
Kennaradeild  
Leikskólabraut 

 2003

Jónína Auður Sigurðardóttir 
Lokaverkefni í kennaradeild



Kennaradeild  
Leikskólabraut 

2003 
 

Heyrnarskert barn  
í

leikskóla 
 

Jónína Auður Sigurðardóttir 
Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.-prófs í kennaradeild 

Leiðsögukennarar: 
Dr. Kristín Aðalsteinsdóttir  

og 
Kristín I. Valdemarsdóttir 



Yfirlýsing 
 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það 
er ágóði eigin rannsókna. 
 

Jónína Auður Sigurðardóttir 
 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi 
kröfum til B.Ed.-prófs í kennaradeild. 
 

Dr. Kristín Aðalsteinsdóttir 
 

ii



Útdráttur 
 

Þessi ritgerð hefst á stuttu ágripi um sögu heyrnarlausra allt frá Róm til forna, 
hvernig kenning Aristótelesar um heyrnarlausa var mistúlkuð, og til okkar daga. Á 
um hundrað ára tímabili var svokölluð einangrunar- eða óral-stefna við lýði við 
kennslu heyrnarlausra en hún fól í sér að þeim skyldi kenna að lesa af vörum, læra 
að tala með hjálp kennara og var táknmálið þá tekið út úr kennslunni. Jafnframt er 
fjallað um heyrn, skynfæri, heyrnarmælingar og einkenni heyrnarskerðingar. 
Táknmál, móðurmál heyrnarlausra og mikilvægi þess í heimi þeirra er gert að 
umfjöllunarefni. Þá er fjallað er um málþroska, bæði heyrandi og heyrnarlausra 
barna og hann borinn saman. Heiltæk skólastefna tekur mið af því að öll börn fái 
viðeigandi verkefni í samræmi við þarfir þeirra og getu. Því þótti ástæða til að gera 
grein fyrir samvinnu starfsfólks leikskóla við foreldra sem er grundvöllur þess að 
einstaklingsnámskrá sé unnin með raunverulegar þarfir barnsins í huga. Gerð var 
vettvangsathugun í einum leikskóla þar sem heyrnarskert barn dvelur. Niðurstöður 
hennar benda til þess að oft geti verið erfitt fyrir starfsfólk leikskóla að átta sig á að 
eitthvað sé að heyrn barns, jafnvel þess sem vitað er að er heyrnarskert. Sé svo, þá 
má álykta að tilhneiging geti verið til að gera meiri kröfur til barnsins en eðlilegt er. 
Niðurstöður könnunarinnar eru ræddar í ljósi fræðilegrar vitneskju um 
heyrnarskerðingu og heyrnarleysi. 
 

Summary. 
 

This thesis starts with a short chapter about the story of the deaf, from ancient 
Rome, how Aristotle’s theory about the deaf was misinterpreted, and unto our 
modern days. The so-called isolation – or Oral – school, of teaching the deaf, lasted 
around hundred years. It maintained that the deaf should be thought to lip-read and 
speak with the help of teachers. Sing language was eliminated from their curriculum. 
There also is a discussion of, hearing, the sensory systems, measurement of hearing, 
as well as the symptoms of hearing impairment. Sign language, the tong of the deaf 
and its importance is also included. Then there is a comparison of speech 
development, both of the hearing and hearing impaired children. The school of 
holistic schooling is geared towards that all children get appropriate tasks, according 
to their abilities and needs. Therefore it was considered necessary to discuss 
cooperation between playschool employees and parents, which is the foundation for 
the making of an individualized curriculum, where the child’s needs are met. On site 
observation was done in one play-school, where a hearing impaired child is student. 
The results suggests that it often is difficult for play-school employees to realize that 
something is wrong with the child’s hearing, even when its hearing difficulties are 
known. Therefore it is concluded, that there is a tendency to make more than normal 
demands on the child. The results of this observation are discussed, according to 
professional knowledge of hearing impairments and deafness. 
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1. Inngangur 
Í upphafi var ætlunin að skrifa eingöngu um heyrnarleysi og kanna stöðu 

heyrnarlauss barns í leikskóla en forsendur breyttust. Í könnun þeirri sem er hluti af 

þessu verki varð ég að taka þá stefnu að fjalla um heyrnarskerðingu og heyrnarskert 

barn í leikskóla. Heyrnarleysi kemur hins vegar mikið við sögu, efnisins vegna.  

Þar sem heyrnarskertum börnum er oft blandað í hópa á leikskólum með 

heyrandi börnum þótti forvitnilegt að kanna hvernig námi þeirra þar og kennslu er 

háttað. Hvernig öðlast má frekari skilning á því hvernig best er að skipuleggja 

kennslu, skapa umhverfi og stuðla að samskipum heyrnarskertra og heyrandi barna á 

leikskóla.  

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar er sögu heyrnarlausra gerð nokkur skil sem og 

fræðilegri vitneskju um heyrn og heyrnarleysi. Fjallað er um heyrnarmælingar og 

hvernig heyrnarskerðing er uppgötvuð. Þá er fjallað um móðurmál heyrnarlausra, 

táknmálið. Tvítyngi er óumflýjanlegt ef heyrnarlausu fólki á að takast að lifa í heimi 

heyranda. Málþroski og skilningur heyrandi og heyrnarlausra barna er borin saman 

og sagt er frá mikilvægi þess að jákvætt táknmálsumhverfi sé til staðar fyrir 

heyrnarlaus börn í leikskólanum. Heiltæk skólastefna tekur mið af því að öll börn fái 

viðeigandi verkefni í samræmi við þarfir þeirra og getu. Því þótti ástæða til að gera 

grein fyrir samvinnu starfsfólks leikskóla við foreldra sem er grundvöllur þess að 

einstaklingsnámskrá sé unnin með raunverulegar þarfir barnsins, sem hennar 

þarfnast í huga. 

Heyrnarskerðing hefur áhrif á samskipti einstaklinga. Þeirra eigin menning 

verður því sérstæð og henni eru gerð nokkur skil í verkinu. Að lokum er sagt frá 

vettvangsathugun sem gerð var í leikskóla þar sem fylgst var með heyrnarskertu 

barni við leik og störf. Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að oft geti verið 

erfitt fyrir starfsfólk leikskóla að átta sig á að eitthvað sé að heyrn barns, jafnvel þess 

sem vitað er að er heyrnarskert. Sé svo, þá má álykta að tilhneiging geti verið til að 

gera meiri kröfur til barnsins en eðlilegt er, og það missi af mörgu í námi og starfi.   
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2. Saga Heyrnarlausra 

Í fræðiritum og bókmenntum er heyrnarlausu fólki oft lýst á neikvæðan hátt. 1

Endalausar efasemdir um skynsemi heyrnarlausra hafa verið á lofti frá örófi alda og 

enn eimir eftir af þessum fordómum.2 Þessar neikvæðu ímyndir segja á engan hátt 

fyrir um færni heyrnarlauss fólks almennt og færa ekki sönnur á að það sé í raun 

þannig. 3 

Þegar litið er yfir sögu heyrnarlausra kemur í ljós hve lítill skilningur hefur 

verið á þeirra högum. Til að mynda höfðu heyrnarlausir engan rétt í Róm til forna, 

máttu ekki giftast og urðu að hafa umsjónarmann sem sá um mál þeirra. Öðru máli 

gegndi um þá sem misstu heyrn eftir máltöku, þeir héldu sínum rétti.4 Heyrnarlausir 

Gyðingar í fyrrum Palestínu höfðu ekki sömu réttindi og aðrir, þeir máttu hvorki 

eignast land né skrifa undir samninga.5 Í St. Augustine voru heyrnarlausir útilokaðir 

vegna þess að þeir heyrðu ekki orð Guðs. Borgarar trúðu boðuninni en boðunin 

byggðist á orði Krists og trúðu þeir að heyrnarleysi stafaði af syndum feðranna.6

Hvers vegna heyrnarlausir fengu enga menntun á miðöldum er ósvarað en 

ein tilgáta hefur komið fram sem segir að fólk hafi mistúlkað kenningu Aristótelesar, 

en hann taldi heyrnarlausa ekki geta lært þar sem þeir hefðu engar gáfur og þar með 

ástæðulaust að reyna að kenna þeim.7

Á endurreisnartímanum á árunum 1400-1600 voru vísindamenn áhugasamir 

um heyrnar- og málleysi. Hollenskur höfundur, Rudolphus Agricola, skrifaði bók 

um daufdumban mann sem lærði að lesa og skrifa en sú bók er elsta heimild 

sögunnar þess efnis að hægt sé að kenna heyrnarlausum.8

Í Bandaríkjunum snemma á 20. öldinni taldi Alexander Graham Bell 

heyrnarlausa af öðru mannkyni, hann byrjaði á að banna táknmál, setti lög sem 

bannaði heyrnarlausum að ganga í hjónaband og krafðist þess að allar heyrnarlausar 

stúlkur færu í ófrjósemisaðgerð í nafni laganna. Nokkur ríki samþykktu þessi lög.9

1 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:386 
2 Gunnar Salvarsson, 1995:61 
3 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:386   
4 Gunnar Salvarsson, 1995:16 ; http://www.zak.co.il/deaf-info/old/deaf_history.html 18.11.2002   
5 Gunnar Salvarsson, 1995:15 
6 Zak, Omer.1996. http://www.zak.co.il/deaf-info/old/deaf_history.html. Tekið af netinu 18.11.2002 
7 Gunnar Salvarsson, 1995:16-18 
8 Gunnar Salvarsson, 1995:19 
9 Zak, Omer.1996. http://www.zak.co.il/deaf-info/old/deaf_history.html. Tekið af netinu 18.11.2002.
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L´Épée, franskur prestur, stofnaði fyrsta almenna skólann fyrir heyrnarlausa 

í Frakklandi. Hann gerði sér grein fyrir því að árangursríkasta aðferðin til að ná 

góðum tjáskiptum við þá væri að læra táknmálið af þeim.10 L´Épée gerði sér fyrstur 

manna grein fyrir hve mikilvægt það er að nálgast menningu og kynnast máli 

heyrnarlausra en í gegnum tíðina hafa verið uppi misgóðar hugmyndir um það 

hvernig best væri að kenna heyrnarlausum.11 „Kennið mér“ sagði L´Epée í kringum 

árið 1770 og enn í dag biðjum við heyrnarlausa um að kenna okkur þeirra mál.12 

Árið 1817 settu Danir lög um skólaskyldu heyrnarlausra fyrstir allra þjóða. 

Eftir að skólaskyldunni var komið á í Danmörku voru heyrnarlaus börn frá Íslandi 

send þangað til náms. Eitt þessara barna var Akureyringurinn Sigfús Sigfússon 

jafnan kallaður „mállausi.“ Sigfús skrifaði fyrstu íslensku bókina um fingrastafrófið 

en hún kom út árið 1857. Fyrsti kennari heyrnlausra á Íslandi var séra Páll Pálsson. 

Hann fékk kennaraleyfi frá dönsku kirkju- og kennslustjórninni árið 1867 eftir að 

hafa farið út til að kynna sér kennslu heyrnarlausra.13 Kennarar á ráðstefnu í Mílanó 

árið 1880 samþykktu svokallaða Óral-stefnu. Hún var byggð upp þannig að kenna 

skyldi heyrnarlausum að lesa af vörum og „læra“ að tala með hjálp kennara og 

táknmálið var tekið út úr kennslunni. Allir heyrnarlausir kennarar voru reknir og í 

kjölfarið dró mjög úr samskiptum og menntun heyrnarlausra. Einangrunin varð 

meiri og störfin urðu einfaldari vegna málörðugleika. Heyrnarlausir hittust á laun til 

að skiptast á fréttum og til að tala móðurmálið. Þetta tímabil er kallað 

einangrunartímabilið vegna þess að táknmál var bannað og stóð bannið yfir í 100 ár. 

Eftir 1960 varð hugarfarsbreyting og varð táknmálið aftur smám saman viðurkennt 

sem móðurmál heyrnarlausra. 14  Hér á landi hefur það ekki enn fengið lagalega 

viðurkenningu sem móðurmál heyrnarlausra. 

Á Íslandi var Félag Heyrnarlausra stofnað árið 1960. Markmiðið var að efla 

réttindi heyrnarlausra í þjóðfélaginu, rjúfa félagslega einangrun, bæta ráðgjöf til 

heyrnarlausra, koma upplýsingum um menningu á framfæri og gera táknmálið 

sýnilegra.15 Meðal annars barðist félagið fyrir því að félagsmenn fengju ökuréttindi 

sem breytti lífi margra þar sem nú gátu heyrnarlausir sjálfir rekið erindi sín og varð 

 
10 Gunnar Salvarsson, 1991:18-20 
11 Gunnar Salvarsson, 1995:14 
12 Gunnar Salvarsson, 1991:18 
13 Gunnar Salvarsson, 1995:42 
14 Júlía G. Hreinsdóttir, 2002. http://www.hi.is/visindavefur. 05.12.2002 
15 Félag heyrnarlausra [án ártals] http://www.deaf.is/about/index.html 07.04.2003 
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upplýsingaröflun mun auðveldari. Félagið gekk í Norðurlandaráð heyrnarlausra sem 

var þýðingarmikið skref fyrir heyrnarlausa svo þeir mættu nýta sér þá þekkingu um 

málefni heyrnarlausra sem hin Norðurlöndin voru búin að afla sér. Stofnaðir voru 

ýmsir klúbbar innan félagsins svo sem íþróttafélag. Heyrnarlausir eignuðust eigin 

prest 1981, þegar séra Miyako Þórðarson hóf störf, en kirkjuleg þjónusta var sett í 

lög 1997. Nú er starfandi kór, barnastarf og guðþjónustur haldnar og er táknmál 

talað og sungið í þessum athöfnum. Fréttaágrip var fyrst flutt í sjónvarpi árið 1981 

og hefur haldist síðan en með tilkomu textavarpsins hefur aðgengi heyrnarlausra að 

upplýsingum stóraukist. Lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 

voru samþykkt árið 1990 og túlkum fjölgað og þar með opnaðist flæði fyrir nánari 

samskipti milli heyrandi og heyrnarlausra. Með aukinni túlkaþjónustu bauðst fleirum 

að hefja nám.16 Þrátt fyrir þessa viðleitni er túlkaþjónusta ekki í góðum farvegi nú 

um stundir og oft hefur verið á það minnst að framboð þessarar þjónustu annar ekki 

eftirspurn.17 

Réttur heyrnarlausra til túlkaþjónustu er nokkuð tryggður í samskiptum við 

opinberar stofnanir, en þannig er það ekki í daglega lífinu og félagslífinu fyrir utan 

Félag heyrnarlausra. Brýn þörf er á að heyrnarlausir/heyrnarskertir fái notið túlka og 

menntunar á táknmáli, þó sérstaklega fullorðna fólkið sem naut minni menntunar en 

er nú á dögum.18 Í fyrsta sinn í Íslandssögunni býður sig, um þessar mundir, fram til 

Alþingiskosninga heyrnarlaus einstaklingur og er það vel. Baráttumál heyrnarlausra 

á síðustu árum er fyrst og fremst túlkaþjónustan og er það ósk þeirra að réttur 

heyrnarlausra verði tryggður hvað hana varðar.19 

16 Félag heyrnarlausra [án ártals], http://www.deaf.is/saga/ 07.04.2003 
17 http://deaf.is/greinasafn/index.html Hafdís Gísladóttir, 07.04.2003 
18 http://deaf.is/greinasafn/index.html Ástráður Haraldsson, 07.04.2003 
19 http://deaf.is/greinasafn/index.html Sigurlín M. Sigurðardóttir 07.04.2003 
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3. Heyrn 

