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Formáli. 

Ritgerðin Fullorðinsfræðsla heyrnarlausra, Nám og kennsla er 10 eininga lokaverkefni við 

Menntavísindasvið, grunnskólakennarfræði, við Háskóla Íslands.  Ritgerðin er unnin undir 

leiðsögn Jóhönnu Karlsdóttur lektors við Menntavísindasvið HÍ.  Hún á þakkir skyldar fyrir 

góða leiðsögn og þolinmæði. Ennfremur vil ég þakka viðmælendum mínum og 

Samskiptamiðstöð Heyrnarlausra og heyrnarskertra fyrir jákvæð viðbrögð og góða aðstoð.   
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Útdráttur. 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða með hvaða hætti fullorðinsfræðsla heyrnarlausra er 

skipulögð, hver eru markmið námsins, námsleiðir og kennsluhættir með tilliti til þessa hóps 

nemenda. Ritgerðin fjallar einnig um þá þætti sem hafa haft áhrif á menntunarsögu 

heyrnarlausra og stöðu þeirra í dag í  samfélagi heyrandi. 

     Við vinnu þessarar ritgerðar er beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum; skoðun heimilda og 

viðtöl. Ég tók viðtöl við fjóra einstaklinga, bæði heyrnarlausa og heyrandi, sem koma að 

kennslu heyrnarlausra með einum eða öðrum hætti. Ég skoðaði heimasíður sambærilegs náms 

í Bretlandi auk Aðalnámsskrá grunnskóla og heimasíðu Fræðslumiðstöðvar Atvinnulífsins-

Grunnmenntaskólinn, ásamt námsskrá Mímis-Símenntun sem mun bjóða uppá þetta nám nú 

eftir áramót. Einnig  las ég greinar og rannsóknir á málefnum sem tengjast þessum hópi 

heyrnarlausra og hafa haft áhrif á stöðu þeirra, bæði námslega og félagslega.   

     Niðurstöður rannsóknar benda til að fullorðinsfræðsla hérlendis hafi sömu markmið og 

fullorðinsfræðsla heyrandi einstaklinga og er það í samræmi við markmið fullorðinsfræðslu 

heyrnarlausra erlendis. Markmiðin eru hin sömu en námsefni og kennsluhættir verða 

aðlagaðir heyrnarlausum þar sem tillit er tekið til þess að táknmál er þeirra móðurmál. 
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Inngangur 

Grunnmenntaskólinn, fullorðinsfræðsla fyrir heyrandi einstaklinga, hefur verið í boði hér á 

landi frá árinu 2001 og er því komin tíu ára reynsla á þá kennslu og námsskrá hans. Tilgangur 

skólans er að stuðla að jákvæðu viðhorfi námsmanna til áframhaldandi náms og auðvelda 

þeim að takast á við ný verkefni í vinnu. Í náminu er lögð áhersla á að menn læri að læra, efli 

sjálfstraust sitt og lífsleikni. Námið er ætlað fullorðnu fólki á vinnumarkaði og með stutta 

formlega skólagöngu (Grunnmenntaskólinn, 2006). 

Í byrjun árs 2012 mun Mímir-Símenntun, í samvinnu við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra og Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, bjóða upp á fullorðinsfræðslu fyrir 

heyrnarlausa einstaklinga og langaði mig til að skoða hver væru markmið hennar, námsefni 

og kennsluhættir. 

     Ástæða þess að ég vel þetta efni til að fjalla um tengist meðal annars því að fyrir 

allmörgum árum lauk ég 60 ein. námi við Háskóla Íslands í táknmálsfræðum og í framhaldinu 

kenndi ég tvo vetur við Vesturhlíðarskóla. Þegar ég hóf síðan nám að nýju til 

kennaramenntunar við Menntavísindasvið Háskóla Íslands ákvað ég að velja íslenskt táknmál 

sem kjörsvið því mig langaði til að vita meira um nám og kennslu því tengdu.  Ég hef starfað 

sem umsjónarkennari grunnskólanemenda í tíu ár og hef  reynslu af bæði smáum og stórum 

nemendahópum og með rannsókn þessari langaði mig til að skoða nánar eftirfarandi: 

 

 Hver eru markmið fullorðinsfræðslu heyrnarlausra. 

 Hvaða námsefni hentar best þessum hóp. 

 Hvaða kennsluhættir eru best til þess fallnir að ná fram þeim markmiðum sem stefnt er 

að. 
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Ritgerðinni skipti ég í þrjá meginkafla. Í fyrsta kafla fjalla ég um sögulegan bakgrunn 

heyrnarlausra hérlendis og erlendis. Í þeim kafla fjalla ég einnig um menntunarsögu 

heyrnarlausra hér á landi.   

     Í öðrum kafla fjalla ég um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar; þar koma fram 

skilgreiningar og hugtök, aðrar íslenskar rannsóknir, ágrip af menningu og sögu 

heyrnarlausra, sjálfsmynd þeirra og félagsleg staða ásamt því hvernig skóli án aðgreiningar 

getur mætt námslegum og félagslegum þörfum heyrnarlausra einstaklinga.   

