi um að kenna? 

a)     b)     c)    

2. Nefna önnur börn og fullorðnir barnið fyrst með nafni?  

a)     b)     c)    

3. Nefnir maður hver annan með nafni fyrst þannig að barnið skilji hvað sé í gangi?  

a)     b)     c)    

4. Hvernig virkar augnsamband? Hversu nálægt þar maður að vera ? Er það alls ekki til 

staðar?  

a)     b)     c)    

5. Vita önnur börn af því að ekki er hægt að ná augnsambandi við barnið eða að þau 

verði að vera nálægt barninu? Hvaða kosti eða úrræði nýta börnin sér í stöðunni?  

a)     b)     c)    

6. Hvernig virkar líkamstjáning annarra í samskiptum? Sér það Svipbrigðin, líkamsstöðu, 

bendingar? Hver þarf fjarlægðin að vera?  

a)     b)     c)    

7. Myndar barnið tengsl við önnur börn einungis með því að nota orð, heilar setningar, 

snertingu, hluti, með því að standa nálægt og bíða eða á einhvern óhefðbundinn hátt?  

a)     b)     c)    

8. Við hvaða aðstæður eru samskipti barnanna mest? Í hvers konar athöfnum? Í hvaða 

herbergi, hvar úti o.fl.?  

a)     b)     c)    

9. Eru einhver sérstök leikföng eða annar efniviður sem auðvelda og stuðla að tengslum 

við önnur börn?  

a)     b)     c)    

10. Kemur fyrir að önnur börn vilji „passa“ og komi fram við barnið sem smábarn?  

a)     b)     c)    
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11. Hvenær og hvernig kemur upp ágreiningur milli barnsins og annarra barna? Geta þau 

sjálf leyst úr ágreiningsmálum?  

a)     b)     c)    

12. Mynda önnur börn tengsl við barnið gegnum einhvern fullorðinn? Hvernig bregðast 

fullorðnir við því?  

a)     b)     c)    

13. Hvernig er samskiptum og tengslum háttað við hvert og eitt barn í hópnum? Gefðu 

lýsingu á þessum þáttum.  

a)     b)     c)    

14. Fær hópurinn leiðbeiningar sem blinda eða sjónskerta barnið hefur einnig forsendur 

til að skilja að öllu leyti?  

a)     b)     c)    

 

 

Samantekt ― Samskipti og tengslamyndun: 

Erfiðleikar: _______________________ 

Úrræði:__________________________ 
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Leikgerðir 

Spurningar: 

1. Á hvaða leikstigi er barnið í þroska sínum?  

a)     b)     c)    

2. Í hvers konar leikjum hefur barnið samskipti við önnur börn?  

a)     b)     c)    

3. Hefur barnið frumkvæði að því að hefja leik við önnur börn? Hvaða leik/i?  

a)     b)     c)    

4. Hversu sjálfstætt getur barnið farið um í umhverfi sínu og fundið leikföng þannig að 

það geti sjálft farið að leika sér?  

a)     b)     c)    

5. Tilheyrir barnið litlum hópi jafnaldra sem umgangast hvert annað og fara oft í leiki? Á 

hverjum degi? Hversu mörg börn?  

a)     b)     c)    

6. Er barninu boðið að vera með í leikjum annarra barna? Í hvaða leikjum? Hvernig? 

Hvenær? Hvar?  

a)     b)     c)    

7. Hversu mikið leikur barnið sér við fullorðna? Hvers konar leiki?  

a)     b)     c)    

8. Hvers konar stuðning þarf fullorðinn að veita barninu og hinum börnunum í leiknum til 

þess að auðvelda samskipti?  

a)     b)     c)    

9. Hvers konar öðrum athöfnum vill barnið einbeita sér að? Er hægt að þróa þær út í 

samskipti og leik við önnur börn?  

a)     b)     c)    

10. Hvers konar leikföng og efnivið vill barnið nota? Vantar eitthvað sérstakt? 

a)     b)     c)    

11. Hvernig fær barnið vitneskju um hvaða möguleikar varðandi leiki og leikföng eru fyrir 

hendi hverju sinni?  

a)     b)     c)    
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12. Á hvaða hátt eru nýir leikir og leikföng kynnt fyrir barninu?  

a)     b)     c)    

 

 

Samantekt ― Leikgerðir: 

Erfiðleikar: _______________________ 

Úrræði:__________________________ 
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Athafnir 

Lýstu því sem barnið gerir á einum degi og á einni viku, eins nákvæmlega og þörf krefur. 