Heyrnin og önnur skynfæri eru undirstaða þess að börn læri tungumálið, en til þess 

að þau nái tökum á því verða þau að fá tækifæri til að æfa sig meðal annars með því 

að endurtaka orðin sem þau heyra.20 

Mannseyrað er næmt líffæri sem nemur blæbrigði hljóða, styrk þeirra og 

tíðni. Öll hljóð sem við heyrum eru samsett úr margskonar hljóðum með 

breytilegum styrk og tíðni. Tíðniskynjun eyrans er takmörkuð. Heilbrigt eyra nemur 

flest hljóð og túlkar þau án mikillar fyrirhafnar, en því eru samt sem áður takmörk 

sett. 21  Mikill hljóðstyrkur getur valdið sársauka og skaða en hann er margfalt 

sterkari en veikasti styrkurinn sem eyrað nemur. 22 

Eyrað skiptist í þrjá hluta, miðeyra eða hljóðhol, úteyra og inneyra sem 

stundum er nefnt völundarhús. Eini sýnilegi hlutinn af eyranu er úteyrað. Þar fyrir 

innan er hlustin og hljóðholið (miðeyrað) en lokast af með hljóðhimnu.23 Hljóðholið 

er eins og úteyrað fyllt lofti en þaðan liggja þröng göng út í kok sem kallast kokhlust 

og jafna hún þrýsting beggja vegna hljóðhimnunnar. Hljóðhimnan er venjulega 

samfallin en við skyndilega loftþrýstingsbreytingu getur hún lagst út eða inn. Við 

slíka breytingu kemur hella fyrir eyrun.24 Hægt er að hugsa sér að ytra eyrað verki 

líkt og trekt. Við móttöku hljóðs titrar hljóðhimnan og leiðist titringurinn þá að 

þremur litlum beinum sem heita hamar, steðji og ístað og tengjast hvert öðru en 

hamarinn tengist auk þess hljóðhimnunni að utan. Hljóðbylgjuna leiðir ístaðið inn í 

innra eyrað og um þunna himnu sem nefnd er egglaga gluggi25 sem er á mörkum 

hljóðshols og inneyra.26 Inneyrað er flókið kerfi af göngum sem fyllt eru vökva.27 

Hin raunverulegu heyrnarfæri eru í kuðungnum sem oft eru nefnd líffæri Cortis28 en 

kuðungurinn er vökvafyllt pípa í innra eyranu sem tengist miðeyranu við egglaga 

gluggann. 29  Þrýstingssveiflurnar berast aftur til miðeyrans eftir hringrás um 

kuðunginn og koma hreyfingu á heyrnarskynfærin en hljóðbylgjurnar koma af stað 

 
20 Anna G. Hugadóttir, 1996. Táknmál 24.02.2002 
21 Gylfi Baldursson 2000. Heyrnarskerðing  24.02.2003 
22 Gylfi Baldursson 1993:194 
23 Örnólfur Thorlacius, 1991:167   
24 Örnólfur Thorlacius, 1991:168 
28  Lewis, P. og Rubenstein, D. 1978:153 
26 Örnólfur Thorlacius, 1991:168 
27 Örnólfur Thorlacius, 1991:168 
10 Lewis, P. og Rubenstein, D. 1978:153-154   
28 Lewis, P. og Rubenstein, D. 1978:153-154   
29 Heyrnartaekni, [án ártals]http://www.heyrnartaekni.is/html/hearing.html 09.01.2003 
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bylgjum sem berast eftir grunnhimnunni.30  Styrkur hljóðsins, hve háir eða lágir 

tónarnir eru byggist á stærð og hraða þessara bylgna. Með hreyfingu 

grunnhimnunnar kemur hreyfing á tauganemana sem hvíla á henni og senda þeir 

taugaboð af stað.31 Hljóðupplýsingar sem taugabrautir í eyranu bera, deilast í ójafna 

hluta frá hvoru eyra í átt að heila. Hljóð frá báðum eyrum berast til beggja 

heilahvela, þannig að boðun vinstra eyrans fara til hægra hvelsins og öfugt.32 Hvelin 

gegna bæði sérstöku hlutverki í úrvinnslu hljóða. Þess vegna eru hljóð afgreidd og 

upplifuð með ólíkum hætti eftir því inn í hvort eyrað þau koma. Hljóðbylgjur berast 

til okkar um höfuðbeinið til kuðungs og þannig heyrum við í sjálfum okkur.33 Eyrun 

geta varist skaðlegum hávaða með því að draga saman tvo litla vöðva í miðeyranu, 

annar togar í hljóðhimnuna og dregur þannig úr titringi og hinn togar í ístaðið frá 

egglaga glugganum. Þrátt fyrir þessa vörn er ekki hægt að koma í veg fyrir 

skemmdir af völdum skyndilegs hávaða eins og stafar af sprengju.34 

Það er mikilvægt að hugað sé vel að eyrunum og notaðar séu þær varnir sem 

í boði eru til að vernda heyrnina því engin veit hvað átt hefur fyrr en misst hefur eins 

og segir í máltækinu og eru orð að sönnu. 

 

3.1 Heyrnarskerðing og heyrnarmælingar  

Ef foreldra grunar að barn þeirra sé heyrnarskert þá panta þau tíma á Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands og þar fer barnið í heyrnarmælingu. Reynist mælingin ekki 

eðlileg er gefinn tími fljótt aftur til að endurtaka mælinguna svo framarlega sem 

grunur leikur á að heyrnarleysið stafi af skaða í innra eyra. Reynist mælingar 

staðfesta heyrnarskerðingu í annað eða þriðja sinn fer barnið í læknisskoðun til 

heyrnarfræðings barna, sem tekur ákvörðun um og undirbýr heyrnartækjameðferð í 

samráði við lækni. Reynist barnið heyrnarskert vegna vanda í miðeyra er því fyrst 

vísað til háls-, nef- og eyrnalæknis til meðferðar áður en nokkuð annað er gert. 

Reynist heyrnarmæling eðlileg eftir aðgerð læknisins er foreldrum falið að láta 

fylgjast með barninu. Reynist barnið eftir sem áður heyrnarskert fer það inn í 

áðurnefnt ferli. Foreldrum er kynnt Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

 
30 Lewis, P. og Rubenstein, D. 1978:153 
31 Lewis, P. og Rubenstein, D. 1978:153 
32 Carter, R. 1998:113 
33 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:45 
34 Örnólfur Thorlacius, 1991:172 
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heyrnarskertra sem hefur táknmálsnámskeið fyrir börn og fullorðna og einnig á 

Svæðisskrifstofur eða leikskóladeildir skólaskrifstofanna. Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands sendir bréf til þessara stofnana ef foreldrar hafa gefið til þess samþykki sitt. 

Síðan hefst ferli með sérhæfðum ráðgjafa bæði fyrir foreldra og leikskóla. 

Foreldrum er kynnt kuðungsígræðsla 35 en aðgerðin felur í sér að elektróða er sett 

inn í kuðunginn en magnari og hljóðnemi eru festir utan á höfuðið bakvið eyrað. 

Þessi aðgerð gagnast þeim er hafa starfhæfa heyrnartaug og hafa misst heyrnina fyrir 

tveimur árum eða skemur eða fæðst mikið heyrnarskertir en þá er aðgerðin gerð 

innan tveggja ára aldurs barnsin.36 Mikilvægt er fyrir foreldra að vita um þennan 

möguleika svo að þeir geti hugsað sinn gang og aflað sér frekari fróðleiks á meðan á 

rannsóknunum stendur. Heyrnarskertu börnin eru svo á innköllunarlista hjá Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands til árlegs eftirlits með heyrn, tækjum og málþroska og einnig 

er boðið upp á fræðslu fyrir foreldra.37 

Einkennum heyrnarskerðingar má skipta í tvo flokka: leiðsluheyrnartap og 

skyntaugatap. Orsök leiðsluheyrnartaps er skerðing á leiðslu hljóðsins inn í innra 

eyrað en skerðingin er bundin við ytra eyra og miðeyra. Einkenni þess eru að hljóð 

virðast of dauf en oft er hægt að ráða bót á því með heyrnartækjum og 

læknisaðgerðum og þá verður heyrn nánast eðlileg.38 

Skyntaugatap á sér rætur í innra eyra og einkenni þess eru mun flóknari, því 

ekki er einungis um að ræða skertan styrk, heldur einnig töluverða bjögun hljóða, 

einkum ef um bakgrunnshávaða er að ræða. Oftast eru þetta varanlegar skemmdir og 

litlar líkur á að lyfjameðferð eða skurðaðgerðir gagnist þeim sem hljóta þær. Sumum 

sem hafa orðið fyrir skyntaugatapi er hægt að hjálpa með heyrnartækjum ef þeir hafa 

mjög litla heyrn eða heyrnarleifar, en þeir sem verst eru settir eru metnir 

heyrnarlausir.39 

Við mælingu heyrnar eru tvö mikilvæg einkenni hljóðbylgna mæld og þá um 

leið eðli heyrnarinnar, það er styrkur og tónhæð (tíðni). Mikilvægt er að vita eðli 

heyrnar og gera sér grein fyrir á hvaða tíðnisviði viðkomandi heyrir ekki, hvers eðlis 

 
35 Bryndís Guðmundsdóttir, 2003. Tölvupóstur 
36 http://www.hi.is/pub/med/greinar/hne/heyrnarfr.html. 27.03.2003 
37 Bryndís Guðmundsdóttir, 2003. Tölvupóstur 
38 Anna G. Hugadóttir, 1996.Heyrnarskerðing  15.01.2003 ; 

http://www.heyrnartaekni.is/html/hearing.html [án ártals] 15.01.2003 
39 Anna G. Hugadóttir, 1996. Heyrnarskerðing Af netinu 15.01.2003 ; 

http://www.heyrnartaekni.is/html/hearing.html [án ártals] 15.01.2003  
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heyrnarskerðingin er og til þess að meta hvort um leiðsluheyrnartap eða 

skyntaugatap er að ræða.40 Mikilvægt er að skerðingin uppgötvist sem fyrst.41 

3.2 Að uppgötva heyrnarskerðingu 

Sé heyrnin til staðar er hún virk allan sólarhringinn. Samt sem áður er ekki alltaf 

auðvelt að átta sig á heyrnarskerðingu hjá börnum. Algjört heyrnarleysi orsakast í 

flestum tilfellum af taugaskaða sem ekki er hægt að lækna með uppskurði eða 

lyfjum. 42  Einstaklingur getur búið við heyrnarleysi eða haft einhverjar 

heyrnarleifar.43 Heyrnarlaus telst sá sem hefur svo litlar heyrnarleifar að hann heyrir 

ekki raddmál án heyrnartækis og notar táknmál.44 Heyrnartæki geta komið sumum 

að gagni en börn þurfa að aðlagast heyrnartækjum,45 því sem fylgir nýjum hljóðum 

og að hafa aukahlut í eyra.  

Sé heyrn barns ekki eðlileg getur það mögulega einangrað sig frá öðrum, 

verið órólegt og misst einbeitingu fljótt. Mikilvægt er að fylgjast með hvort barnið 

bætir við sig orðum talar óskýrt eða hefur seinkaðan málþroska. Einnig þarf að 

athuga ef barnið áttar sig ekki á einföldum skilaboðum,46 fylgir ekki eftir við dagleg 

störf og svarar ekki þegar talað er til þess.47 Hjali barnið ekki við sjö mánaða aldur, 

myndar engin orð um 19 mánaða aldur og er ekki farið að mynda tveggja orða 

setningu um tveggja til tveggja og hálfs árs aldur,48 þá er mikilvægt að láta athuga 

heyrn barnsins. 

Komið hefur í ljós með rannsóknum á viðbrögðum fjögurra til sex mánaða 

gamalla barna að það er fyrst og fremst útlit móðurinnar og hljómur raddarinnar sem 

aðgreinir hana frá öðrum mæðrum. Þá róast barnið við að heyra hljóð sem það 

 
40 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:45 
41 Anna G. Hugadóttir,. 1996 Heyrnarskerðing ; http:/www.heyrnartaekni.is/html/hearing.html. [án 

ártals]  Af netinu 15.01.2003 
42 Rassmussen, P.V. 1983:25 
43 Anna G. Hugadóttir, 1996 Heyrnarskerðing ; http:/www.heyrnartaekni.is/html/hearing.html. [án 

ártals]  Af netinu 15.01.2003 
44 Gunnar Salvarsson, 1995:59; Kneeshaw, S 1998:6 ; Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D.  

1988:25   
45 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:12; Rassmussen, P.V 1983:25   
46 Svandís Svavarsdóttir, 2002. 04.12.2002 
47 Colleen Davis Gardephe [án ártals ] http:/www.americanbaby.com/ab/cda/feature 

detcul/0,1349,2012,00.html?s=256 15.01.2003   
48 Colleen Davis Gardephe [án ártals ] http:/www.americanbaby.com/ab/cda/feature 

detcul/0,1349,2012,00.html?s=256 15.01.2003    
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þekkir.49 Hægt er að prófa heyrn barnsins með því að hrista hringlu í næsta herbergi 

eða úr augsýn þess.50 Heyrnarskertu eins árs barni þykir gaman að hjala og babla en 

ef það heyrir hvorki eigin rödd né annarra þjálfast það ekki í að nota röddina og 

hættir því. Á þessum aldri er mál og félagsleg örvun mikilvæg og stór þáttur í þroska 

barnsins.51 

Í sumum tilfellum uppgötva foreldrar ekki fyrr en barnið er um tveggja ára 

gamalt að eitthvað er að heyrn þess. Barninu fer ekkert fram í málþroska er óhlýðið 

og foreldrarnir geta orðið óöruggir og talið uppeldisaðferðir sínar rangar. 

Foreldrarnir átta sig ekki á að þau einkenni geta verið merki um að heyrn barnsins sé 

ábótavant. Þegar barnið er greint heyrnarskert getur það orðið mikið áfall fyrir 

foreldrana52 og þungbær reynsla, vonir og væntingar foreldra geta orðið að engu á 

svipstundu.  

Foreldrar sem eignast heyrnarskert barn standa frammi fyrir nýrri reynslu. 

Margvíslegar tilfinningar stíga og falla, sjálfásökun og reiði geta gert vart við sig.53 Í 

þessari ringulreið þurfa foreldrarnir að fá aðstoð sérfræðinga til að fá betri yfirsýn 

yfir ástand og möguleika barnsins. Þeir þurfa að læra að meðhöndla heyrnarskert 

barn og margt breytist því þau hafa hingað til alið barnið upp sem heyrandi 

einstakling. Það tekur mislangan tíma að læra nýtt samskiptamunstur en 

erfiðleikarnir eru ekki síst miklir vegna þess að foreldrarnir eru sjálfir í 

tilfinningalegu uppnámi. Í mörgum tilfellum festast foreldrarnir við hjálpsemina, 

þeim finnst nauðsynlegt að finna leið til að hjálpa barninu en um leið er mikilvægt 

að leyfa því að prófa sig áfram sjálft. Erfiðleikar barnsins geta verið miklir því fyrir 

utan alla þá breytingu sem verður á högum þess við greininguna þarf það að átta sig 

á nýjum viðbrögðum foreldranna.54 Oft aukast vandræði foreldra þegar ættingjar og 

vinir fara að blanda sér í málið með allskyns ráðleggingum.55 Mikilvægt er þegar frá 

líður, að líta yfir farinn veg og átta sig á að áfall sem þetta er mikil lífsreynsla56 sem 

verður oft til þess að fólk lítur öðrum augum á lífið og gildismat þess breytist. 

 Oft er spurt hvort heyrnarskerðing eða jafnvel algjört heyrnarleysi hafi áhrif 
 
49 Rassmussen, P.V. 1983:32 
50 Colleen Davis Gardephe [án ártals ] http://www.americanbaby.com/ab/cda/feature 

detcul/0,1349,2012,00.html?s=256; Rassmussen, P.V 1983:17   
51 Rassmussen, P.V. 1983:32   
52 Rassmussen, P.V. 1983:32-33   
53 Wilhelm Norðfjörð 2000  Að eignast fatlað barn 24.02.2002 
54 Rassmussen, P.V. 1983:33 
55 Rassmussen, P.V. 1983:32 
56 Wilhelm Norðfjörð, 2000 Að eignast fatlað barn 24.02.2002   
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á þroska barnsins. Það er erfitt að gera grein fyrir afleiðingunum skerðingarinnar á 

þroska þess því að margir þættir koma þar við sögu eins og til dæmis hvenær 

heyrnarskerðing uppgötvast, hverjar aðstæður foreldra voru til að læra táknmál og 

fleira í þeim dúr. Heyrnarskertir eru jafn ólíkir og misjafnir og aðrar manneskjur, 

það sem gildir fyrir eina þarf ekki að henta annarri.57 

Oft eru á ferðinni ólíkar skoðanir og lítill skilningur á heyrnarskerðingunni. 