     Í þriðja kafla fjalla ég um rannsóknina sjálfa, markmið hennar og þá aðferðafræði sem ég 

fylgdi við gagnaöflun og gagnagreiningu. Þar er einnig samantekt viðtala við fjóra 

einstaklinga sem koma að námi og kennslu heyrnarlausra með einum eða öðrum hætti. Einnig 

er þar kafli þar sem fram koma markmið og kennsluhættir fullorðinsfræðslu heyrnarlausra í 

tveimur erlendum skólum, í Bandaríkjunum og Bretlandi.  

     Að lokum eru niðurstöður lagðar fram og ásamt lokaorðum. 
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2 Sögulegur bakgrunnur 

Skólasaga heyrnarlausra er mjög svipuð um allan heim en það var ekki fyrr en á 18.öld sem 

þeir fengu fyrst einhverja formlega menntun (Gunnar Salvarsson, 1995). 

     Fyrstu sérskólarnir fyrir heyrnalausa voru stofnaðir á 18.öldinni og var oralstefnu fylgt í  

þeim flestum en í öðrum skólum var táknmál valið sem kennslumál í námi heyrnarlausra. Í 

þeim skólum sem lögðu áherslu á táknmál heyrnarlausra voru heyrnarlausir kennara ráðnir þar 

sem þeir voru taldir best til þess fallnir að miðla fræðslu til heyrnarlausra á þeirra eigin máli 

sem þeir skilja. En um 1880 töldu menn sig enn á ný hafa fundið „hina einu leið við nám og 

kennslu heyrnarlausra“ og raddmál varð „töfraorðið“ (Gunnar Salvarsson, 1995).  Á 

alþjóðlegri ráðstefnu um heyrnarleysi í Mílanó árið 1880 var tekin sú ákvörðun að raddmál 

væri hentugasta leiðin við að kenna heyrnarlausum. Ef nemendur myndu nota varalestur og 

raddmál í námi sínu þá hefðu þeir jöfn tækifæri á við heyrandi nemendur þegar grunnnámi 

lyki og við tæki annað hvort framhaldsnám eða atvinna. Heyrnarlausum kennurum var sagt 

upp störfum og heyrandi ráðnir í staðinn og þannig var komið í veg fyrir að táknmál lærðist af 

fullorðnu fólki (Gunnar Salvarsson, 1995). Ekki var sátt um þessa ákvörðun frekar en áður en 

það sem hefur einkennt menntasögu heyrnarlausra er ágreiningur heyrandi um það hvort 

talmál eða táknmál henti betur í kennslu heyrnarlausra. Tvær meginstefnur hafa því mótað 

málefni heyrnarlausra, annars vegar talmálssinnar (oralistar) og hins vegar táknmálssinnar 

(manualistar) og enn í dag er ágreiningur um þessi mál þar sem sumir heyrnleysingjaskólar 

leggja áherslu á talmál á meðan aðrir skólar leggja áherslu á táknmál. 

 

2.1 Menntunarsaga heyrnarlausra á Íslandi. 

 Á Íslandi var aðallega litið til Danmerkur og Þýskalands þegar kom að því að móta stefnur í 

málefnum heyrnarlausra og í fyrsta skólanum hérlendis, sem var sérstaklega hugsaður fyrir 

heyrnarlausa, var oral-stefnan ríkjandi og það kennslumál sem var notað. Séra Páll Pálsson  

var sendur til Danmerkur til að læra að kenna heyrnarlausum og í kjölfarið var hann skipaður 

mál- og heyrnleysingjakennari. Séra Páll stofnaði síðan skóla að Prestsbakka, síðar Stafafell, 

þar sem kennsla fór fram á blendinga- og fingramáli. Nemendur notuðu tákn stafa til að raða 

þeim saman, og stöfuðu með því orðið. Eftir andlát séra Páls varð hlé á kennslu heyrnarlausra 
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í eitt ár þar til séra Ólafur Helgason fékk styrk frá Alþingi til að mennta sig í 

málleysingjakennslu(Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989).   

Um 1909 flyst skólinn til Reykjavíkur og er gerður að ríkisskóla. Forstöðumaður skólans var 

Margrét Theodóra Bjarnadóttir og var það í fyrsta sinn í sögu heyrnarlausra sem 

forstöðumaðurinn var hvorki karlmaður né prestur. Margrét hafði menntað sig á þessu sviði 

og starfað áður hjá séra Ólafi. Auk hefðbundins náms sem fór fram á fingra- og bendingsmáli 

var lögð áhersla á að nemendur lærðu einhverja iðn til að auðvelda þeim að fá störf að loknu 

námi (Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). Árið 1922 var löggjöf um 

heyrnleysingjaskólann breytt og áttu nú málhölt,heyrnarskert, blind og “vitsljó” börn á 

aldrinum 8-17 ára rétt á því að ganga í skólann (Lög um kennslu heyrnar-og málleysingja, 

1942).  

Fyrir miðbik síðustu aldar urðu mikil umskipti í heiminum, sem hélt áfram er frá leið og menn 

fóru að gera sér betri grein fyrir eðli heyrnarleysis, hlutverki og starfsemi skilningarvitanna í 

það heila og enn í dag er verið að uppgötva nýjar og óvæntar hliðar þeirra (Bragi Ásgeirsson, 

2004). 