Sértækar athafnir í vikunni: 

Mánudagur:  __________________________________________________________ 

Þriðjudagur: __________________________________________________________ 

Miðvikudagur:__________________________________________________________ 

Fimmtudagur: _________________________________________________________ 

Föstudagur:  __________________________________________________________ 

Laugardagur: __________________________________________________________ 

Sunnudagur:  __________________________________________________________ 

Athöfn: (Hversu sjálfstætt/ósjálfstætt er barnið?) 

6.00  _______________________________________________________________ 

7.00  _______________________________________________________________ 

8.00  _______________________________________________________________ 

9.00  _______________________________________________________________ 

10.00 _______________________________________________________________ 

11.00  _______________________________________________________________ 

12.00  _______________________________________________________________ 

13.00  _______________________________________________________________ 

14.00  _______________________________________________________________ 

15.00  _______________________________________________________________ 

16.00 _______________________________________________________________ 

17.00  _______________________________________________________________ 

18.00  _______________________________________________________________ 

19.00  _______________________________________________________________ 
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20.00 _______________________________________________________________ 

21.00  _______________________________________________________________ 

22.00  _______________________________________________________________ 

23.00  _______________________________________________________________  

  



Matslisti – Grunnur að einstaklingsnámskrá blindra og sjónskertra barna 

 

149 

Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

Athafnir - framhald 

Daglegar venjur, frjáls viðfangsefni, skipulagðar athafnir (með lýsinguna að leiðarljósi). 

Spurningar: 

1. Hvaða tímar dags henta barninu vel? 

a)     b)     c)    

2. Hvaða tímar dags eru barninu erfiðir?? 

a)     b)     c)    

3. Er barnið sérstaklega duglegt við eitthvað sem á sér stað hvern dag eða í hverri viku? 

a)     b)     c)    

4. Hvenær líður barninu best? Hvenær eru notalegustu stundirnar? 

a)     b)     c)    

5. Hvað velur barnið að gera þegar skipulögð starfsemi er ekki í gangi (venja, athöfn)? 

a)     b)     c)    

6. Er val barnsins þá mjög frábrugðið því sem hin börnin eða fullorðnir velja að gera? 

a)     b)     c)    

7. Hvernig eru valmöguleikarnir kynntir? Veit barnið hvað það hefur að velja um? 

a)     b)     c)    

8. Getur barnið ratað sjálft milli herbergja og þannig valið athöfn og félagsskap sjálft? 

a)     b)     c)    

9. Fær barnið nógu skýr skilaboð um hvernig dagsskipulagið er? Hvenær hefjast athafnir 

og hvenær lýkur þeim? 

a)     b)     c)    

10. Forðast barnið einhverja athöfn eða venju? Hvers vegna? 

a)     b)     c)    

11. Er eitthvað sem barnið getur ekki eða fær ekki að vera með í? 

a)     b)     c)    
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12. Fær barnið sömu upplýsingar og önnur börn fá gegnum sjónina? Með sjóntúlkun, 

áþreifanlegu efni, hljóðum eða tónlist o.fl.? 

a)     b)     c)    

13. Ætti barnið að sinna einhverjum þætti frekar? 

a)     b)     c)    

14. Er eitthvað sem barnið myndi vilja eyða meiri tíma í? 

a)     b)     c)    

15. Hvenær dagsins eða vikunnar er barnið 

• Virkast í samskiptum við fullorðna 

• Virkast í samskiptum við önnur börn 

• Virkast líkamlega, m.t.t. fínhreyfinga 

• Uppteknast af tilteknu verkefni eða viðfangsefni 

• Glaðast og ánægðast 

a)     b)     c)    

16. Hvenær dagsins eða vikunnar er  

• barnið óeinbeitt eða fjarrænt 

• erfitt að ná til þess 

• barnið áhugalaust um samskipti við aðra 

• árásargjarnt eða erfitt að skilja hegðun þess 

• leitt, órólegt eða óánægt 

a)     b)     c)    

 

 

Samantekt ― Athafnir: 

Erfiðleikar: _______________________ 

Úrræði:__________________________ 
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Skynfæri og tilfinningar 

Spurningar: 

1. Hvað þarf til þess að barnið geti nýtt sér mögulegar sjónleifar sem best?  

  Fjarlægð? Andstæður? Lýsingu? Stýrt ljósmagn? Liti? Stækkun?    

a)     b)     c)    

2.  Hvaða aðstæður og athafnir væri hægt að aðlaga betur með tilliti til sjónar barnsins?  

a)     b)     c)    

3. Hvenær sólarhringsins virðist barnið nota heyrn sína mest?   

a)     b)     c)    