Erfiðleikar í tjáskiptum eiga sér oft stað því að margir eru feimnir við að tjá sig við 

heyrnarskerta og stressaðir yfir nýjum tjáskiptum. Þessum erfiðleikum er hægt að 

eyða með því að skrifa skilaboð á blað og reyna að setja sig í spor heyrnarskerta, 

búast má við að þeir séu ekkert óvanir misjöfnum viðbrögðum frá fólki. 58 Þjálfun í 

sjónrænum tjáskiptum er mikilvæg fyrir systkini og ættingja heyrnarskerta barnsins, 

það getur verið grundvallaratriði í öllum samskiptum.59 

Öll höfum við rétt til að öðlast vitrænan þroska og nýta hæfileika, þennan 

þroska fáum við í gegnum tungumálið og í samskiptum við annað fólk. Þess vegna 

er svo mikilvægt að börnin finni að þau séu vel komin í heim bæði heyrandi og 

heyrnalausra. 

 
57 Rassmussen, P.V.1983:25 
58 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:12 ; Rassmussen, P.V. 1983:25   
59 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta. [án ártals] 

http:/www.shh.is/heyrnarlausra_born.htm 27.03.2003 
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4. Táknmál, móðurmál heyrnarlausra 

Táknmál er fullkomið mál talað með höndum, munnhreyfingum og látbragði.  

Táknmálið hefur ríkan orðaforða og flókna málfræði60 þar sem hægt er að tjá 

tilfinningar og tala saman í þrívíðum hreyfingum. 61  Uppröðun orða, 

beygingarendingar, föll eða greinar eru ekki eins í raddmáli og táknmáli.62 Hvert 

tákn hefur ákveðið einkenni og afstöðu. Því þarf að kynna nákvæmlega handform, 

afstöðu, hreyfingu og myndunarstað hvers táknsins.63 Þetta kemur heyrandi fólki oft 

á óvart þegar það kynnist táknmálinu, en það notar tónhæð, hljóðstyrk og blæbrigði 

til að tjá sömu tilfinningar.64 

Táknmálið þróast og endurspeglar menningu þeirra sem það nota65 og er í 

sífelldri þróun.66 Ný tákn verða til yfir nýjungar á sama hátt og í talmáli en það er 

ekki sama á hvern hátt það er gert því það verður að falla að táknmálinu. Oftast er 

reynt að mynda nýju táknin í ætt við skyld hugtök sem fyrir eru og hafa svipaða 

merkingu.67 

Móðurmál heyrnarlausra er táknmál og ef börn alast upp í lifandi 

táknmálsumhverfi er máltaka þeirra með svipuðum hætti og heyrandi barna og þau 

læra táknmálið áreynslulaust.68 Mikilvægt er að heyrnarlaust barn læri táknmál sem 

fyrsta mál, því það gegnir lykilhlutverki í framtíð þess og tryggir að það læri að 

minnsta kosti eitt mál til hlítar. Því verður táknmálsumhverfið að vera fyrir hendi69 

en með því er átt við að í umhverfi heyrnarlauss barns sé talað táknmál.70 

Þegar börnum er kennt táknmál er mikilvægt að þau fái örvun og tækifæri til 

að æfa sig í notkun táknanna.71 Það er mikilvægt að foreldrar kynni sér megin 

uppistöðu og grundvallaratriði í táknmáli.72 Þrátt fyrir að foreldrar hafi farið á mörg 

 
60 Gunnar Salvarsson, 1995:52 ; Gylfi Baldursson 1993:197 
61 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:127 ; Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 

24.02.2002 
62 Smith, C. Lentz, E. M. Mikos. K 1999:40 
63 Gunnar Salvarsson, 1995:52-53 
64 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:129 
65 Kneeshaw S. 1998:7  
66 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:127 ; Valgerður Stefánsdóttir, 1991:29 
67 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:133 
68 Gunnar Salvarsson, 1995:52 
69 Valgerður Stefánsdóttir, 1991:29  
70 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta. http://www.shh.is/meira4.htm 30.01.2003 
71 Anna G. Hugadóttir,  1996 Táknmál 24.02.2002 
72 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:119 
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táknmálsnámskeið er geta þeirra samt sem áður alltaf háð ákveðnum takmörkum og 

því hve mikið þau geta rætt við börn sín og komist í heim heyrnaralausra. 73 

Lærdómur foreldra stuðlar þó að því að barnið fái notið sín, þrói táknmálið á 

eðlilegan hátt og hafi dagleg og góð samskipti við aðra heyrnarlausa. Mikilvægt er 

að góð samskipti hefjist strax á milli leikskóla og heimilis, haldist í grunnskólanum 

og áfram út í lífið. 74  Læri börnin táknmálið ásamt öðrum málum, eignast 

einstaklingurinn samt sem áður sitt innra mál, táknmál, sem er forsenda þess að þau 

formi hugsanir sínar.75 

Heyrnarlausir eru minnihlutahópur og enn sem komið er eru engin lög til 

sem tryggja og viðurkenna rétt þeirra til að hafa táknmál að móðurmáli76 þrátt fyrir 

nauðsyn þess.  

Þeir sem ekki þekkja til táknmálsins hafa haldið því fram að það sé eingöngu 

byggt upp á myndrænum lýsingum og handapati en það er mikill misskilningur, 

líklega að nokkru byggður á því að mörg táknin hafa augljósa merkingu eins og 

orðið mjólk, það er táknað með handahreyfingu eins og að mjólka. Ef táknmálið 

væri svona uppbyggt gætu allir talað það án nokkurrar kennslu en það eru hins vegar 

mörg tákn77 og óhlutstæð hugtök sem ekki er hægt að tákna myndrænt.78 Táknmál 

bíður upp á mikla möguleika á tjáningu og að þróast á þann hátt að tákn sem í 

upphafi eru myndræn, hætta að vera það.79 

Helstu annmarkar táknmálsins eru að það eru ekki margir sem kunna það.80 

Margir veigra sér við að reyna að tala við heyrnarlausa og forðast öll samskipti við 

þá en þá er stutt í að einstaklingurinn einangrist frá umheiminum og öllum 

upplýsingum. 

Auk tákna og látbragðs eru munnhreyfingar mikilvægar. Þær þjóna því 

hlutverki að styðja undir málfræðilega þáttinn, það skiptir því málfarslega miklu 

máli að munnhreyfingar séu rétt notaðar með táknunum. 81 Stuðst er við 

 
73 Rassmussen, P.V. 1983:33 ; Gunnar Salvarsson, 1995:52 
74 Valgerður Stefánsdóttir, 1991:29 
75 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002   
76 Anna G. Hugadóttir, 1996 15.01.2003 ; Gunnar Salvarsson, 1995:53 
77 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:127-128 
78 Anna Pétursdóttir, Sigurður Gíslason og Unnur Dónaldsdóttir, 1996;1,6:5-6 
79 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002 
80 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002 
81 Smith, C. Lentz, E. M. Mikos. K 1999:19 
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fingrastafrófið sem er hluti af táknmálinu.82 Tákn með tali er samskiptaform, en þá 

er það notað samtímis raddmálinu83 og það er ekki hið eiginlega táknmál. 

Gamansemi tjáð með táknum og svipbrigðum fellur vel að táknmáli en oft er 

erfitt að þýða brandara af talmáli yfir á táknmál og öfugt, meining þeirra fer oft 

forgörðum þegar það er reynt. Mörg orðatiltæki á táknmáli eru frábrugðin 

orðatiltækjum á talmáli í sama landi þar sem orðaleikirnir eru ekki miðaðir við leik 

að töluðum orðum heldur sjónrænum þáttum orðanna.84 

Málfræðirannsóknir hafa sýnt að uppbygging táknmálsins lýtur sömu 

lögmálum og önnur mál. Sérhvert land á sitt eigið táknmál sem þróast eins og önnur 

tungumál. Verulegur skyldleiki er með hinum ýmsu greinum táknmáls víða um 

heim, þótt hvert landssvæði eigi sín sérkenni og jafnvel greinilegar mállýskur.85 

Rannsóknir á táknmáli hafa orðið til þess að viðhorf til þess hefur breyst, 

fólk áttar sig á mikilvægi þess fyrir heyrnarlausa. Víða í heyrnleysingjaskólum er 

táknmál sjálfstæð námsgrein þar sem börnin læra bæði táknmál og meirihlutamál 

viðkomandi lands, auk ritmáls. Þar sem viðurkenning fæst á táknmáli sem 

móðurmáli heyrnarlausra eru möguleikar til þess að heyrnarlausir fái túlkaþjónustu86 

og fleira sem verður að teljast sjálfsögð mannréttindi.  

 Margir halda að táknmálið endurspegli raddmálið í viðkomandi landi en það 

er alrangt því raddmálið er numið með heyrninni en táknmálið með sjóninni. Auk 

þess telja margir að táknmálið séð alþjóðlegt en slíkar fullyrðingar eru sagðar af 

hugsunarleysi87 og vanþekkingu. Táknmál og talmál eiga það sameiginlegt að vera 

kerfisbundin, 88„töluð“ af ákveðnum hópi, hægt er að tjá hvað sem er með þeim og 

bæði málin eru uppfull af ákveðnum táknum sem standa fyrir ákveðnum hlutum.  

 

4.1 Tvítyngi heyrnarlausra barna  

Tvítyngi er að tala tvö tungumál skiljanlega eða mjög vel. Það er hinsvegar 

margslungnara en virðist við fyrstu viðkynningu. 

 
82 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002 ; Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D.; 

Gylfi Baldursson 1993:197 
83 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:93 ; Gunnar Salvarsson, 1995:52  
84 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002 
85 Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 24.02.2002 ; Gunnar Salvarsson, 1995:52    
86 Gunnar Salvarsson, 1995:53 ; Kneeshaw, S 1998:15 
87 Gunnar Salvarsson, 1995:19,56-58 
88 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:93 ; Gunnar Salvarsson, 1995:52  
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Tvítyngdur er að sá sem hefur lágmarks kunnáttu í að tala, hlusta, lesa og 

skrifa á tungumáli sem er móðurmál annars.89 Öll samskipti daglegs lífs fela í sér 

mikið af upplýsingum og stundum hentar það málnotandanum að tala á öðru 

tungumáli en móðurmáli, það fer eftir aðstæðum hverju sinni. 

Tvítyngi hjá heyrnarlausum börnum felst í því að það lærir táknmál og síðan 

ritmáls viðkomandi lands.90 Tvítyngi er heyrnarlausum börnum mikilvægt til að geta 

haft samskipti við bæði heyrandi og heyrnarlausa og að þau finni sig sem heilsteypta 

einstaklinga. Ritaða formið og reglubundin notkun þess og táknmálsins gegnir mjög 

miklu hlutverki í lífi barnanna.91 Til að börn hafi möguleika á að verða tvítyngd 

verður að veita þeim tækifæri til að læra ný heiti yfir hluti og aðgerðir sem þau hafa 

þegar lært á sínu fyrsta máli. 92  Það er misjafnt hve mikið og á hvaða hátt 

heyrnarlausa barnið nýtir sér tvítyngið, sum börn geta notað raddmálið aðeins sér til 

stuðnings. Það fer allt eftir því hversu mikil heyrnarskerðing barnsins er hve mikið 

það getur notað táknmáls- eða raddmálstvítyngið, sem er eina leiðin til að það geti 

náð góðum samskiptum við heim heyrandi fólks. 93  Í gegnum tungumálið lærir 

barnið smám saman að taka þátt í heimi heyrnarlausra og heyrandi og því þarf það 

að hafa möguleika á að alast upp við tvö mál. Mikilvægt er að foreldrar fái sem 

bestar upplýsingar frá fagfólki um hvernig best er að byggja upp samskipti og 

tjáskipti við barnið og kenna því orð, ekki aðeins að tala, heldur upplifa, reyna og 

nota hugmyndaflugið.94 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru gerðar kröfur um að skólar bjóði 

heyrnarlausum börnum að læra og þroskast á eigin forsendum. Táknmál hefur 

grundvallarþýðingu fyrir málþroska, persónuleika og hugsun heyrnarlausra 

einstaklinga. Samfara táknmálskennslunni er mikilvægt að heyrnarlausum 

nemendum sé gefinn kostur á að tileinka sér íslensku. Því er lögð áhersla á 

tvítyngisstefnu þar sem táknmálið er fyrsta mál en íslenskan annað mál. Kennsla í 

íslensku fyrir heyrnarlaus börn verður því að taka mið af því að börnin eru að læra 

sitt annað tungumál og aðaláherslan verður að vera á ritmálið þar sem sá 

 
89 Kyle, J.G. 1994:18 
90 Kneeshaw, S.1998:15 
91 Smith, C. L. og Mikos, E. M. 1999:41 
92Gordon, A. M. og Kathryn W. 1996:408-411; Kyle, J.G. 1994:76  
93 Smith, C. L.og Mikos, E. M. K. 1999:41 
94 Rassmussen, P.V. 1983:33 
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heyrnarlausi lærir íslenskuna í gegnum sjónskynjun en ekki heyrnarskynjun. 95  Í 

Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólinn verður að taka tillit til þarfa hvers 

og eins barns, þannig nái það að njóta sín í hópi annarra barna því mikilvægt er að 

það geti leikið sér á eigin forsendum. Þá er eitt af meginmarkmiðum 

leikskólauppeldis að leikskólinn hjálpi börnum að verða virkir þátttakendur í hinu 

nýja samfélagi án þess að þau tapi tengslum við eigin menningu eða mál.96 Börnin 

öðlast sjálfsöryggi í nýju umhverfi fái þau tilfinningu fyrir því að þau séu velkomin 

þar. Sé þetta haft að leiðarljósi styrkja börnin sjálfstraust sitt og halda sjálfsvirðingu 

sinni um leið.  

Í lögum um leikskóla er fjallað um skyldur og starfsemi leikskóla á landinu 

og samkvæmt þeim er leikskólinn fyrsta skólastigið í skólakerfinu. 97  Í 2. grein 

leikskólalaga segir að börnunum skuli vera veitt ummönnun og hlúð að þeim 

andlega og líkamlega, alhliða þroski þeirra skuli efldur og ræktaður hjá þeim 

sköpunarmáttur og tjáning og um leið kappkostuð samvinna við heimilin. 98 

Lagagreinin fjallar ekki beint um tvítyngd börn en skyldur leikskólans hljóta einnig 

að taka til tvítyngdra barna þótt ekki séu sérákvæði um slíkt. Efling tvítyngis í 

skyldunámi heyrnarlausra barna er nauðsynleg, það er mikið talað um þessa þörf en 

það er ekki nóg, aðgerða er þörf.   

 

4.2 Málþroski og skilningur heyrandi barns 

Leo Vygotsky var rússneskur sálfræðingur uppi frá 1896 til 1934. Hann lagði mikla 

áherslu á hlutverk tungumálsins í mannlegum þroska. Hann taldi fólk læra málið 

hvert af öðru, fyrst og fremst með samskiptum. Hann sýndi fram á að tungumálið er 

öflugt verkfæri sem gerir okkur kleift að hugsa vitrænt um okkur sjálf og allt sem 

manninum kemur við. Þegar börn tala þá eru þau ekki bara að læra orð heldur einnig 

í hvaða sambandi orðin eru notuð. Börn tala við sjálf sig til að skoða hugsanir sínar 

og vinna úr þeim upplýsingar99 en þannig læra þau að skilja heiminn.  

Vygotsky sagði fólk miðli þekkingu hvort til annars með því að beita 

tungumálinu fyrir sig og fullorðna ræða við börn meðal annars til að útskýra lífið og 

 
95 Félagsmálaráðuneytið. http://kosningar202.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/samfj0010 15.01.2003 
96 Aðalnámskrá leikskóla 1999:15 
97 Lög um leikskóla nr.78/1994, 2.gr 
98 Lög um leikskóla nr.78/1994, 2.gr   
99 Eggen, P. og  Kauchak, D. 1999:44   
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tilveruna og miðla með því þekkingu til þeirra.100 Hann taldi virkar samræður mjög 

mikilvægar, börnin læra að framkvæma flóknar aðgerðir við það eitt að hlusta á 

tungumálið og nota það sem verkfæri sér til stýringar og leiðbeiningar. Fái börn 

góða málfyrirmynd strax í upphafi málþroskans gæti það gefið þeim meiri 

möguleika til að afla sér upplýsinga í orði og verki. Þar sem hvorki mál né orðalag 

er meðfætt, hefur barnið meðfædda þörf fyrir stöðug samskipti og tjáskipti. 101 

Samkvæmt Boese, Carbin og Freeman, bregðast sex vikna gömul börn með 

eðlilega heyrn jákvæðar við mannsröddinni en öðrum hljóðum, gera greinamun á 

mannsröddum og eru þegar farin að tjá sig með svipbrigðum og augnhreyfingum. 