Árið 1962 gengu í gildi lög um að kenna skyldi heyrnarlausum og heyrnarskertum börnum að 

skilja og tala íslensku og því varð kennslumálið íslenskt tal- og ritmál. 

Brandur Jónsson var skólastjóri Málleysingjaskólans, síðar Heyrnleysingjaskóli og svo 

Vesturhlíðarskóli, árin 1944 til 1981 og var hann ötull talsmaður heyrnarlausra og vann 

stöðugt að þróun í menntunarmálum þeirra. Hann kom því til leiðar að skólinn yrði sérskóli 

fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta einstaklinga og að skólaskylda þeirra hæfist við fjögurra 

ára aldur. 

 Árið 1964 gekk rauðuhundafaraldur á Íslandi sem olli því að 34 heyrnarlaus börn fæddust, 

allsstaðar á landinu. Til að bregðast við þessum hópi var skólinn fluttur í rýmra húsnæði 

(Vesturhlíðarskóli) og jafnframt var boðið uppá heimavist við skólann þar sem öll heyrnarlaus 

börn áttu að ganga í skólann, án tillits til búsetu. Þarna myndaðist síðan kjarni að samfélagi 

heyrnarlausra hér á Íslandi. Táknmálið nær fótfestu og þróast og verður æ sýnilegra sem 

kennslumál. Á þessum tíma varð enn á ný stefnubreyting og farið var að kenna heyrnarlausum 

eftir nýjum leiðum sem nefndust alhliða boðskipti (total communication) en samkvæmt þeirri 

leið mátti beita öllum tiltækum ráðum til tjáningar. Þar sem kennarar höfðu ekki táknmál á 
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valdi sínu þá kenndu þeir á raddmáli en notuðu tákn máli sínu til stuðnings (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). 

Þegar Gunnar Salvarsson tók við skólanum árið 1985 beitti hann sér fyrir því að skólinn yrði 

táknmálsskóli. Allir áttu að tala táknmál og í kjölfarið var boðið uppá 12 eininga nám 1989-

1990 á vegum Kennaraháskóla Íslands (Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 

1989).  Árið 1995 varð enn stefnubreyting í skólamálum heyrnarlausra en þá var fyrsti 

heyrnarlausi skólastjórinn, Berglind Stefánsdóttir  ráðinn. Í kjölfarið var tekin upp 

tvítyngisstefna sem felur í sér að heyrnarlausir hafi gott vald á tveimur málum, annars vegar 

íslensku og hins vegar íslensku táknmáli (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2009).   

Eftir að þeir nemendur sem fæddust árið 1964 luku grunnskóla hefur heyrnarlausum 

nemendum fækkað mikið. Að því kom að foreldrar heyrnarlausra barna sættu sig ekki við 

einangrunina sem fylgdi því að vera í litlum sérskóla né heldur fannst foreldrum námið nógu 

metnaðarfullt og of litlar kröfur gerðar til nemenda með námsárangur. Árið 1999 hófst síðan 

vinna við að sameina Hlíðaskóla og Vesturhlíðaskóla og varð Vesturhlíðarskóli að 

táknmálssviði innan Hlíðaskóla árið 2002. Í Hlíðaskóla er starfað eftir skólastefnunni –skóli 

án aðgreiningar, og eru heyrnarlausir nemendur með sama námsefni og aðrir nemendur og 

sömu markmið þó námsleiðir séu misjafnar. Reynt er að aðlaga kennsluhætti að 

heyrnarlausum í þeim bekkjum sem þeir tilheyra og fá þeir kennslu ýmist á táknmáli eða að 

kennari er með túlk.  Má segja að með sameiningu skólanna tveggja hafi námsleg staða 

heyrnarlausra batnað og tækifærin aukist en félagslega hefur sameiningin tekist síður þar sem 

þeir eru frekar einangraðir og eiga ekki í miklum félagslegum samskiptum við heyrandi 

samnemendur sína (Berglind Hansen, 2008). 

Þann 27.maí 2011 voru lög um táknmál sem móðurmál heyrnarlausra samþykkt á Alþingi 

(Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, 2011) og breytir það stöðu 

heyrnarlausra í menntakerfinu þar sem þeir eiga nú meiri rétt til náms við hæfi en áður. Ekki 

er þó komin reynsla á þessi lög þar sem þau eru nýlega samþykkt og breytingar geta eðlilega 

tekið einhvern tíma að komast í framkvæmd. 
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3  Fræðilegur bakgrunnur 

3.1  Skilgreiningar og hugtök. Hér er gerð stutt grein fyrir ýmsum hugtökum 

sem koma fram í efni ritgerðarinnar.   

Heyrnarlaus, heyrandi: 

Í gegnum söguna hefur verið mjög mismunandi skilningur á heyrnarleysi og er svo enn í dag.   

Hugtakið „heyrnarlaus“ getur verið notað á læknisfræðilegum grunni og er þá skilgreint sem 

fötlun.  Hugtakið getur líka vísað í einstakling sem er heyrnarlaus (döff)  og tilheyrir félagi 

heyrnarlausra og þekkir menningu þeirra og sögu.  Heyrandi eru þeir sem heyra og tilheyra 

stóra samfélaginu, raddmálssamfélaginu.  „Heyrandi“ getur líka átt við fólk sem missir heyrn 

og lærir ekki táknmál heldur tilheyrir heyrandi samfélagi (Valgerður Stefánsdóttir , 2005). 