4. Hvaða aðstæður eða athafnir væru barninu auðveldari ef það fengi frekari upplýsingar 

gengum heyrnina?    

a)     b)     c)    

5. Hvenær sólarhringsins virðist barnið nota snertingu mest (bak, maga, munn, hendur, 

fætur o.fl.)    

a)     b)     c)    

6. Eru einhverjar fleiri aðstæður eða athafnir sem gengju betur hjá barninu, ef það fengi 

frekari upplýsingar með snertingu?    

a)     b)     c)    

7. Hvenær sólarhringsins virðist barnið nota lyktar- og bragðskyn sitt mest?  

a)     b)     c)    

8. Eru einhverjar fleiri aðstæður eða athafnir sem gengju betur hjá barninu, ef það fengi 

frekari upplýsingar gegnum lykt- og bragðskyn?    

a)     b)     c)    

9. Hvenær sólarhringsins virðist barnið nota jafnvægisskyn sitt best?    

a)     b)     c)    

10. Hvenær sólarhringsins virðist barnið beita vöðvastyrk sínum mest, við fín- og 

grófhreyfingar?    

a)     b)     c)    
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11. Á hvaða hátt myndi sjálfstæði barnsins aukast, ef það fengi færi á að nota jafnvægi, 

vöðvastyrk og hreyfingar meira?    

a)     b)     c)    

12. Hvenær sólarhringsins tjáir barnið tilfinningar sínar skýrast?    

a)     b)     c)    

13. Á barnið í erfiðleikum með að tjá vissar tilfinningar?    

a)     b)     c)    

14. Ræður einhver tilfinning ríkjum? E barnið oft reitt, leitt, órólegt, glatt, hláturmilt, 

öfundsjúkt, eigingjarnt, örlátt, niðurdregið, lokað, forvitið, hrætt, gagnrýnið, áleitið?  

a)     b)     c)    

15. Hvers konar tilfinningar hjá öðrum á barnið erfitt með að túlka? Fullorðnum? 

Börnum?  

a)     b)     c)    

 

 

Samantekt ― Skynfæri og tilfinningar: 

Erfiðleikar: _______________________ 

Úrræði:__________________________ 
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Einn skóli fyrir alla  Sjónstöðin 

Gróf samantekt 

Erfiðleikar: 

Hvað veldur ósjálfstæði/sjálfstæði? 

Á hvaða sviðum koma erfiðleikar fyrir sem þyrfti að setja í forgang og breyta til þess að 

veita barninu viðeigandi stuðning? 

Þurfum við að veita hinum börnunum stuðning til þess að auðvelda samskiptin? 

 

Úrræði: 

Hvað veldur ósjálfstæði/sjálfstæði? 

Hvaða „góðu“ tíma dagsins gætum við nýtt betur í stuðning? 

 

 

 

 

 

Baksíðan 

 

Öll börn hafa sams konar langanir og þörf fyrir öryggi, ástúð, gleði, vináttu og 

náin tengsl við annað fólk. Öll börn hafa þörf fyrir að tilheyra einhverjum 

hópi, einnig fötluð börn og börn með annars konar sérþarfir. 

 

Þessi bók gefur innsýn í tilveru blindra og sjónskertra barna, hvernig leik- og 

grunnskólar, ásamt frístundaheimilum, geta skipulagt starfsemi sína á þann 

hátt að þau geti tekið virkan þátt í því sem fram fer. 

 

Í bókinni er lögð áhersla á félagsmótun barna, félagsþroska þeirra og þar af 

leiðandi fjallar hún aðallega um samskipti og leik barna frá því að þau eru lítil 

og þangað til þau eru komin af stað í grunnskóla. 

 

Sjónskerðing er fötlun sem hamlar þeim sem við hana búa í samskiptum og 

við upplýsingaröflun. Til að draga sem mest úr áhrifum hennar þurfa mörg 

blind og sjónskert börn á stuðningi fullorðinna að halda til að geta tekið virkan 

þátt í leik og starfi. Stuðningurinn þarf hins vegar að vera meðvitaður og vel 

skipulagður svo að hann snúist ekki upp í andhverfu sína. 

 

Höfundar bókarinnar eru tveir uppeldisfræðingar sem eru að auki foreldrar 

sjónskertra barna. Með þessari bók vilja þeir deila með sér af þekkingu sinni 

og hversdagslegri reynslu. Bókin byggir á fræðilegum kenningum sem fléttað 

er saman við atvik úr daglegu lífi. Einnig eru notuð aðferðarfræðileg dæmi um 

það hvernig leikskólar, grunnskólar og frístundaheimili geta stuðlað að „Einum 

skóla fyrir alla“. 

 

 