Það er svo um sex mánaða aldurinn sem þau æfa rödd sína með hjali,102 eru tekin 

með í leikinn en missa fljótt þráðinn ef um flóknari leiki er að ræða.103 

Ákveðin viðmið eru lögð fram sem meðaltal þegar þroski og færni barna er 

metinn. Þannig þagna eða brosa þriggja mánaða börn þegar talað er til þeirra eða er 

athygli þeirra náð á annan hátt með ýmsum hljóðum. Fjögurra til sex mánaða gömul 

hreyfa þau augun í átt að hljóðinu sem þau heyra og reyna að breyta röddinni þegar 

þau tala, en þannig örvast röddin og þjálfast. Börnin gefa frá sér óánægjuhljóð þegar 

þau eru skilið eftir ein eða vilja láta leika við sig. Málþroski og skilningur barna er 

sjáanlegur um sjö mánaða aldur. Eins árs þekkja þau nokkur orð, byrja að gegna 

fyrirmælum, babla með bæði löngum og stuttum hljóðum og líkja eftir hljóðum sem 

þau heyra og geta sagt eitt orð t.d. mamma eða pabbi. Upp frá því fara þau að bera 

fyrir sig fleiri orð og skilningur þeirra á málinu eykst. 104 

Öll börn eru einstök og hefur hvert og eitt þeirra sinn persónuleika, sinn 

þroska og þróun sem sjálfstæður einstaklingur. Það er mikill heiður að fá að 

leiðbeina börnum þegar þau fara að tala, því málið fylgir því alla ævi. 

4.3 Málþroski og skilningur heyrnarlauss barns 

Máltaka er heyrnarlausum börnum jafn mikilvæg og heyrandi börnum. 

Forsenda málskilnings er frjótt og öflugt málumhverfi gerir barninu kleift að 

mynda tilfinningatengsl og gera sér grein fyrir merkingu hugtaka. Þannig lærir það 

 
100 Eggen, P. og  Kauchak, D. 1999:44 
101 Rassmussen, P.V. 1983:33 
102 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:93-94 
103 Rassmussen, P.V. 1983:33 
104 American Speech-Language-Hearing  Association. 

http://www.asha.org/speech/development/child_hear_talk.cfm 15.01.2003   
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félagslegar reglur, skiptist á reynslu og þekkingu við umhverfi sitt og verður þar 

meðvirkur og hæfur einstaklingur í samfélagi.105 Það fer ekki hjá því að málþroski 

heyrnarlauss barns sé minni en hjá heyrandi, það eru svo mörg hljóð sem það nær 

ekki fullkomlega vegna skerðingarinnar. Þrátt fyrir að það fái tal og 

stuðningskennslu eru endingar orða og orðatiltæki oft ranglega notuð. 106 

Heyrnarlausu barni er nauðsynlegt að alast upp með sömu möguleika til málþroska 

og heyrandi barni.  

Þó að heyrnarskerðingar séu smávægilegar á fyrstu árum í lífi barna hafa þær 

strax áhrif á þroska þeirra og geta orsakað þroskafrávik. Heyrnarlaus börn fá örvun 

og endurgjöf í gegnum sjónina107 og besta örvun á málþroska heyrnarlausra barna er 

að þau séu í umhverfi þar sem táknmál er ríkjandi mál.  

Foreldrar heyrnalausra barna eru oftast sjálfir með eðlilega heyrn. 108  Ef 

heyrnarlaust barn elst upp fyrstu árin við takmörkuð tjáskipti, til dæmis vegna þess 

að fáir í umhverfi þess skilja táknmál eða foreldrarnir kunna ekki táknmál, er mikil 

hætta á að það geti seinkað þroska barnsins109 og möguleika þess til að afla sér 

þekkingar síðar meir. Heyrnarlaus börn þykjast oft skilja meira en þau í raun gera, 

þau eru góðir leikarar. Þess vegna er nauðsynlegt að fylgjast með áhuga þeirra og 

einbeitingu110 og að sama skapi er mikilvægt að fá það staðfest hjá barninu að það 

hafi náð því sem sagt var við það. 

 
105 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta. http://www.shh.is/meira4.htm 30.01.2003; 

Anna G. Hugadóttir, 1996. http://www.hi.is/pub/gba/yn/verkefni/heyrn/takn/.htm. Táknmál 
24.02.2002 

106 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]    
107 Anna G. Hugadóttir, 1996 http://www.hi.is/pub/gba/yn/verkefni/heyrn/takn/.htm. Táknmál  

24.02.2002 ; Gylfi Baldursson. 1993:197 
108 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:96-97 
109 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:30 
110 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]   
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5. Leikskóli 

5.1 Heiltæk skólastefna/skóli fyrir alla 

Leikskólar hafa ýmsum skyldum að gegna við börn, foreldra og samfélagið í heild. 

Rammar um starfsemi leikskóla eru lög og reglugerðir ásamt Aðalnámskrá sem 

gefin er út af Menntamálaráðuneyti og er leiðbeinandi um innra starf skólanna. 

Ísland er aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í lögum sem samþykkt 

hafa verið eru lagagreinar sem veita börnum ákveðin réttindi hér á jörðu hvar sem 

þau búa.111 Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að foreldrar beri frumábyrgð á 

velferð og uppeldi barna sinna, en að leikskólum beri að veita foreldrum stuðning 

við uppeldið. Þess vegna er gagnkvæmt traust og náin samvinna mikilvæg á milli 

skólans og foreldra þannig að jafnvægi nái að skapast milli heimilis og 

leikskóla. 112 Aðalnámskrá leikskóla er hugmyndafræðilegur grundvöllur og 

stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstarf í leikskólum. Á grunni hennar er gerð 

skólanámskrá sem sýnir heildaryfirlit yfir starfsemi leikskólans. Þar skal taka tillit til 

aldurs, þroska og þarfa barna og séraðstæðna skólans. Hún á að gera leikskólastarfið 

sýnilegra, markvissara, veita heildarsýn yfir allt starf leikskólans, gefa starfsfólki 

skýrar upplýsingar um hvers er vænst af því og gera nýliðum auðveldara að komast 

inn í starfið.113 

Þegar unnin er skólanámskrá koma að minnsta kosti  tveir möguleikar til 

greina, þrepaskipt námskrá og námskrárskörun. Í þrepaskiptri námskrá eru 

einstaklingum með ólíkar námsþarfir og getu kennt saman. Hópurinn er með 

sameiginleg viðfangsefni og heildarmarkmið, en einstaklingar innan hans hafa 

mismunandi verkefni og undirmarkmið. Við námskrárskörun vinnur hópur nemenda 

með ólíka námsgetu að sameiginlegu viðfangsefni. Hver einstaklingur hefur ólík 

markmið sem skarast við markmið annarra námsgreina eða viðfangsefna. 

Einstaklingur með sérþarfir getur þess vegna fengið stuðning bæði með þrepaskiptri 

námskrá og námskrárskörun.114 

111 Samningur Sameinuðu þjóðanna. 1992. 18 gr. 
112 Aðalnámskrá leikskóla 1999:30 
113 Aðalnámskrá leikskóla 1999:34-35 
114 Giangreco, M. F., Cloninger, J. og Iverson, V.S. 2001:12-13 
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Heiltæk skólastefna er byggð á ákveðnu viðhorfi og vinnubrögðum þar sem 

gengið er út frá þeirri hugmyndafræði að allir séu jafnir til náms og er því miðuð við 

getu einstaklingsins. Mikið er lagt upp úr samstarfi við foreldra og þar með 

samvinnu milli heimilis og skóla. Markmiðið er að skapa góðan staðblæ og örva 

börnin til dáða í stað þess að gagnrýna þau.115 Heildtæk skólastefna tekur mið af því 

að öll börn fái viðeigandi verkefni sem eru í samræmi við þarfir þeirra, en jafnframt 

krefjandi. Hún gerir ráð fyrir að öll börn eigi náms-og félagslega hlutdeild í 

leikskólasamfélaginu, séu viðurkennd og fái stuðning hvert frá öðru. 116  Margir 

félagsþættir leikskólanna reynast heyrnarlausum börnum erfiðir eins og að fylgjast 

með spilum, upplestri og hlutverkaleikjum. Kennarar þurfa því almennt að þekkja til 

menningar heyrnarlausra því að í skóla sem vinnur eftir heildtækri skólastefnu geta 

verið heyrnarlaus börn.117 Mikilvægt er að leggja áherslu á og muna að bera virðingu 

fyrir getu, breytileika og þörfum allra barna í leikskóla og vinna að skipulagi með 

tilliti til ólíkra þarfa þeirra. 

Öll almenn þjónusta á að stuðla að blöndun heyrnarlausra inn í samfélagið en 

á sama tíma ber að virða þeirra menningu. Aðlaga þarf umhverfið að þörfum 

heyrnarlausra en ekki öfugt því heyrnarlausir þurfa og eiga rétt á viðeigandi 

þjónustu.118 Í skólum þar sem eingöngu heyrandi fólk starfar og fólk sem ekki kann 

táknmál, er mikil hætta á að heyrnarlausum börnum finnist þau vera annars flokks 

nemar,119 því þau mæta ekki nægilegum skilningi við slíkar aðstæður. Hætta á að 

þeir missi af samskiptum við bekkjafélagana og kennslunni ef táknmálstúlkur er 

ekki til staðar, eða ef kennarar hafa ekki þjálfun til að taka á sérstökum þörfum 

heyrnarlausra nemanda. 120  Mikilvægt er í blönduðum skólum að starfsfólk læri 

táknmál og að allur tækjakostur sé sniðinn að þörfum allra í skólanum.121 Þetta felur 

í sér að táknmálstúlkur þarf að vera í skólanum, að samskiptatækni og fjarskiptamál 

séu við hæfi og möguleikar á að nýta veraldarvefinn.122  Þegar tækjabúnaður er 

endurnýjaður þarf að gera ráð fyrir að heyrnarlausir eigi gott aðgengi að þeim en 
 
115 Kristín Aðalsteinsdóttir 2003 [óbirt grein] 
116 Þórhalla Guðmundsdóttir, 1999:34-36; Giangreco, M. F., Cloninger, J. og Iverson, V.S. 2001:7 
117 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:389 
118 Kneeshaw, S. 1998:21   
119 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:180 ;  Kneeshaw, S. 1998:15-16, Kyle, J.G. 

1987:198  
120 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:15-16 
121 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D.. 1988:180; Kneeshaw, S.1998:15-16, Kyle, 

J.G.1987:198 
122 Menntamálaráðuneytið. http.//www.stjr.is/mrn/mrn.nsf/pages/Upplysinar-Frettir-

Frettatilkynningar_2000-20000328 2000. Tekið af netinu. 07.03.2003 
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með breyttum þjóðfélagsháttum, almennri tölvueign og notkun hefur aðgengi þeirra 

batnað til muna.  

Hafa þarf þarfir heyrnarlausra í huga þegar stefna skólans er lögð. Styðjast 

má við reglur Sameinuðu þjóðanna um jöfn tækifæri fyrir fatlaða en þar segir að 

börnum skuli ekki vera mismunað, tryggja skal öllum börnum virðingu og stuðla að 

þátttöku hvers og eins í samfélaginu. Góð stefna og góðar áætlanir fyrir heyrnarlausa 

reynist oft vera til hagsbóta fyrir alla.123 

Leikskólinn Sólborg í Reykjavík er rekinn eins og aðrir leikskólar samkvæmt 

lögum um leikskóla en sérstaða skólans felst í því að þar er starfsgrundvöllurinn 

heiltæk skólastefna. Þar er stefnt að því að móta starf þar sem þörfum fatlaðra og 

ófatlaðra barna er mætt í sameiginlegu umhverfi. Markmiðið er að stuðla að 

jafnrétti, gildi og virðingu einstaklingsins og þróa leikskólastarf þar sem komið er til 

móts við þarfir breiðs hóps barna. Þar er leikskólastarf mótað og þróað og byggir 

það á samvinnu fag- og uppeldisstétta og að stuðlað sé að samábyrgð allra 

starfsmanna á barnahóp leikskólans. Meginmarkmiðin eru svo greind í nákvæmari 

undirmarkmið.124 

Í leikskólum hafa börn aðstæður til að kynnast fjölda annarra barna og því er 

mikilvægt að þau læri strax að bera virðingu fyrir því og skilji að hver hefur sín 

séreinkenni. Þess vegna er gott til að styrkja félagslega stöðu og sjálfsvirðingu hvers 

barns og að það fái að njóta sín á meðal annarra barna. 

 

5.2 Leikskóli fyrir heyrnarskert barn 

Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að það fái strax bestu mögulegu aðstoð og 

aðstæður til þess að ná tökum á námi og leik. 

Mikilvægt er að sérþarfir barns séu metnar þegar í upphafi skólagöngunnar 

og lögð sé áhersla á að þau fái kennslu og þjálfun við hæfi.125 

Gera má ráð fyrir að mörgu þurfi að breyta til þess að heyrnarskertu barni 

geti liðið vel í leikskólanum. Öll umhverfishljóð virka mjög truflandi og minnka 

hlustunarskilyrði barnsins. Mikilvægt er að þessi hljóð verði deyfð sem mest. 

Heyrnartækin magna upp öll hljóð þannig að athygli barnsins minnkar, það þreytist 
 
123 Samningur Sameinuðu þjóðanna 18/1992.  
124 Námskrá leikskólans Sólborgar 2002   
125 Félagsmálaráðuneytið. http://kosningar202.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/samfj0010 [án ártals] Tekið 

af netinu. 15.01.2003 
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fyrr og jafnframt er meiri hætta á að það missi af því sem sagt er. Til að minnka 

umhverfishávaða er margt hægt að gera, setja dúka á borð, filttappa undir þau og 

stólana og hafa myndir eða veggteppi á veggjum. Þessir möguleikar eru hvorki dýrir 

né fyrirhafnarmiklir.126 Sjónræn stundaskrá er góður kostur fyrir barnið, þar getur 

það alltaf séð hvað er næst á dagskrá. Ef um sérkennslu er að ræða er möguleiki að 

hafa fleiri börn saman í hóp, en þá minnkar hættan á að heyrnarskerta barnið 

einangrist og auk þess sem fleiri börn læra táknmálið á sama tíma.  

Mikilvægt er að hafa augnsamband við heyrnarskerta barnið á meðan talað er 

til þess og til að ná athygli þess er gott að snerta öxl þess.127 Allar umræður sem 

fram fara í kringum barnið verður að túlka á táknmáli og barnið verður að finna að 

það sé tekið með í umræðurnar. Allar upplýsingar sem barnið þarf að meðtaka verða 

að vera augljósar og skýrar og spyrja verður opinna spurninga til að tryggja að 

barnið skilji það sem fram fer.128 

Sögu -og samverustundir geta reynst heyrnarskertu barni erfiðar ef mörg 

börn eru saman í hóp. Gott er útbúa loðtöflu með myndum á til þess að barnið nái 

betur söguþræðinum meðan á lestri stendur. 129  Eftir söguna skapast gjarnan 

umræður en þá er æskilegt að börnin standi upp á meðan þau tala og túlka þarf 

jafnóðum það sem þau segja til þess að tryggja að heyrnarskerta barnið fái að 

fylgjast með og taki þátt í umræðunni.  

Það er engin ástæða til að ýkja munnhreyfingar þegar talað er við 

heyrnarskert barn og það gerir í raun illt verra, heldur er engin ástæða til þess að 

taka um höfuð eða höku þess. Skilji barnið ekki það sem talað er um er mikilvægt að 

setningin sé endurtekin.130 

Heyrnarskert barn notar varalestur til að bæta upp þær upplýsingar sem það 

missti af þó hann krefjist mikillar einbeitingar. Það er auðvelt að misskilja 

varalesturinn því mörg orð eru mynduð á svipaðan hátt og því er ekki gott að treysta 

á að barnið skilji allt sem fram fer. 131  Heyrnarskert barn öðlast mikla færni í 

samskiptum með því að taka þátt í daglegu lífi með jafnöldrum, það lærir ný orð 

ásamt fjölda reglna sem gilda í leiknum. 