Óralismi/óralisti 

Óralismi er hugmyndafræði og kennslufræði sem unnið var eftir í menntun heyrnarlausra um 

allan heim frá árinu 1880. Þessi hugmyndafræði var samþykkt í Mílanó á ráðstefnu sem 

haldin var um heyrnarleysi. Kennara víðs vegar að úr heiminum sóttu ráðstefnuna og var þar 

samþykkt að raddmál væri hentugasta aðferðin við nám og kennslu heyrnarlausra. Bandaríkin 

og Bretland studdu ekki samþykktina en það kom þó ekki í veg fyrir að oralismi átti þar 

einnig hljómgrunn. Ákvörðunin fól í sér að táknmál var bannað, heyrandi kennara voru ráðnir 

í stað heyrnarlausra kennara og í stað táknmálsins áttu nemendur að læra varalestur og tal svo 

þeir gætu síðar blandast heyrandi samfélagi og notað raddmál til samskipta (Gunnar 

Salvarsson, 1985). Þeir sem aðhyllast raddmálskennslu og að samskipti heyrnarlausra við 

stóra samfélagið fari fram með raddmáli eru kallaðir oralistar. Í dag hefur þessari stefnu vaxið 

ásmegin á ný eftir að kuðungsígræðslur urðu einfaldari og almennari hjá heyrnarlausum og 

heyrnarskertum börnum og jafnvel fullorðnum. Þessi stefna er í dag nefnd auralismi og er 

með því verið að vísa í mikilvægi þess að nýta heyrnaleifar (Watson, 1998). 

Tvítyngi 

Þessi hugmyndafræði leggur áherslu á að máltaka heyrnarlausra barna fari fram á táknmáli og 

að börnin tengist samfélagi heyrnarlausra, Döff-samfélagi. Með táknmálið sem grunn læri þau 

ritmál raddmálsins og verði tvítyngd með móðurmálið táknmál/íslenska. Með því verði þau 

jafnfær í tveimur tungumálum. Þessari hugmyndafræði er einnig fylgt við nám og kennslu 

nýbúa og erlendra barna þar sem áherslan er á að styrkja jafnt almennan sem námslegan 

þroska þeirra með verkefnum við hæfi, á tungumáli sem þau skilja og kunna.  
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Kuðungsígræðsla 

Kuðungsígræðslutæki (Cochlear Implant/CL) er hjálpartæki sem gefur alvarlega 

heyrnarskertu og heyrnarlausu fólki möguleikann á að heyra hljóð og telja læknar að með 

aðgerðinni náist mun betri árangur við heyrn, tal og varalestur (htt.://hti.is). Þeir telja að með 

þessari aðgerð verði hinn heyrnarlausi „heyrandi“ og þurfi því síður táknmál til náms og 

samskipta og þar með batni lífskjör hans til mikilla muna. Innan samfélags heyrnarlausra 

hefur verið mikil andstaða við kuðungsígræðslu og telja þeir að með því sé verið að ýta til 

hliðar menningu þeirra og lífsmáta.   

 

3.2  Íslenskar rannsóknir 

Á Íslandi hafa ekki farið fram margar rannsóknir á málefnun heyrnarlausra og táknmáli en þó 

hafa verið gerðar nokkrar slíkar.  

Í kjölfar sameiningar Vesturhlíðarskóla og Hlíðaskóla árið 2002 var unnin matsskýrsla af 

Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands haustið 2003 fyrir Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 

þar sem metið var líðan, nám og kennsla heyrnarlausra og heyrnarskertra nemenda í 

Hlíðaskóla (Ingibjörg Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2005). Í niðurstöðum þess mats 

kemur meðal annars fram að yfirleitt eru sömu námslegu kröfur til heyrnarlausra og 

heyrnarskertra nemenda og heyrandi nemenda. Heyrnarlausir og heyrnarskertir nemendur 

fylgja sömu námsskrá og heyrandi nemendur en eru auk þess með einstaklingsnámsskrá. Þar 

kemur einnig fram að efla þurfi táknmálskennslu bæði fyrir nemendur og starfsfólk og að 

námsskrá táknmálssviðs þurfi að vera sýnileg á heimasíðu skólans. Hvað varðar líðan 

heyrnarlausra og heyrnarskertra nemenda í Hlíðaskóla kemur fram að foreldrum finnst 

börnum sínum líða vel í skólanum en þó þarf að huga betur að félagslegum þætti 

skólastarfsins þar sem heyrnarlausir nemendur eiga lítil samskipti við heyrandi nemendur 

þegar kennslustund lýkur, svo sem í frímínútum.  