 
126 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]  
127 Auckland University of Technology. 2001. 

http://www.aut.ac.nz/student_services/disability/deafteach.shtml. 19.02.2003 
128 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
129 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
130 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
131 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
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Þegar kenna á heyrnarskertu barni íslensku er mikilvægt að átta sig á að þessi 

nemandi hefur hvorki nægilegt vald á tungumálinu né orðaforða sem heyrandi fólk 

notar, þótt það sé af íslenskum uppruna.132 Íslenskan er þess annað tungumál og því 

verður þjálfun þess að fara fram á rólegum stað þar sem hægt er að brúa bilið á milli 

kunnáttu barnsins á móðurmáli þess og íslenskunnar. 

Öll kennsla verður að byggjast á táknmáli og öðrum grunni sem barnið 

þekkir,133 myndabækur er góðar til að sýna barninu og kenna því táknin um leið og 

íslenska orðið á ritmáli. Eftir því sem barninu eykst færni í að nota táknmálið eru 

möguleikarnir meiri. Þá um leið getur það nálgast leikinn á eigin forsendum, sagt 

sögur og sungið á táknmáli.  

Í lögum um leikskóla er kveðið á um að þau börn, sem þurfi á sérstakri 

aðstoð að halda eigi rétta á henni innan leikskólans með handleiðslu sérfræðinga. 

Fyrir heyrnarskert barn er þetta ekki nægilegt. Það þarf fyrst og fremst að örva 

málþroska þess og aðstæður þar sem táknmál er talað öllum stundum. Því verður á 

engan hátt komið við þar sem heyrandi börn eru í meirihluta.134 

Góð tengsl leikskóla og foreldra styrkja uppeldisstarf leikskóla og ytri 

umgerð starfseminnar. Leikskólabörn, foreldrar og starfsfólk leikskóla hafa ýmissa 

sameiginlegra hagsmuna að gæta. Gera skal ráð fyrir slíku samstarfi við 

skipulagningu starfsins í samræmi við uppeldisáætlun fyrir leikskóla.135 

Í lögum um leikskóla er hvergi sérstaklega minnst á kennslu heyrnarlausra 

eða heyrnaskertra barna og verður því að líta svo á að almenn ákvæði um þjónustu 

við fatlaða í skólum eigi við um þessi börn.  

 

5.3 Einstaklingsnámskrá 

Í lögum um leikskóla segir að leikskólastjóri ábyrgist að gerðar séu áætlanir sem 

byggja á uppeldisáætlun leikskóla fyrir hvert barn er þarf sérstaka aðstoð og þjálfun 

í samráði við ráðgjafa og sérfræðiþjónustu. Áætlanir skulu stuðla að því að auka 

færni barnsins miðað við þroskastig þess. Ávallt skal taka tillit til heildaraðstæðna 

 
132 Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999:49 
133 Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999:73 
134 Anna G. Hugadóttir, 1996. Lög 15.02.2003 
135 Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995  
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barnsins, hvort sem aðstoðin eða þjálfunin er sniðin að einstaklingi eða hópi 

barna.136 

Eitt af mikilvægustu hlutverkum menntunar er að skapa hverjum einstaklingi 

sem best lífsskilyrði. Mikilvægt er að öll börn í leikskóla fá þá þjónustu sem þeim 

ber. Einstaklingsnámskrá er ætluð fyrir barn með sérþarfir með það í huga að mæta 

þörfum þess á markvissan hátt. 

EFLING er vinnuaðferð/tæki sem notuð er til að móta inntak 

einstaklingsnámskrár fyrir börn með sérþarfir og þarf að þróa og aðlaga þær 

leikskólanum. Þeir sem koma að gerð slíkrar námsáætlunar í leikskólum eru 

leikskólakennarar í samvinnu við foreldra, og sérfræðinga stoðþjónustan. 137 

Aðalkostir EFLINGAR felast í samstarfi foreldra og leikskóla við gerð 

einstaklingsnámskrár. Segja má að fjölskyldan gegni lykilhlutverki við gerð 

námsáætlunar en teymisvinna er jafnframt ómissandi liður í að tryggja gæði 

menntunar. Samhæfing allra stuðningsaðila utan leikskólans er ein af forsendum 

góðrar menntunar og sameiginleg lausnaleit eykur skilvirkni námsáætlana.138 

Einstaklingsnámskrá þarf að gera í samræmi við starf leikskólans sem þarf 

að vera í aðgengilegu formi fyrir alla. Einstaklingsáætlun þarf að skilgreina alla tíma 

dagsins, hvernig er best að ná til barnsins, hvað á að kenna/gera, hvar, hvernig og 

hverju þarf að breyta í umhverfinu. Hún þarf að innihalda lýsingu á þeim frávikum í 

þroska/hegðun sem barnið er með og hjálpartækjum ef einhver eru. 

Einstaklingsáætlanir eru byggðar á niðurstöðum prófa og tékklista frá 

greiningaraðilum utan leikskólans svo sem talkennara, væntinga foreldra um 

daglegar athafnir og einnig annarra meðferðaraðila. 139  Þær þurfa að fara eftir 

áhugasviði barnsins til að styrkja hæfni þess og eins verður hún að innihalda hagnýt 

atriði eins og almennt hreinlæti, umferðarreglur og fleira sem að lífi barnsins snýr. 

Við gerð einstaklingsnámskrár þarf að hafa í huga hvaða leið á að fara í 

sambandi við meðferð og hvernig á að skrá hegðun/atferli barnsins. Einnig er 

mikilvægt að hlutverk annarra starfsmanna leikskólans en sérkennsluaðila sé 

tilgreint. Vönduð vinnubrögð eru nauðsynleg og þess vegna þarf að fara fram 

endurmat – sjálfsmat til að komast að hvernig hefur gengið, hver staða barnsins sé 

 
136 Lög um leikskóla nr. 225/1995 
137 Giangreco, M. F., Cloninger, J. og Iverson, V.S., 2001:2 
138 Giangreco, M. F., Cloninger, J. og Iverson, V.S. 2001:13 
139 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997:15; Jakob Bragi Hannesson 2000:22 
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núna, hvað eigi að leggja áherslu á og hvenær áætlað sé að barnið nái tilteknum 

áfanga miðað við fyrri reynslu.140 

Markmið eru sett fram til lengri eða skemmri tíma. Megináherslur skal 

byggja á því sem barnið getur, á styrk barnsins og áhugasviðum þess og um leið og 

leitast er við að styrkja veika þætti barnsins.141 

Í reglugerð um sérkennslu nr. 398/1996 segir meðal annars að í sérkennslu 

felist að gera rökstudda námsáætlun fyrir hóp eða einstakling byggða á upplýsingum 

um allar aðstæður og stöðu einstaklingsins í námi og þroska. Kennslan á að vera 

samkvæmt námsáætlun og skulu tilgreind markmið með henni. Skráning og 

endurskoðun á námsáætlun og kennslu þarf að fara fram reglulega.142 Skráningin 

þyrfti að vera rauður þráður í starfi leikskólanna því það er gott mælitæki til að 

endurskoða unnin verk og meta þörf fyrir endurskipulagningu. 

Í borginni Salamanca á Spáni var ráðstefna árið 1994. Þar var sett fram 

rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir. Í yfirlýsingunni var komið 

með nýjar hugmyndir um menntun nemenda með sérþarfir. Þar var lögð áhersla á að 

börnin yrðu að finna að þau séu velkomin í umhverfi sínu og stuðla ætti að 

þjóðfélagi án aðgreiningar, taka þyrfti mið af því að fólk er ólíkt og námið skyldi 

laga að barninu en ekki barnið að náminu.143 

Mikilvægt er að velja vel allar námsaðstæður fyrir börn, þó sérstaklega ef 

börn með sérþarfir eiga í hlut til að tryggja að þeim séu skapaðir þeir möguleikar til 

sjálfshjálpar og þroska sem völ er á. 

Jafnréttiskrafa til menntunar og alhliða þátttöku í þjóðfélaginu hvílir á öllum 

sem sinna skólastarfi. Þetta felur ekki endilega í sér sömu úrræði fyrir alla heldur 

sambærileg og jafngild tækifæri. Skulu verkefnin höfða jafnt til nemenda í dreifbýli 

sem þéttbýli, fatlaðra og ófatlaðra, óháð uppruna, trú og litarhætti.144 

Leikskólinn gefur möguleika á streitulitlu lærdómsumhverfi þar sem hægt er 

að æfa tungumál og prófa alls kyns hluti og athafnir. Ung börn geta komið miklu af 

upplýsingum á milli sín með því að nota aðeins eitt og eitt orð og aðstæður til að öll 

 
140 Giangreco, M. F., Cloninger, J. og Iverson, V.S. 2001:32-33 
141 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997:15 
142 Reglugerð um sérkennslu nr.389/1996 
143 Erna Árnadóttir, 2002 
144 Félagsmálaráðuneytið. [án ártals]. http://kosningar202.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/samfj0010

15.01.2003 
 25

http://kosningar202.is/interpro/fel/fel.nsf/pages/samfj0010


börn geti lært táknmál ættu að geta verið til staðar; yfir daginn hafa börnin 

möguleika til að höndla og rannsaka margs konar efnivið meðan þau læra.145 

Einstaklingsnámskrá virðist nauðsynlegt hjálpartæki til að fylgja eftir 

ábendingum fagfólks og foreldra til að auka hæfni og bæta líðan barnsins ,svo það 

geti upplifað sig sem heilsteyptan einstakling. 

 
145 Gordon, A. M. og Kathryn W. 1996:408   
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6. Áhrif heyrnarskerðingar og heyrnarleysis á 

einstaklinginn 
Þar sem heyrnarskert og heyrnarlaus börn fá allar upplýsingar sjónrænt er meiri 

hætta á að þau skorti lágmarksupplýsingar um það sem gerist í kringum þau ef 

aðgengi að upplýsingum eða fræðsla er ekki nægileg. Ekki er óalgengt að fullorðið 

fólk tali um að á uppvaxtarárum hafi það ekki fengið nægjanlegar útskýringar um 

hvað má og hvað ekki, um hvað var rætt og hvers vegna tilfinningar og viðbrögð 

fólks voru öðruvísi en þau áttu von á. 146  Mikilvægt er að upplýsingar til 

heyrnarskertra berist þeim til þess að þeir finni sig velkomna í samfélagið og læri 

samskipti, reglur og öðlist reynslu í mannlegum samskiptum.  

Börn hafa þörf fyrir að vita tengsl þess við fjölskyldu, umhverfi sitt og annað 

sem þau umgangast, þau hafa þörf fyrir öryggi og að vita hver þátttaka þeirra í 

samfélaginu er. Með auknum þroska finna þau þær tilfinningar sem þau bera til 

fjölskyldunnar, hvernig þeim líður, hvernig þau hegða sér og hvernig umönnun þau 

fá og er mikið undir þessum tilfinningum komið.147 

Kornabarn tjáir sig með gráti, hreyfingum og fleiri ósjálfráðum meðfæddum 

viðbrögðum.148 Þrátt fyrir að heyrnarlaust barn sé orðið sex mánaða bendir jafnvel 

enn ekkert til þess að eitthvað sé að. Foreldrar hafa umgengist barnið eins og 

heyrandi smábarn og taka ekki eftir að þroskinn er þá þegar farinn að skerðast miðað 

við þroska heyrandi barns.149 Barnið grætur þegar það er svangt eða óánægt, drekkur 

úr bolla og skríkir ánægt sé leikið við það og hjalar þegar það er satt og ánægt.150 

Í flestum tilvikum, sýna heyrnarskert börn sömu hegðun á fyrst ári og 

heyrandi börn, þau babla og nota bendingar eins heyrandi börn, hvort sem þau eiga 

heyrandi foreldra eða ekki. Þegar heyrnarskert börn eru um það bil tólf mánaða fara 

þau að tjá sig með skiljanlegum bendingum. Þau bera hendi upp að munni sér eins 

og þau séu með glas til að sýna að þau vilji drekka. Þessi samsvörun í þroskastigum 

málsins milli heyrnarskertra og heyrandi barna sýna að upphaf málþroskans er sá 

sami.151 Barnið skynjar hreyfingu á sýnilegum hlutum, en þær upplýsingar örva 

 
146 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:30,96;  Deaf Worlds Ministries. 1997. 

http://frontpage.erir.net/dwm/aricle3.html Tekið af netinu. 18.11.2002   
147 Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002. Glæður.1,12:8 
148 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:92 
149 Rassmussen,  P.V. 1983:31 
150 Rassmussen, P.V. 1983:32 
151 Bee Helen, 2000:231 
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engan veginn til jafns á við þá örvun sem heyrandi börn fá. Það sést vel á því þegar 

horft er á hversu mikil áhrif talmál annarra örvar heyrandi barn á þessum aldri.152 

Eftir því sem líður á fyrsta árið verður auðveldara að átta sig á hvort og hvað angrar 

barnið.153 Það er ekkert sem bendir til að heyrnarskert barn njóti ekki lífsins til jafns 

við heyrandi barn, sé líkamsþorski eðlilegur og eingöngu um heyrnarleysi að 

ræða.154 

Fyrir kemur að tveggja til þriggja ára börn missi stjórn á sér ef þau fá ekki 

vilja sínum framgengt. Þetta virðist eldast fyrr af heyrnarskertum börnum sem alast 

upp hjá heyrnarlausum foreldrum en þeim sem alast upp hjá heyrandi foreldrum því 

heyrnarlausu foreldrin hafa öruggari tjáskipti við börnin en heyrandi. Það er því 

ekkert sem bendir til að heyrnarskert börn eigi erfiðara skap en heyrandi en þar 

munar einfaldlega miklu hve tjáskiptin eru auðveldari við heyrnarlausa foreldra.155 

Ef barnið kemst upp með það að benda aðeins á hlutina getur það valdið bæði því og 

foreldrunum miklum erfiðleikum síðar meir, vegna þess að miklar líkur er á að þeir 

sem umgangast barnið viti ekki hvað það á við.156 Í leikjum getur heyrnarskert barn 

mætt mörgum hindrunum þegar það reynir að fylgja heyrandi börnum eftir. Það 

heyrir ekki hvað sagt er, oft er hraði, hávaði og mikið stress í leikjum sem allt er 

yfirþyrmandi fyrir barnið, það fylgir leiknum engan veginn eftir og heyrir ekki 

hvaða skilaboð hafa verið gefin.157 Óraunhæfar kröfur geta grafið undan sjálfsmynd 

og sjálfstrausti barna og því er mikilvægt að foreldrar og aðrir uppalendur komi sér 

saman um uppeldisaðferðir því heyrnarskert börn eru ekki síður næm á staðblæ og 

kunna að nota sér aðstæður á sama hátt og önnur börn. 

Mikilvægt er að gera sömu uppeldislegar kröfur á heyrnarskert og 

heyrnarlaus börn og heyrandi en oft þarf að útskýra hlutina vel fyrir þeim sé táknmál 

ekki notað.158 Vegna skorts á tjáskiptum hafa sumir í samfélaginu misskilið ímynd 

og mál heyrnarslausra, 159  boðskipti þeirra fara eingöngu fram á táknmáli er 

framkoma þeirra því oft vitlaust túlkuð.160 Trúlega er það einstaklingsbundið hversu 

 
152 Rassmussen, P.V. 1983:32 
153 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:92 
154 Rassmussen, P.V. 1983:32 
155 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:163 
156 Rassmussen, P.V. 1983:33 
157 Deaf Worlds Ministries. 1997. http://frontpage.erir.net/dwm/aricle3.html 18.11.2002 
158 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:153,158 
159 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:386   
160 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:175; Deaf Worlds Ministries. 1997. 

http://frontpage.erir.net/dwm/aricle3.html 18.11.2002    
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áberandi boðskiptin eru. Fyrir heyrnarskert og heyrnarlaust fólk hefur sjón -, bragð-, 

lyktar- og snertiskynjun meiri þýðingu en fyrir heyrandi því þessi skynjun upplýsir 

þá oft um ástand hluta. 161  Þegar heyrnarlaus börn eru innan um heyrandi er 

auðveldlega hægt að taka þau fyrir heyrandi162 og sum börn hafa tilhneigingu til að 

nýta sér það svo þau komist inn í hópinn þó þau viti ekkert hvað sagt er í kringum 

þau. Börn eru að öllu jöfnu mjög trygglynd þeim sem tengjast þeim á einhvern hátt 

og eru tilbúin til að læra mál þeirra.163 Það fer ekki hjá því að heyrnarskert börn eru 

jafn mismunandi og heyrandi og nota hvert sína aðferð til að komast í hópinn. 