     Ennfremur hefur verið gerð rannsókn um samskipti á milli táknkmálstalandi og 

íslenskutalandi fólks (óbirt MA-ritgerð Valgerður Stefánsdóttir, 2005). Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiða í ljós að framþróun hefur orðið á undanförnun áratugum í málefnum 

heyrnarlausra. Virðing fyrir táknmáli hefur aukist, vægi þess í námi og kennslu heyrnarlausra 

hefur aukist mikið og réttur til túlkaþjónustu sömuleiðis. Einnig hafa möguleikar 

heyrnarlausra til menntunar og þáttöku í samfélaginu aukist.   
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     Guðbjörg Ragnarsdóttir (2009) skrifaði einnig Ma-ritgerð sem fjallar um upplifun ólíkra 

hópa á sameiningu Hlíðaskóla og Vesturhlíðaskóla og hvaða breytingar það hafði í för með 

sér fyrir heyrnarlausa.  Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að áhyggjuefni og 

ábendingar heyrnarlausra (döff) hafi átt við rök að styðjast hvað varðar viðhorf heyrandi 

gagnvart heyrnarlausum, verndun táknmálsins og menningu heyrnarlausra. Ennfremur benda 

niðurstöður til þess að félagsleg einangrun heyrnarlausra hafi ekki verið rofin með sameiningu 

þessara tveggja skóla. 

     Ein íslensk rannsókn er til á lesskilningi heyrnarlausra barna og unglinga (Anh-Dao Tran, 

Jóhanna Á.Þorvaldsdóttir, Kristjana M.Sigurðardóttir, 1993) og leiddi sú rannsókn í ljós að 

lesskilningur heyrnarlausra nemenda væri mun slakari en heyrandi jafnaldra þeirra. 

     Félagsmálaráðuneytið hefur einnig látið vinna tvær rannsóknir á málefnum heyrnarlausra, 

önnur var unnin 1988 (Félagsmálaráðuneytið) og hin árið 2004 (Guðmundur Ævar Oddsson 

og Hekla Guðmundsdóttir, 2004) á félagslegri stöðu heyrnarlausra. Í þeirri rannsókn kom 

fram að heyrnarlausir Íslendingar hafi minni menntun en almennt gerist, lægri laun og búi við 

töluverða félagslega einangrun.   

 

3.3  Menning og saga heyrnarlausra 

Til eru margar kenningar um hvað er menning og hvað einkennir menningu. Þegar við tölum 

um menningu ákveðins hóps erum við oft með fyrirfram ákveðna hluti í huga sem við 

tengjum í, svo sem  þjóðarfrídagar, fatnaður, matur, þjóðbúningur og jafnvel söngvar. Sumir 

heyrandi vilja halda því fram að heyrnarlausir eigi ekki sér menningu, því þeir séu eins og 

heyrandi að öllu öðru leyti en að heyrnina vantar (Paul, 2005). Lengi vel var þetta sjónarhorn 

ríkjandi en á áttunda áratugnum þróaðist innan táknmálssamfélagsins hugmyndin um sérstaka 

menningu heyrnarlausra sem er samfléttuð táknmálinu og geymir siði, venjur, ljóð og listir 

sem til dæmis túlka lífssýn heyrnarlausra, sameiginlega sögu þeirra og reynslu.   

     Til að menning dafni og þroskist þarf að tryggja að stefnur og straumar berist á milli 

kynslóða með rituðu og „töluðu“ máli en í dag er því miður lítil sem engin kennsla í 

menningu og sögu heyrnarlausra og hætt við að bæði heyrnarlausir sem og heyrandi þekki 

ekki til menningu heyrnarlausra (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2009). Á Íslandi, sem og erlendis, 

hefur sérskóli fyrir heyrnarlausa verið afar mikilvægur fyrir menningu heyrnarlausra þar sem 

þar hafa heyrnarlausir haft greiðan aðgang að eldri heyrnarlausum nemendum sem miðla 
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áfram  fræðslu um sögu samfélagsins, siðum þess og venjum. Þar sem fáar ritaðar heimildir 

hafa verið til um samfélag heyrnarlausra hefur skólinn verið sá vettvangur þar sem 

heyrnarlausir hittast og deila sýn sinni og upplifun, skiptast á reynslusögum og 

„flökkusögum“ sem því miður eru ekki til skráðar. Þannig viðhaldast og breytast gömul gildi 

og norm en um leið styrkir menningin sjálfsmynd einstaklings og hjálpar honum að staðsetja 

sig í samfélaginu (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2009). 

     Þetta hefur breyst þar sem sérskólar fyrir heyrnarlausa hafa verið lagðir niður eða þeir 

sameinaðir öðrum skólum þar sem skólastefnan hefur verið „Skóli án aðgreiningar“ en þar 

skal stefnt að jöfnum tækifærum til náms fyrir alla nemendur og félagslegri hlutdeild allra 

nemenda (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

 

3.4  Sjálfsmynd og félagsleg staða heyrnarlausra 

Hugtakið sjálfsmynd á við hugmyndir hvers og eins um hvernig einstaklingur hann er.  

Sjálfsmyndin og mótun hennar er ákaflega flókið fyrirbæri því að margir þættir hafa áhrif á 

hana og hún tekur á sig margar ólíkar myndir eftir aðstæðum hverju sinni. Flestir fræðimenn 

eru þó sammála um að erfðir, fjölskylda, lífsreynsla og menning einstaklings hafa sterkustu 

mótunaráhrifin (Ástríður Stefánsdóttir, 2006). 

     Vesturhlíðarskóli var áður vagga menningar heyrnarlausra. Þar lærðu heyrnarlaus börn 

táknmálið og þeir eldri kenndu þeim yngri. Í skólanum mótaðist sjálfsmynd þeirra að verulegu 

leyti í gegnum þessi samskipti á táknmáli þar sem í flestum tilfellum kom heyrnarlaus börn úr 

heyrandi fjölskyldum. Fjölskyldumeðlimir höfðu oft misgóð tök á táknmáli og samskipti því 

oft einföld sem einkenndust af bendingum og varalestri. Samkvæmt lögum um nám og 

kennslu heyrnarlausra barna hófst skólaskylda þeirra þegar við fjögurra ára aldur. Á Íslandi 

var einungis einn skóli sérstaklega fyrir heyrnarlausa en heyrnarlaus börn áttu heima 

víðsvegar um landið. Þau þurftu því að fara í heimavist kornung og voru langdvölum frá 

foreldrum sínum og systkinum. Í sumum tilfellum fóru börnin jafnvel ekki heim í jólafrí því 

það þótti of erfitt  að hafa mállaust barn sem engin gat átt samskipti við (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). Þessi fjarvera frá sínum nánustu meirihluta 

ársins ásamt viðhorfum samfélagsins til heyrnarleysis hafði vitaskuld ómæld áhrif á 

sjálfsmynd þessara barna, nám þeirra, og lífið og tilveruna almennt. 
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Heyrnarlausir viðmælendur mínir lögðu mikla áherslu á mikilvægi táknmálsins, 

viðurkenningu þess og að sem flestir hefðu tök á því.  Í því fælist virðing við heyrnarlausa og 

samfélag þeirra.   

 

3.5  Skóli án aðgreiningar  

Hugmyndafræði „skóli án aðgreiningar“ byggist á þeim rétti fatlaðra barna að þau eigi jafnan 

rétt á að sækja sinn heimaskóla og önnur börn. Í skóla án aðgreiningar ber að finna verkefni 

og skapa rými til  kennslu sem hæfir hverjum nemanda. Nemandinn á rétt á að vera í 

almennum bekkjum með stuðningi í stað sérdeildar eða sérskóla og má finna ákvæði um skóla 

án aðgreingar í Lögum um grunnskóla frá 2008 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2008). 

Nemendur með sérþarfir eiga rétt á að fylgja námsskrá sem er löguð að þörfum þeirra og 

menntakerfinu er skylt að útvega slíka námsskrá. Námsskráin er ekki óumbreytanleg, heldur 

ber að þróa hana þar til hún hæfir öllum nemendum (Watkins A, 2007). Þessi skólastefna gerir 

kröfur á að skólarnir séu sveigjanlegir, góða samvinnu kennara, sífellda endurskoðun 

námsskrár, námsleiða og kennsluhátta. Í dag vísar hugtakið til breiðari hóps en áður og er ekki 

einungis horft til nemenda með greiningu á sérþörfum heldur skal stefnt að því að hlúa jafnt 

að öllum nemendum til náms við hæfi og stuðla að virkni þeirra í skólastarfi.  

Í grein Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu Karlsdóttur (2009) kemur fram að til þess að 

stefna að markmiðum skóla án aðgreiningar þarf námsskrá í upphafi að gera ráð fyrir 

sveigjanleika í kennsluháttum og kennsluáætlunum þar sem gert er ráð fyrir nemendum með 

mismunandi hæfileika og námsþarfir (Universal design for learning). Ekki er nóg að bæta inn 

þessum þáttum síðar eftir þörfum. Kennsluhættir þurfa að vera fjölbreyttir til að mæta 

fjölbreyttum nemendahóp og má þar nefna leitaraðferðir, upplýsingaöflun, verklegar æfingar, 

leiklist og samvirkt nám. Þessir kennsluhættir auka möguleika fleiri nemenda á því að fá nám 

og kennslu við hæfi. Ennfremur skiptir miklu máli jákvætt viðhorf nemenda og kennara og 

virðing fyrir hvor öðrum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 
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4  Rannsókn á fullorðinsfræðslu heyrnarlausra 

Málaflokkurinn –fullorðinsfræðsla heyrnarlausra- hefur ekki verið mikið rannsakaður, hvorki 

erlendis né hérlendis. Hins vegar hefur nú á síðari tímum áhugi menntakerfisins snúist meir að 

þessum málaflokki þar sem meira er lagt uppúr kennsluháttum og markmiðum fyrir 

heyrnarlaus börn á grunnskólaaldri en oft áður.  Í rannsókn sem unnin var fyrir 

Félagsmálaráðuneytið af Háskólanu á Akureyri (Guðmundur Ævarsson og Hekla 

Guðmundsdóttir, 2004) á stöðu heyrnarlausra í samfélagi heyrandi hefur komið í ljós að 

heyrnarlausir tilheyra þeim hópi sem er með minnstu menntunina, atvinnusaga þeirra er oft á 

tíðum stopul, og þeir eru gjarnan félagslega einangraðir.   

 

4.1  Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða:  

 Hver eru markmið fullorðinsfræðslu heyrnarlausra. 

 Hvaða námsefni hentar best þessum hóp. 