Hingað til hafa aðstæður til kennslu heyrnarlausra barna verið þess eðlis á 

Íslandi, að flutningur af landsbyggðinni er nauðsynlegur vegna skólagöngu þeirra.164 

Það getur reynst erfitt fyrir barnið að fara í nýtt umhverfi og afkoma fjölskyldunnar 

getur breyst mikið og ekki endilega alltaf til batnaðar. Hins vegar hefur líf 

heyrnarlausra breyst til batnaðar á síðustu árum og er það fyrst og fremst kennsla á 

táknmáli og aukið námsframboð almennt sem hefur valdið þeirri breytingu. Þá hefur 

þjónusta við heyrnarlausa aukist og tækninýjungar opnað fleiri leiðir til 

samskipta. 165  Með þessum auknu tækninýjungum gefast heyrnarlausum fleiri 

tækifæri til að vera virkir í samfélaginu og meiri möguleika til sjálfshjálpar. 

 

6.1 Áhrif heyrnarleysis á samskipti 

Mikilvægt er að foreldrar tileinki sér skýr tjáskipti við heyrnarlaust barn sitt, að 

öðrum kosti má reikna með að tjáskiptin hafi hamlandi áhrif á samskipti þeirra í 

heild. Séu samskiptin ekki góð getur það dregið úr öllum tengslum við foreldra, 

barnið skortir hugtök fyrir hugsanir sínar og öll þekkingaröflun er í lágmarki einmitt 

á þeim árum sem hún er mikilvægust.166 Foreldrar heyrnarlaus barns þurfa að átta 

sig á því að barn þeirra verður að læra ákveðna tjáskiptaaðferð sem allra fyrst,167 því 

tjáning þess er með öðrum hætti en heyrandi, heyrnarleysið verður að hindrun ef 

ekki tekst að móta fullnægjandi samskiptakerfi. 168 Heyrnarlaust barn hugsar 

 
161 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:386   
162 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:175; Deaf Worlds Ministries. 1997.  

http://frontpage.erir.net/dwm/aricle3.html 18.11.2002 
163 Deaf Worlds Ministries. 1997. http://frontpage.erir.net/dwm/aricle3.html 18.11.2002 
164 Anna G. Hugadóttir, 1996, Heyrnarskerðing. 15.01.2003 
165 Gunnar Salvarson, 1995:65 
166 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:98 
167 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:97 
168 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:21 
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myndrænt og ef foreldrar þess hafa fullan skilning á því og geta þroskað með sér 

þann eiginleika átta þeir sig betur á hugarheimi þess og hvernig það skynjar 

veröldina.169 Til að samskiptin innan fjölskyldunnar geti verið eðlileg er mikilvægt 

að sem flestir hefji nám í táknmáli sem fyrst. Oft þarf að benda foreldrum á að gera 

þá eðlilegu kröfu að barnið fái túlk við sem flestar athafnir170 því heyrnarlaus börn 

hafa sömu þarfir og heyrandi börn, þeim er aðeins sinnt á ólíkan máta.  

Félagslegar og tilfinningalegar þarfir eru svipaðar hjá heyrnarlausum og hjá 

heyrandi einstaklingi. Góður stuðningur við heyrnarlausa er mikilvægur til að ná 

fram metnaðarfullum einstaklingum.171 Margir eru mjög tortryggnir á umhverfið og 

vini sína, eru mjög viðkvæmir fyrir því að talað sé um þá. Þeir sömu geta orðið 

óþolinmóðir og stressaðir af því að horfa stíft á heyrandi einstaklinga og reyna að 

geta sér til um hvað sé verið að tala um. Heyrnarlausir eru fremur félagslega 

einangraðir en hafa mikil samskipti innbyrðis og við sína nánustu. Þá er athyglisvert 

að makaval heyrnarlausra er að miklum meirihluta innan hópsins.172 

Þar sem heyrnarlausir þurfa að treysta á sjónina í samskiptum er mikilvægt 

að viðmælendur þeirra tali skýrt. Einnig er hægt að koma skilaboðum til þeirra með 

látbragði, svipbrigðum, með því að skrifa á blað eða nota tákn.173 Nægileg birta er 

nauðsynleg og mikilvægt er að horfa gaumgæfilega á þann sem talað er við 174 svo 

óhætt ætti að vera að tala um sjónrænt tungumál.175 

Innihaldsrík samskipti við aðra er mikilvægur þáttur í lífinu, öll viljum við 

og þörfnumst samskipta við annað fólk, með þeim ræktum við margþættar 

tilfinningar og lærum að gefa og þiggja. 

 

169 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:29 
170 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:176,181 
171 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:386   
172 Anna G. Hugadóttir, 1996, 15.01.2003 
173 Kneeshaw, S. 1998:20 
174 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:127 ; Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 

24.02.2002 
175 Anna Pétursdóttir, Sigurður Gíslason og Unnur Dónaldsdóttir 1996;1,6:5-6  
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7. Mál og menning heyrnarlausra 

Hugtakið menning er notað þegar rætt er um venjur og siði ákveðins lands, einstakra 

samfélagshópa, 176  ákveðnar hefðir, tungumál og annað sem snertir mannleg 

samskipti.  

Þar sem menning heyrnarlausra er fyrst og fremst sjónræns eðlis er upplifun 

þeirra önnur en heyrandi.177 Leiklist er í eðli sínu sjónleikur þar sem leikrit voru ekki 

túlkuð brugðu heyrnarlausir á það ráð að búa til sín eigin leikrit178og hefur sem slík 

lengi verið hluti af menningu heyrnarlausra. Heyrnarlaus ljóðskáld flytja ljóð sín á 

táknmáli og sum ljóðanna er hægt að þýða yfir á ritmál en önnur ekki. Listrænu 

táknin eru byggð upp á sama hátt og grunnformin í táknmáli en til þess að 

listarmaðurinn nái að tjá hug sinn brýtur hann vísvitandi ýmsar málfræðireglur með 

eigin skáldaleyfi, en þeir verða að þekkja táknmálið vel til að geta leikið sér svona 

með það.179 

Innan samfélags heyrnarlausra líta flestir þeir sem fæðast heyrnarlausir, 

missa heyrn snemma og alast upp innan samfélags heyrnarlausra, á sig sem fólk er 

hefur sjónrænt mál og ákveðna menningarsögu.180Þegar rætt er um sameiginlega 

menningu þeirra er átt við fólk sem veit hvað það þýðir að vera heyrnarlaus og hvað 

því fylgir.181 Heyrnarlausir eiga sína menningu þar sem þeir samsama sig.182 Þar eru 

boðskipti ekki vandamál, þeir tala eigið móðurmál og hitta vini sem hafa sama 

menningarlega bakgrunninn. Það er þeim jafn mikilvægt og öllum öðrum að geta 

upplifað sig sem einn úr hópnum.183 Vitað er að sumir heyrnarlausir foreldrar óska 

þess að eignast heyrnarlaus börn því sömu félagslegu reglur gilda þá innan sömu 

fjölskyldu.184 

Í menningarheimi heyrnarlausra lærast félagslegar reglur og meðal annars 

þess vegna gegna félagasamtök heyrnarlausra þýðingarmiklu hlutverki innan 

samfélags þeirra. Hugmyndir benda til þess að sameiginleg reynsla heyrnarlausra sé 

 
176 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:172 ; Gunnar Salvarsson, 1995:63; Kneeshaw, 

S. 1998:8  
177 Gunnar Salvarsson, 1995:63   
178 Gunnar Salvarsson, 1995:71 
179 Gunnar Salvarsson, 1995:73 
180 Kneeshaw, S. 1998:8 
181 Kneeshaw, S. 1998:6 
182 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:172 ; Gunnar Salvarsson, 1995:63 
183 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:177 
184 Kneeshaw, S. 1998:11; Gunnar Salvarsson, 1995:64 ; Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:389 
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öðruvísi en heyrandi fólks. 185  Félagsleg og menningarleg tengsl eru alltaf 

samofin.186 Menningarheimur heyrnarlausra hefur orðið fyrir barðinu á þröngsýni 

þeirra sem eiga erfitt með að samþykkja og virða menningarheim annarra. 

Heyrnarlausir hafa lagt sitt af mörkum til að gera menningarheim sinn sýnilegri en 

það ásamt bættri fræðslu, hefur leitt til breyttra jákvæðra viðhorfa til 

heyrnarlausra.187 Einnig hefur skilningur aukist á að táknmálið sé heyrnarlausum 

jafn mikilvægt og talaða móðurmál okkar sem heyrum.188 

Áður fyrr var heyrnarlausum nær eingöngu kennt fingrastafrófið í skólum, þá 

voru flest orð stöfuð en svipbrigði voru notuð með. Nú er táknmál talað eingöngu og 

eru þeir sem áður lærðu eingöngu fingrastarfrófið farnir að tileinka sér táknmál. 

Segja má að menning heyrnarlausra hefjist í skólanum þar sem þeir fá menntun, læra 

táknmálið og ýmislegt annað sem fylgir því að vera heyrnarlaus. Án skólans geta 

heyrnarlausir staðið frammi fyrir hindrunum vegna skorts á menntun. Þess vegna er 

meðal annars útbreiðsla á menningu heyrnarlausra og táknmálinu, helsta boðbera og 

miðils þessarar menningar, nauðsynleg .189 Með nokkrum sanni má segja að í málinu 

felist menningin.190 

Þegar heyrnarlausir eru spurðir af hverju þeir læri einnig þjóðmál 

viðkomandi lands segja þeir það vera vegna þess að þá nái þeir meiri árangri í starfi 

og einkalífi. Þeir tilheyra báðum menningarheimum vegna þess að þeir hafa ekkert 

val um hvort þeir vilji teljast heyrandi eða heyrnarlausir.191 

Þar sem börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, eru úr ólíkum 

fjölskyldugerðum, menningu og samfélagi skal leikskólinn leggja áherslu á og taka 

tillit til þess við skólanámskrágerð. Með því eflist tilfinning sérhvers barns fyrir því 

að það tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. Margvísleg samskipti við starfssemi 

utan leikskólans geti verið hluti þessarar viðleitni,192 til dæmis með vorhátíðum eða 

jafnvel hafa sérstökum menningarhátíðum minnihlutahópa innan skólans.  

 
185 Valgerður Stefánsdóttir, 1991:29-31. 
186 Kyle, J.G. 1994:20 
187 Gunnar Salvarsson, 1995:59 
188 Kneeshaw, S. 1998:8; Boese, R. J., Carbin, C.F., Freeman, R.D. 1988:175 ; Valgerður 

Stefánsdóttir, 1991:29 
189 Kneeshaw, S. 1998:16; Boese, R. J., Carbin, C.F., Freeman, R.D.1988:27 ; Gunnar Salvarsson, 

1995:64 
190 Kneeshaw, S. 1998:10 
191 Gunnar Salvarsson, 1995:65 ;Kyle, J.G. 1994:59 
192 Aðalnámskrá leikskóla 1999:27    
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8. Aðferð við könnun 

8.1 Markmið 

Markmiðið með þessari athugun er að kanna stöðu og aðstæður heyrnarskerts barns í 

leikskóla með áherslu á hvernig samskiptum á milli barnanna í leikskólanum er 

háttað. Jafnframt er ætlunin að kanna hvernig umhverfi og námsaðstæður 

heyrnarskerta barnsins eru með tilliti til fötlunar þess.  

Ástæða er til að spyrja hvernig örva má samskipti milli heyrandi og 

heyrnarskertra barna í leikskóla, hvernig skipuleggja mætti kennslu þeirra í 

blönduðum leikskóla og hvort ástæða sé til að breyta umhverfi og námsaðstæðum í 

leikskólanum með tilliti til heyrnarskertra barna. 

8.2 Þátttakendur 

8.2.1 Leikskólinn og barnið 

Börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika 

þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, eiga rétt á henni innan leikskólans undir 

handleiðslu sérfræðinga. Samkvæmt lögum um leikskóla kemur einnig fram að 

leikskólar skulu vera þannig byggðir og reknir að þeir geti sinnt fötluðum 

börnum193.

Leikskólinn sem valinn var til athugunar starfar samkvæmt þessum lögum. 

Leikskólinn er einsetinn með tveimur aldursskiptum deildum sem aftur skiptast upp 

í heimastofur. Boðið er upp á fjögurra til níu og hálfrar klukkustunda vistun fyrir 

börnin, fjöldi barnanna á leikskólanum er um 70, með mislangan vistunartíma.  

Leiksvæði leikskólans er gott, lóðin er stór og vel búin leiktækjum og ekki 

spillir fyrir að á lóðinni er lítill klettur sem börnin geta klifrað upp á og fengið þaðan 

gott útsýni yfir garðinn og síðan rennt sér niður á veturna. Á baklóðinni eru stór tré. 

Húsið er gamalt, byggt í U þannig að í miðjunni er gott skjól mót suðri.  

Í starfi leikskólans er áhersla lögð á lestrarhvetjandi umhverfi, að byggja upp 

jákvæða sjálfsmynd barnanna og að lögð séu inn tákn með tali í upphafi skólagöngu 

fyrir öll börnin. Nýjum myndum af táknum er skipt út vikulega og öll börnin eiga 

 
193 Lög um leikskóla nr. 78/1994 
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sitt nafntákn. Til að minnka hávaða hafa verið settir dúkar á borðin þar sem börnin 

matast og eins eru mottur á gólfum, en allt dregur þetta úr hávaða.  

Þátttakandinn í þessari könnun er líflegur 2,8 ára gamall, brosmildur strákur. 

Hann er heyrnarskertur, það mikið að hann þarf að nota heyrnartæki. Að sögn 

foreldra og leikskólakennara hefur hann nokkuð góðan málskilning og orðaforða 

þrátt fyrir heyrnarskerðinguna. Að þeirra sögn er hann staðfastur, stendur vel með 

sjálfum sér og hefur sínar skoðanir og vilja. Barnið fær þjálfun einu sinni í viku með 

talþjálfara.  

Starfsfólkið hefur ekki sótt námskeið í táknmáli og hefur enga þjálfun í því 

heldur. Táknmálsfræðingur hefur aðeins leiðbeint lítillega í tákn með tali en það er 

aðeins notað sem samskiptaform og er ekki það sama og táknmál.194 

8.3 Framkvæmd og greining 

Við könnunina var notuð skráning á vettvangi, skráð var jafnóðum það sem fyrir 

augu bar í leik og samskiptum barnsins ásamt aðstæðum og skipulagi á 

leikskólanum. Athugunin stóð í tvo daga. Reynt var að gæta þess að börnin yrðu 

ekki mikið vör við athugandann svo þau yrðu ekki feimin eða trufluðust við dagleg 

störf. Í upphafi var haft símasamband við foreldra og leikskólastjóra og óskað eftir 

að fá að fylgjast með barninu í tvo daga. Þá var sent formlegt bréf til þessara aðila 

þar sem óskað var eftir því sama og var það samþykkt skriflega af móður. Gögnin 

voru flokkuð þrjá í flokka: umhverfi, kennslu og samskipti.  

 
194 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2003. 27.04.2003 
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9. Niðurstöður 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður athugunar sem gerðar voru á vettvangi í 

leikskóla nokkrum. Fylgst var með einu barni sérstaklega en það er heyrnarskertur 

drengur sem hér er nefndur A (Atli). Annar drengur B (Bjarni) kemur nokkuð við 

sögu. Töflur I og II sýna útdrátt úr athuguninni en nánari lýsing fylgir á eftir.  

Tafla I - Fyrri dagur 
Tími 

 
Umhverfi Kennsla Samskipti 

 
8.45-9.00 

 
Verið inni á 
deildinni í 
heimiliskrók. 
 

Frjáls leikur og 
samskipti við 
önnur börn. 