 Hvaða kennsluhættir eru best til þess fallnir til að ná fram þeim markmiðum sem stefnt 

er að. 

 

4.2  Aðferð 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð, tilviksrannsókn. Það sem 

einkennir tilviksrannsóknir er að athugandinn velur að rannsaka eitt eða mörg tilvik sem hann 

rannsakar í smáatriðum til að öðlast sem bestan skilning á viðfangsefninu. Tilvikin geta verið 

talin lýsandi fyrir tiltekin hóp eða valin vegna sérstakra einkenna. 

Eins og fram kemur í bók McMillan (2000) byggja eigindlegar rannsóknir á því að félagslegur 

veruleiki er síbreytilegur og aðstæðubundinn,  það er að segja hver og einn á sinn veruleika og 

er hann byggður í skynjun hvers og eins. Athugandinn velur sjálfur þátttakendur og notar til 

þess markvisst úrtak, fáir þátttakendur eru valdir en farið á dýptina á viðfangsefninu.     

Eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í náttúrulegu umhverfi og áhersla lögð á að skilja 

ferli fremur en útkomu. Helstu aðferðir í eigindlegum rannsóknum eru þáttökuathuganir, opin 

viðtöl og ritaðar heimildir.  
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Ég notaði tvær aðferðir úr eigindlegri rannsókn til að nálgast viðfangsefnið, með því að lesa 

heimildir og greina þær ásamt því að taka viðtöl við fjóra aðila sem koma að námi og kennslu 

heyrnarlausra með einum eða öðrum hætti (McMillan, J. 2000). 

 

4.2.1  Opin viðtöl 

 Opin viðtöl er algengasta viðtalsformið, þau einkennast ekki af spurt og svarað heldur eru 

viðtölin í samtalsformi þar sem umræðurnar eru frjálslegar og sveigjanlegar. Í upphafi er 

mikilvægt að huga vel að fyrstu spurningunni þar sem hún gefur til kynna tilgang viðtalsins.  

Mikilvægt er að andrúmsloft sé afslappað og notalegt, að viðmælanda líði vel í umhverfi sínu 

og upplifi að hann geti tjáð sig afslappað og eðlilega. Rannsakandinn þarf að útskýra markmið 

viðtala og leggja áherslu á að allt sé bundið trúnaði. Ýmislegt þarf að varast í viðtölum, passa 

þarf að spurningar séu ekki orðaðar á leiðandi máta, koma í veg fyrir truflun á meðan viðtali 

stendur, að gefa ráð eða segja sína skoðun (Mcmillan, J. 2000). 

 

4.2.2  Þátttakendur 

Viðmælendur mínir voru fjórir, tveir heyrandi og tveir heyrnarlausir, og tengjast þeir námi og 

kennslu heyrnarlausra með einum eða öðrum hætti.  

Tekið var viðtal við heyrandi stjórnanda fullorðinsfræðslu fyrir heyrnarlausra sem hefst nú í 

janúar 2012. Að auki tók ég viðtal við tvo heyrnarlausa einstaklinga sem báðir eru menntaðir 

kennarar og starfa sem slíkir við kennslu heyrnarlausra grunnskólanemenda. Einnig mun 

annar einstaklingurinn starfa við fullorðinsfræðsluna eftir áramót og taka þátt í að móta og 

þróa það starf með nemendum og kennurum. Að lokum tók ég viðtal við heyrandi kennara 

heyrnarlausra barna. Með viðtölunum leitaðist ég við að fá sýn á hvað það er sem bera að 

varast við kennslu heyrnarlausra og hvað þarf að leggja áherslu á til að markmiðum 

fullorðinsfræðslunnar sé náð. 
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4.3  Viðtölin-samantekt 

Ekki er til neitt sem nefnist „typiskur“ fullorðinn heyrnarlaus þar sem menntun þeirra, 

málumhverfi og lífsreynsla er mjög misjöfn. Flestir fullorðnir heyrnarlausir í dag fæddust inn 

í heyrandi fjölskyldu og fengu menntun sína ýmist með oralkennsluháttum eða 

táknmálskennsluháttum. Grunnur þeirra er því æði ólíkur því mjög mismunandi er hvernig 

heyrnarleysið markar lífssögu hvers og eins en öll eiga þau sameiginlegt að hafa slaka 

grunnmenntun og brotna skólasögu að baki. 

     Samkvæmt viðmælanda A hafa tuttugu og fimm heyrnarlausir einstaklingar sótt um nám 

það sem hefst í ársbyrjun 2012 á vegum Mímis-Símenntunar. Í fyrsta námshópnum verða 12 

einstaklingar sem allir eiga það sameiginlegt að langt er síðan þeir sátu síðast á skólabekk. 

Reynsla þessa hóps mun síðan nýtast til að þróa áfram nám og kennsluhætti heyrnarlausra 

ennfrekar og styrkja stöðu þeirra jafnt í hinu heyrandi samfélagi sem og því  heyrnarlausa. 