 

A duglegur að leika sér við hin börnin, keyrði mikið 
dúkkuvagn. Eftir langa samningalotu, var A til í að setja 
dúkku í vagninn. Ekki ljóst hvort A hafi skilið samningana. 

9.00-9.30 Samveru-
stund á 
deildinni, alls 
10 börn 
saman. 
 

Samverustund 
lesið og mikið 
reyndi á hlustun. 

Reynt að fá A til að hlusta. A missti fljótt einbeitingu. Var 
beðinn að sitja kyrr en það stóð stutt yfir.  

9.30-10.00 Í sérkennslu-
herbergi. 

 

Málörvun - 
kennd ýmis hljóð 
og smáorð. A 
látinn hafa eftir 
og strika á blað í 
leiðinni. Æfingin 
virtist höfða 
mjög vel til hans. 

A hafður einn. Var mjög duglegur og þekkti flesta hluti sem 
bent var á. Hélt einbeitingunni nokkuð vel, mun betur en í 
sögustundinni. 

10.00-10.30 Verið inni á 
deildinni í 
heimiliskrók. 
 

Frjáls leikur. A var þreytulegur og pirraður keyrði á börnin með dúkkuv. 
og sýndi mótþróa. Bráði aðeins af honum, tók saman dótið 
ásamt hinum börnum áður en farið var út. 

10.30 -
11.30 

 

Fataklefinn 
 

Útileiksvæði. 

Útivist. 

Klæða í útigalla. 
 

A mjög duglegur að fara í fötin. Beið eftir B vini sínum sem 
hann vildi að færi út á sama tíma. Fóru hlæjandi út. Virtist 
ná vel til B. Fór beint  rólu og rólaði. A vildi að B færi í hina 
róluna en B var að tala við aðra krakka. A fór til B og hlupu 
þeir síðan saman í rennibrautina. Börnin virtust taka A með 
í leikinn. Ekkert hik hjá hinum að tala við A.  
 

11.30-12.00 Lestrarkrókur 
Þar voru 
saman komin 
öll börnin á 
deildinni. 

Hlusta á sögu. A var ekki mikið með hugann við söguna, ýtti við hinum 
börnunum, var að lokum settur á milli tveggja stelpna og 
gekk þá betur.    

12.00-12.30 Matsalur. Matast og sitja 
kyrr. 

Allt gekk vel við matarborðið.   

12.45-13.30 Á deildinni. Örva hlustun.  Öll börnin hlusta á sögu af segulbandi og hvílast. Þögul og 
góð.     

13.30-14.30  
 

Útileiksvæði. 
 

Frjáls leikur.  
 
Leika með 
öðrum börnum. 
Skiptast á að 
vera með dótið. 

A fór út að leika dreka ásamt öðrum börnum. A og B fóru 
upp á klett; horfa, spjalla og hlæja. A dró sig aðeins í hlé 
vildi vera útaf fyrir sig smástund. A fór í sandkassann, tók 
skóflu, vissi ekki að annað barn var með hana. Barnið fékk 
hjálp leikskólakennara til að fá skófluna. Skóflan hafði legið 
í sandkassanum þegar A kom að honum. Fór hugsi í lítinn 
kofa sem er við sandkassann. Fór að leika við B vin sinn. 
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14.30-15.00 Snyrting.  
 

Matsalur. 
 

Sjálfshjálp með 
hreinlæti. 

 

Borðsiðir. 
 

Vildi sulla í vaskinum. Var stoppaður af með það. Fór inn í 
matsal eftir að hafa farið úr útigallanum með smá hjálp 
þvoði hann sér og settist strax í sitt sæti.  
 

15.00-16.00 Inni á deild. Samleikur með 
öðrum börnum. 
Hlutverkaleikur. 

A var að dunda með fisk úr plasti. Börnunum skipt upp. A 
fór í lítið herbergi. Hélt áfram að dunda, var þó farinn að 
gefa hinum börnunum að smakka fiskinn. Eftir smá pústra 
milli barnanna var ákveðið að lesa loðtöflusögu, það gekk 
vel. A glaður að sjá mömmu sína, tók henni fagnandi. 

Tafla II - Seinni dagur  
Tími 

 
Umhverfi 
 

Kennsla Samskipti 
 

9.30-10.00 Inni á 
deildinni og í 
heimiliskrók 
sem er þar 
inn af. 

 

Frjáls stund. A dundaði einn en tók vel í að elda mat í heimakrók og 
breiða ofan á dúkku sem var í vagni. 
 
.

10.00-10.30 Fataklefinn. Klæddi sig í 
útigallann. Lengi 
að átta sig þegar 
var verið að 
segja honum í 
hvaða röð hann 
ætti að klæða 
sig í fötin. Tókst 
samt allt.  

A spjallaði mikið við strák, var að spyrja hvort hann vildi 
koma út að leika. Beið ekki eftir svari, hélt áfram að reyna 
að klæða sig 

 

10.30 -
11.30 

 

Útileiksvæði. Samskipti við 
önnur börn. 

 

A var að moka snjó. Hafði gaman af að leggjast í snjóinn 
og horfa á snjókornin falla af himnum. Nokkur börn lögðust 
hjá honum. Hann hélt sig mikið nálægt B. Virtust ná vel 
saman þrátt fyrir að spjallið færi ofan garðs og neðan. A 
skildi ekki. Hrinti og lamdi með skóflunni. Áminntur. 
Klappaði þá á kinnina á þeim sem hann meiddi. A var dreki 
og myndaði sömu hljóð og hin börnin, allir léku dreka.   

11.30-12.00 Samveru-
stund. 
 

Sögustund, 
hlustun söngur. 

 

Fylgdist lítið með, var í eigin heimi. 

12.00-12.30 Samveru-
stund.  
 

Matast. 
Borðsiðir. 

Var duglegur og stilltur. 

12.45-13.30 Inni á deild Liggja rólegur og 
hlusta á sögu. 

 

A rólegur og virtist fylgjast með sögunni um brúðubílinn. 
 

13.30-14.00 Inni á deild 
 

Móta úr leir. 
 

A átti það til að rífa af börnunum og öfugt. Hélt fast við sitt. 
Áminntur. Sáttur við að skiptast á með dótið. Börnin léku 
sér með bóndabæ og dýr. A vildi vera í sínum eigin heimi 
og leika sér með tvo fíla. A snöggur að taka þátt í 
eltingaleik sem kom upp en sá leikur endaði ekki vel, hurð 
var lokað á hann, fékk hann húninn í ennið. Mikill grátur og 
erfitt að hugga piltinn unga. Móðirin kom og þá féll allt í 
ljúfa löð.  
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Fyrri dagur  

Þegar athugandi mætti í leikskólann voru börnin á deildinni nýkomin úr morgunmat 

og voru í frjálsum leik. Heyrnarskerti drengurinn sem til stóð að fylgjast með og hér 

er kallaður Atli (A í töflum I og II) var að keyra tómann dúkkuvagn. Ágreiningur 

kom upp við litla stúlku, en þá skarst leikskólakennari í leikinn og reyndi að útskýra 

fyrir Atla það sem litla stúlkan vildi gera. Eftir nokkra stund og betri útskýringar 

með bendingum og smá táknmáli áttaði Atli sig á að verið var að biðja um samþykki 

hans og varð sáttur svo allt lék í lyndi. Litla stúlkan virtist treysta á að 

leikskólakennarinn, útskýrði hvað hún vildi. Litlu síðar var börnunum skipt í hópa 

og lesnar sögur. Atli var ekki mikið með hugann við söguna, vildi frekar horfa í 

spegilinn eða gantast við hin börnin. Atli var aftur og aftur beðin um að sitja kyrr en 

áhuginn hvarf fljótt. Hann fylgdist greinilega ekki með sögunni.  

Að lestrinum loknum var Atli tekinn úr hópnum til að fara í tal- og 

raddþjálfun hjá talkennara. Þjálfunin gekk mjög vel, en Atli var látin mynda hljóð og 

teikna línu á meðan. Ýmis hljóð og smáorð voru þjálfuð. Virtist sem Atli nyti þess 

að fá tíma einn með fullorðnum. Þarna gekk Atla mun betur að halda athyglinni en í 

sögustund.  

Þegar komið var inn á deildina aftur var Atli búinn að hlusta í heilann 

klukkutíma. Hann var greinilega þreyttur og ekki til í að leika við neinn, fór út í horn 

og sat þar. Eftir smá tíma var farið að týna saman dótið. Atli var svolitla stund að 

átta sig á hvað átti að gera en eftir að hann var búinn að jafna sig á álaginu var hafist 

handa og tekið saman ásamt hinum börnunum. 

Í fataklefanum þurfti Atli smá hjálp við að klæða sig í. Þegar hann var 

kominn í útigallann vildi hann fá að bíða eftir dreng sem hér er kallaður er Bjarni (B 

í töflu I og II). Þeir fóru hlæjandi saman út á skólalóð. Atli hljóp beint að rólunni en 

Bjarni vildi ekki róla og fór að tala við aðra krakka á lóðinni. Atli benti á róluna en 

fékk engin svör og fór því í rennibrautina. Atli virtist ná að leika samhliða börnunum 

en þó ekki skilja allt sem sagt var þegar hraðinn í leiknum var mikill. Hann lék sér 

talsvert í eigin heimi, fór til dæmis út að girðingu og horfði út í loftið sem önnur 

börn gerðu ekki. Þegar Atli sá eldri börnin hlaupa hljóp hann með þeim. Í leiknum 

hermdi Atli eftir börnunum og vildu þau hafa hann með og voru ófeimin að tala við 

hann. 
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Eftir útivistina var sögustund og spjall fyrir matinn. Atli sat og horfði á 

leikskólakennarann og hló þegar hin börnin hlógu. Ekki var ljóst hvort hann skildi 

hvað verið var að tala um. Vandamál kom upp á milli Atla og annars barns og var 

hann þá látinn á milli tveggja stúlkna til að stía í sundur þessum tveimur 

einstaklingum, þannig að lengra yrði á milli þeirra. Við matarborðið gekk allt vel og 

voru börnin sjáanlega svöng eftir útiveruna.  

Eftir matinn fóru börnin á deildinni í hvíld. Hlustað var á sögu og Atli lá og 

hvíldist eins og hin börnin. Eftir hvíldina fóru börnin út og sum fóru í eltingaleik 

með drekahljóðum. Atli hljóp eftir hinum börnunum og þóttist vera dreki. Atli og 

Bjarni fóru að klöpp sem er á lóðinni og settust niður, spjölluðu, hlógu og var 

greinilega mjög gaman hjá þeim en allt í einu var þotið upp og haldið áfram með 

drekaleikinn. Atli dró sig í hlé á milli látanna í drekaleiknum, hann fór afsíðis, settist 

niður og virtist í eigin heimi horfði út í bláinn og fylgdist með hinum börnunum. 

Eftir smá hvíld var hann síðan til í slaginn aftur og þá fullur af orku. Atli fór síðan í 

sandkassa og var að moka með skóflu þegar eitt barnið vildi fá skófluna, en virtist 

ekki leggja í að tala við Atla nema leita til leiksólakennarans fyrst. 

Leikskólakennarinn hjálpaði til við að tala við Atla með bendingum og táknum. 

Skóflan lá reyndar í sandkassanum þegar hann kom þar sem þetta barn hafði lagt 

hana frá sér. Starfsstúlkan sá ekki málsatvik og því kom þetta svolítið leiðinlega út 

fyrir Atla, sem varð að láta frá sér skófluna þrátt fyrir allt. Atli fór upp í hús sem er 

þarna við sandkassann og dundaði sér þar einn en eftir smá stund kom eitt barnið úr 

hópnum og fór að leika við Atla með hlaupum um litla húsið. Börnin voru kölluð inn 

til að drekka, en Atli tók ekki eftir því fyrr en starfsstúlka kom og sagði honum hvað 

um væri að vera. 

Inni vildi Atli bara fá að sulla í vaskinum eftir að hafa klætt sig úr 

útifötunum en þegar honum var bent á að nú þyrftu allir að fara inn og drekka settist 

hann strax í sitt sæti. Eftir kaffi fóru börnin í hlutverkaleik. Atli vildi fá að elda mat, 

náði í plastfisk og setti fiskinn í pott sem var alltof lítill en það skipti engu máli, 

þarna dundaði hann sér einn með sinn fisk. Það var óeining í hópnum og börnin 

orðin þreytt. Þá var gripið til þess ráðs að skipta hópnum. Atli fór inn í lítið herbergi 

með nokkrum öðrum börnum sem voru helst í því að hrinda og rífast um dótið. 

Leikskólakennarinn fékk þá hugmynd að lesa loðtöflusögu. Það gekk vel og náði 
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Atli að fylgjast með sögunni og sagði frá hvað var að gerast. Móðir Atla kom og 

urðu miklir fagnaðarfundir með þeim. 

 

Seinni dagur 

Þennan morgun hafði snjóað og var því mikil gleði í barnahópnum. Í fataklefanum 

gekk allt vel, Atli klæddi sig eftir því sem við átti. Hann vildi bíða eftir Bjarna eins 

og daginn áður. Atli reyndi mikið að fá hann til að tala við sig en Bjarni hélt bara 

áfram að klæða sig. Atli fór því út í snjóinn, náði sér í skóflu og mokaði, aðallega 

upp í sig. Allt í einu lagðist Atli í snjóinn og horfði á snjókornin falla niður af 

himninum. Nokkur börn lögðust hjá honum og voru þau hlæjandi og var þetta hin 

mesta skemmtun. Eftir smá stund var eins og þau væru öll búin að fá nóg þutu upp 

og fóru að hlaupa um garðinn, Atli fylgdi með í eltingaleiknum. Atli hélt sér mikið 

nálægt Bjarna og virtist vera vinátta á milli þeirra þrátt fyrir að spjallið virtist fara 

ofan garðs og neðan vegna hraðans í leiknum og heyrnarskerðingar Atla. Atli og 

Bjarni hlupu upp á klettinn sem er í garðinum og léku dreka, ógnuðu börnunum með 

hljóðum og hávaða, þetta var vinsæll leikur. Eftir smá stund var farið í sandkassann 

til að moka snjó og sandi. Atli ýtti við einu barninu, það datt á rassinn og fór að 

gráta. Þá fékk Atli áminningu með bendingum og tákni um að svona gerir maður 

ekki. Atli klappaði þá barninu á kinnina með skítugum vettlingunum. Eftir útiveruna 

þurfti Atli svolítið meiri hjálp við að klæða sig úr en daginn áður því útigallinn var 

rennblautur.  

Eftir hádegi var slökun eða smá hvíld. Það gekk vel að fá Atla til að liggja 

kyrr eins og daginn áður. Hlustað er á sömu söguna nokkrum sinnum og eru börnin 

því farin að þekkja söguna. Eftir slökun var farið að leira en það urðu smá pústrar á 

milli barnanna á báða bóga. Atli vildi sitja á sama stól og Bjarni sat í. Eftir smá tiltal 

þar sem notast var við táknmál fékkst Atli til að sitja á öðrum stól. Eftir leirmótun 

var farið að leika með bóndabæ en Atli vildi bara fá að vera í sínum heimi og lék sér 

með tvo fíla. Þegar börnin fóru í eltingaleik þar sem öll dýrin urðu að ljónum og 

drekum var Atli kominn í leikinn með það sama. Hann ætlaði að elta eitt barnið inn í 

herbergi en þegar hurðinni var lokað fékk hann húninn í ennið og datt á rassinn. 

Þessi eltingaleikur endaði sem sagt með miklum grát og var mjög erfitt að hugga 

Atla. Þetta voru honum mikil vonbrigði en stuttu seinna kom móðirin og sótti son 

sinn. Það var eins og daginn áður, miklir fagnaðarfundir. 
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10. Umræða 

Megin niðurstöður þessarar könnunar sýna að:  

• erfitt er að átta sig á að barnið sé heyrnarskert 

• barnið virðist duglegt að lesa af vörum 

• erfitt er að átta sig á hve mikið barnið skilur 

• erfitt er að átta sig á hvort barnið fylgir eftir í sögulestri 

• starfsfólkið skortir þjálfun í táknmáli og að tengja táknmálið við leikinn   

• loðtöflusögur, tákn eða annað í sögustundum lítið notað 

• barnið situr í of stórum barnahóp í sögustund  

• sögustund í 30 mín. er á undan talþjálfun sem er í aðrar 30 mín., barnið mjög 

þreytt 

• táknmyndir ekki nægilega víða um svæðið   

• ekki unnið eftir einstaklingsnámskrá  

• tímar með talkennara einu sinni í viku 

 

Niðurstöður þessarar könnunar benda til þess að oft geti verið erfitt að átta sig á að 

eitthvað sé að heyrn barna, jafnvel þeirra sem vitað er að eru heyrnarskert. Sé svo þá 

má álykta að tilhneiging sé til að gera meiri kröfur til barnsins en eðlilegt er og 

barnið fylgist ekki með eins og æskilegt er. Ysseldyke og Algozzine segja að það 

reynist heyrnarskertum börnum oft erfitt að fylgjast með spilum, upplestri og öðrum 

leikjum vegna heyrnarskerðingarinnar. Það fylgi margir erfiðleikar félagsþáttum í 

blönduðum leikskólum og að góður stuðningur er mikilvægur til að ná fram 

metnaðarfullu starfi.195 Þessi niðurstaða þeirra kemur heim og saman við niðurstöður 

Rassmussen sem segir að mikilvægur þáttur í starfi í leikskólum þar sem blöndun á 

sér stað, að leikskólakennararnir skýri vel út fyrir barninu allar breytingar og 

aðstæður til þess að barnið nái að fylgjast með. 196  Starfsfólkið verður að vera 

duglegt að nota þau tákn sem það kann. Boese, Carbin og Freeman, segja mikilvægt 

að starfsfólk sem kenni við leikskóla þar sem heyrnarskert barn er, læri táknmál. 

 
195 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:389 
196 Rassmussen, P.V.1983:34 
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Kneeshaw og Kyle taka í sama streng og benda á að nauðsynlegt sé að allur 

tækjakostur sé sniðinn að þörfum allra í skólanum.197 

Augljóslega kunnu sum yngri börnin ekki að tjá sig við heyrnarskerta barnið 

eða voru feimin og fengu því hjálp leikskólakennaranna. Skilningur virtist ekki alltaf 

vera til staðar þegar eitthvað kom upp á. Ysseldyke og Algozzine segja það reynist 

heyrnarskertum börnum oft erfitt að fylgjast með þróuninni í hlutverkaleikjum þegar 

leikskólar er blandaðir. 198  Kristín I. Valdemarsdóttir er sammála þessum 

niðurstöðum og segir að samverustundirnar geti reynst barninu erfiðar þó sérstaklega 

ef mörg börn eru saman í hóp.199 

Fram kom að drengurinn fær kennslu í málörvun í sérkennsluherbergi einu 

sinni í viku sem virðist engan veginn fullnægjandi. Kristín I. Valdemarsdóttir segir 

málþroska heyrnarskerts barns minni en hjá heyrandi, einnig að mörgum hljóðum 

nái þau ekki fullkomlega vegna skerðingarinnar. Stuðningskennsla er mikilvæg en 

þrátt fyrir hana eru endingar orða og orðatiltæki oft ranglega notuð hjá þeim.200 

Kneeshaw og Kyle segja að aðlaga þurfi umhverfið að þörfum heyrnarskertra en 

ekki öfugt, heyrnarskertir þurfi viðeigandi þjónustu og hana beri að veita. Sama 

segja þeir Boese, Carbin og Freeman mæta verður þörfum heyrnarskertra í 

samfélaginu almennt. Börn sem eru í skólum þar sem eingöngu starfar heyrandi fólk 

eiga á hættu að upplifa sig sem annars flokks nema.201 Barnið sem hér var fylgst 

með þyrfti að fá meiri þjálfun í táknmáli og mætti hugsa sér að tengja leik og tákn 

meira saman til að æfa barnið í notkun tákna. Á vef Samskiptamiðstöðvar 

heyrnarlausra er sagt að forsenda góðs málskilnings sé frjótt og öflugt málumhverfi, 

þannig læri barnið best að mynda tilfinningartengsl, læra reglur, skiptast á reynslu 

og að þekkja umhverfi sitt. Anna G. Hugadóttir komst að sömu niðurstöðu í sinni 

athugun. 202 

Í sögustund getur það reynst heyrnarskertum börnum erfitt að fylgjast með. 

Leiða má líkur að því að rétt hefði verið að nota loðtöflusögur, nota eitt og eitt tákn, 

 
197 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:180; Kneeshaw, S. 1998:15-16, Kyle, 

J.1987:198 
198 Ysseldyke, J.E. og Algozzine, B. 1995:389 
199 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
200 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]
201 Boese, R. J., Carbin, C. F. og Freeman, R.D. 1988:180;  Kneeshaw, S. 1998:15-16, Kyle, 

J.1987:198 
202 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. http://www.shh.is/meira4.htm 30.01.2003; 

http://www.hi.is/pub/gba/yn/verkefni/heyrn/takn/.htm. Anna G. Hugadóttir, 1996 Táknmál 
24.02.2002 
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myndir eða eitthvað sem tengdi barnið betur við efnið. Kristín I. Valdemarsdóttir 

segir að loðtafla og myndir á henni geti hjálpað barninu til þess að ná betur 

söguþræðinum meðan á lestri stendur.203 Einnig kemur fram að mikilvægt er fyrir 

heyrnarskert barn að hafa augnsamband við þann sem les eða talar er við það.204 Á 

deild barnsins var talað um hve þreytt og erfitt barnið væri eftir málörvunartímana. 

Ályktun sem hægt er að draga af þessu er að ekki er hægt að vera undrandi því 

barninu hafði verið ætlað að hlusta með fullri einbeitingu í heila klukkustund. Þetta 

er alltof langur tími fyrir svona ungt barn, hvað þá heyrnarskert. Kristín I. 

Valdemarsdóttir segir að heyrnarskert barn noti varalestur mikið sér til stuðnings en 

hann krefst mikillar einbeitingar, þannig bæti það sér upp þær upplýsingar sem 

heyrandi fá í gegnum heyrnina. Þar sem það er svo auðvelt að misskilja varalestur er 

óæskilegt að treysta á að barnið skilji allt sem fram fer.205 Hægt að draga þá ályktun 

að klukkustund við slíkar aðstæður er langur tími fyrir lítið barn. 

Í könnuninni kom fram að ekki er unnið með heyrnarskerta barnið eftir 

einstaklingsnámskrá, en það er afar mikilvægt að unnið sé eftir markvissri 

einstaklingsnámskrá til að auðvelda samræmda kennslu barnsins innan leikskólans. 

Jakob B. Hannesson segir námskrá þurfa að innihalda lýsingu á frávikum í þroska og 

hegðun barnsins og byggjast á niðurstöðum prófa og tékklista frá greiningaraðilum 

utan leikskólans. Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen segja að námskráin 

þurfi að byggja á áhugasviði barnsins, hafa hagnýt gildi og taka þurfi væntingar 

foreldra til greina. Einstaklingsnámskrá þarf að vera í samræmi við starf leikskólans 

og í aðgengilegu formi fyrir alla. Einstaklingsáætlun þarf að skilgreina alla tíma 

dagsins, hvernig er best að ná til barnsins, hvað á að kenna/gera, hvar, hvernig og 

hverju þarf að breyta í umhverfinu.206 Í blönduðum skólum er nauðsyn að byggja á 

stefnu með þarfir allra í huga bæði foreldra og barna. Kristín Aðalsteinsdóttir segir 

að heildtæk skólastefna byggi á ákveðnum viðhorfum og vinnubrögðum, gengið sé 

út frá þeirri hugmyndafræði að allir séu jafnir til náms og það miðist við getu 

einstaklingsins. Samstarf og samvinna milli heimilis og skóla sé mikilvæg og 

markmið slíkrar stefnu er að skapa góðan staðblæ og styrkja og örva börnin til 

 
203 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]   
204 Auckland University of Technology. 2001. 

http://www.aut.ac.nz/student_services/disability/deafteach.shtml 19.02.2003   
205 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals] 
206 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997:15; Jakob Bragi Hannesson 2000:22 
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dáða.207 Rassmussen telur grundvallaratriði í leikskólanum þar sem blöndun á sér 

stað að aðstæður séu þannig að barnið nái að fylgjast með.208 

Fyrir utan barnið sem fylgst var með, eru eingöngu heyrandi börn í 

leikskólanum og heyrandi leikskólakennarar sem gerir stöðu barnsins enn sérstæðari. 

Fleiri táknmyndir vantar á veggi skólans og á áberandi staði þar sem börnin gætu 

kynnst þeim, samhliða lestrarumhverfinu, þannig að börnin lærðu hvorutveggja í 

einu. Augljóst var að börnin í hópnum voru of mörg og því hættara við að tengingin 

við heyrnarskerta barnið sé ekki nógu náin. Kristín I. Valdemarsdóttir segir að 

samverustundirnar geti reynst barninu erfiðar, þó sérstaklega ef mörg börn eru 

saman í hóp.209 Ingibjörg Auðunsdóttir, Svanfríður Larsen og Jakob B. Hannesson 

taka í sama streng og segja að skilgreina þurfi alla tíma dagsins, hvernig, hvar, og 

hverju þarf að breyta í umhverfinu til að barnið nái sem mestum og bestum 

þroska.210 

Hér var í upphafi spurt hvort blandaðir leikskólar þar sem heyrnarlaust/skert 

barn er með heyrandi börnum eigi rétt á sér. Svarið klárlega NEI ef fyrirkomulagið 

kemur niður á barninu á einhvern hátt. Þannig að niðurstaða þessa verks er sú að 

táknmálsumhverfi verður að vera mun sýnilegra og kennsla í táknmáli þarf að vera 

markviss, bæði fyrir heyrnarskerta barnið og alla aðra innan leikskólans. Það hlýtur 

að vera miklum erfiðleikum undirorpið að skapa fullkomið táknmálsumhverfi þar 

sem heyrandi börn eru í meirihluta og því er mikilvægt að heyrnarskerta barnið geti 

verið í litlum hóp barna í öllum samverustundum og að táknmál verði alltaf notað 

þar sem heyrnarskerta barnið er. Þar sem heyrnarskert/laust barn er, er sérstaklega 

mikilvægt að fylgjast vel með málskilningi og málþroska þeirra.  

Spennandi væri að skoða hvort það sé meginmunur á málþroska- og skilningi 

heyrnarskertra barna í leikskólanum Sólborg í Reykjavík og annarra barna sem búa 

við að vera í blönduðum leikskólum. Slíka könnun mætti gera til dæmis þegar 

börnin hefja skólagöngu í grunnskóla. Meðal annars til að endurmeta starfsemi 

leikskólanna í þessari stöðu. 

 

207 Kristín Aðalsteinsdóttir, 2003 [óbirt grein] 
208 Rassmussen, P.V. 1983:34 
209 Kristín I. Valdemarsdóttir, 2002 [án blaðsíðutals]   
210 Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997:15; Jakob Bragi Hannesson, 2000:22 
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Lokaorð 
Þó vissulega hafi aðstæður heyrnarlausra breyst til batnaðar á síðustu árum má enn 

gera betur til að líf þeirra nái að kallast mannsæmandi. Enn eru of mörg dæmi um að 

þetta fólk sé einangrað frá mörgum þáttum sem fylgir hinu daglega lífi, sérstaklega 

ef það er eina heyrnarlausa fólkið þar sem það er. Við lestur á heimildum þessarar 

ritgerðar, hefur það oft komið mér í opna skjöldu hvað margt það er sem ég hef 

aldrei leitt hugann að hvað varðar heyrnarleysi og heyrnarskerðingu. 

Vitneskjan sem ég aflaði mér sýnir hve mikilvægt það er að skipuleggja starf 

vegna barna með sérþarfir vel, þannig að nám þeirra verði markvisst og þau nái sem 

mestum og bestum framförum og líðan þeirra verði góð. Hafa þarf skipulagið 

sveigjanlegt þannig að hægt sé að bregðast við óvæntum uppákomum sem eru alltaf 

til staðar í daglega lífinu. Barnið verður að fá möguleika til að fást við ólík verkefni 

og eiga samskipti við önnur börn. Markmið skipulagðrar kennslu er að gera barnið 

sem mest sjálfbjarga í lífinu og sem minnst háð öðrum. Sjónræn stundaskrá fyrir 

heyrnarskert/laus börn er góður kostur þannig að þau geti fylgst með dagskipulagi. 

Góð tjáskipti verða að vera til staðar svo hægt sé að rjúfa að einhverju leyti 

félagslega einangrun þeirra í blönduðum leikskólum.  

Börn með sérþarfir hafa sömu löngun og aðrir til að deila tilfinningum sínum 

með sínum nánustu en til þess að það geti orðið verður að skapa þeim bæði aðstæður 

og tækifæri. Margir einstaklingar með sérþarfir fara á mis við þær upplifanir að telja 

sig eiga eðlileg samskipti við aðra sem er sjálfsögð krafa þeirra í því að teljast 

manneskja, hver svo sem sérþörfin er.  

Könnunin sem gerð var vegna þessa verkefnis var ekki viðamikil, en gefur 

þó tilefni til að gera aðra könnun. Þar sem gerð yrði könnun bæði á heyrnandi og 

heyrnarskertum börnum sem eru að hefja nám við grunnskóla, þar sem borin væri 

saman málþroski/skilningur þeirra eftir dvöl í blönduðum leikskóla.  
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Fylgiskjal 1 
 

Akureyri í mars 2003 
Kæri leikskólastjóri 

 

Ég heiti Jónína Auður Sigurðardóttir og er nemi á 3ja ári við Háskólann á Akureyri.  

Erindi þessa bréfs tengist námi mínu þar. 

 

Lokaritgerð mín fjallar um heyrnarskert/laus börn á leikskóla og hef ég aflað mér 

fræðilegar upplýsinga á þessu sviði. Nú er komið að þeim kafla sem er ekki síst 

mikilvægur en það er að skoða heyrnarskert barn í því umhverfi sem það dvelur í í 

sínu daglega lífi, það er að segja í leikskólanum. Ég vil því óska eftir að fá að gera 

athuganir mínar í leikskólanum XXX. 

 

Ástæða þessarar bónar minnar er sú að ég hef fengið þær upplýsingar að á 

leikskólanum XXX dvelji heyrnarskert barn. Ég hef mikinn áhuga á því að fá leyfi 

þitt til þess að koma tvisvar sinnum í fjóra tíma og skoða (rannsaka) barnið við leik 

og störf, annarsvegar innanhúss og hins vegar í leik á útileiksvæði.  

 

Með þær upplýsingar sem ég mun afla mér fer ég að sjálfsögðu með sem 

trúnaðarmál og mun nafn barns og starfsfólks hvergi koma fram. Þessa rannsókn 

þyrfti ég að geta gert sem fyrst. Ég væri mjög þakklát ef mér væri veitt þetta leyfi. 

Ég hef nú þegar fengið samþykki móður barnsins fyrir rannsókninni. 

 

Leiðbeinandi minn við rannsókninni er dr. Kristín Aðalsteinsdóttir. 

 

Kærar kveðjur og von um góðar undirtektir, 

 

______________________________________ 

Jónína Auður Sigurðardóttir 

Víðilundi 18 f    600 Akureyri 
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Fylgiskjal 2 
 

VIÐMIÐ - Heimsókn á leikskóla -  

 

Skoða samskipti barnanna á báða bóga  

Skilur barnið það sem um er að vera 

Hver eru viðbrögð barnanna, þegar heyrnarlausa barnið talar til þeirra að fyrra 

bragði? 

Er eitthvað utanaðkomandi sem truflar t.d. hávaði, hver eru viðbrögð 

leikskólakennara? 

Fær barnið greinagóða útskýringar um hvað er um að vera? 

Hverjar eru námsaðstæður barnsins? 

Er unnið eftir einstaklingsnámskrá? 

Er barnið haft eitt í kennslu eða taka fleiri börn þátt í kennslustundum? 

Er tekið tillit til sérþarfa þessa barns? 

 

Rannsóknin byggist á tveimur heimsóknum 

a) inni í leikskólanum, skoðað verður námsumhverfi aðstæður og samskipti 

starfsfólks og barnsins. 

b) á útilóð fylgst með barninu í leik og starfi með öðrum börnum, skoðað viðbrögð 

og samskipti í barnahópnum.
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