Stuðst verður við námsskrá Grunnmenntaskólans hjá Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins, 

samþykkt af Menntamálaráðuneytinu, og aðlagað þörfum heyrnarlausra. Námsmarkmið 

miðast við lokamarkmið 10.bekkjar samkvæmt Aðalnámsskrá Grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 2006, 2007) og er unnið út frá einstaklingsnámsskrá fyrir hvern 

nemanda ásamt lokamarkmiðum fyrir þennan námshóp. Vægi námsþátta er mismikið og lögð 

áhersla á það sem styrkir getu nemandans bæði námslega og félagslega. 

 Námsefni verður aðlagað heyrnarlausum og miðast við að styrkja grunnmenntun þeirra sem 

síðar er hægt að byggja ofaná. Samskiptamiðstöð Heyrnarlausra og heyrnarskertra 

(htt.:www//shh.is) hefur tekið að sér að búa til námsefni í íslenskri málfræði/málfræði 

táknmáls en slíkt námsefni hefur sárlega vantað fyrir heyrnarlausa, sama hver aldurinn er, því 

málfræði táknmáls er um margt ólík málfræði íslenskunnar þó málin eigi þó einnig ýmislegt 

sameiginlegt. Stærðfræðin hefur oft reynst heyrnarlausum erfið og byrjað verður á að styrkja 

grunninn í almennri stærðfræði og byggt síðan ofan á þá þekkingu eftir styrkleika  hvers og 

eins. Mikil áhersla verður lögð á ritun og málfræði, textalæsi og lesskilning, grundvallaratriði 

í stærðfræði , færnimöppu og sjálfsmat, tölvuvinnu og upplýsingamennt/upplýsingalæsi. 

Allir kennarar munu starfa sem verktakar og gerð er krafa um táknmálskunnáttu og/eða að 

kennarinn hafi túlk sér til aðstoðar ef hann treystir sér ekki til að koma efninu til skila með 

öðrum hætti. Lögð verður áhersla á sjónræna framsetningu námsefnis og verkefna, að kennsla 

fari fram á táknmáli, hópavinnu og  einstaklingsaðstoð ef námsefni, vinnulag og markmið 
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þarfnast frekari útskýringar. Námið verður samtals 300 kennslustundir og hver kennslustund 

40 mínútur. Kennt verður tvö kvöld í viku og á laugardagsmorgnum, fimm kennslustundir í 

senn. Viðmælandi minn segir að þetta nám sé í þróun og telur nám af þessum toga fyrir 

fullorðna heyrnarlausa sé komið til framtíðar, þörfin sé skýr (Viðmælandi A, október 2011). 

      Í máli tveggja heyrnarlausra viðmælenda minna, B og C, kemur fram að fullorðinsfræðsla 

er nauðsynleg viðbót og löngu tímabær við menntun heyrnarlausra þar sem skólaganga þeirra 

hafi byggst á oral-stefnu, túlkar voru fáir og þar af leiðandi sé námsgrunnur þeirra æði 

misjafn. Með fullorðinsfræðslu býðst heyrnarlausum að styrkja grunnmenntun sína, efla 

sjálfsmynd sína og rjúfa félagslega einangrun. Miklu skiptir að styrkja sjálfsmynd 

heyrnarlausra og gera þeim kleift að huga á frekara nám og þátttöku í atvinnulífinu. 

Báðir viðmælendur mínir, B og C, fengu mikinn stuðning frá sinni fjölskyldu og telja þeir að 

það skipti afar miklu máli. Lagt var mikið uppúr bæði raddmáli og táknmáli, orðasambönd 

útskýrð, ýtt undir lestur og margvíslegur annar stuðningur bæði námslega og félagslega. Þessi 

stuðningur ásamt túlkaþjónustu hafi gert þeim kleift að standa jafnfætis heyrandi 

samnemendum sínum til frekara náms og þroska.   

Munur er þó á skólagöngu þeirra tveggja að því leyti að annar viðmælandi minn er fæddur 

árið 1964 en hinn viðmælandi minn fæddist árið 1981. Þegar nemendur fæddir árið 1964 hófu 

sína skólagöngu við Vesturhlíðaskóla voru kennsluhættir miðaðir við oral og túlkaþjónusta 

var engin og þurftu heyrnarlausir einstaklingar því oft að treysta á stuðning fjölskyldu sinnar 

ef þeir höfðu hug á frekara námi. Viðmælandi B byrjaði í framhaldsskóla beint eftir 

grunnskólapróf en þar sem engir túlkar voru til staðar þá gafst hann upp því of erfitt var að 

reyna að fylgja kennara með varalestri ásamt því að einbeita sér að námsefninu hverju sinni. 

Hann fór síðan aftur í framhaldsnám nokkrum árum seinna þegar túlkaþjónusta varð 

aðgengileg heyrnarlausum og gerði það honum kleift að ljúka námi sínu (Viðmælandi B, 

október 2011).  

Þegar einstaklingar fæddir árið 1981 hófu sína grunnskólagöngu var Vesturhlíðarskóli orðinn 

táknmálsskóli og táknmál skyldi vera kennslumálið. Kennarar voru kannski ekki mjög færir í 

táknmáli og var oft um táknaða íslensku að ræða en samt sem áður er það mikil breyting á 

kennsluháttum frá tímum oral-stefnunnar. Við lok grunnskóla voru túlkar fjölmennari en áður 

og nemendur vanir notkun þeirra. Með góðum stuðning fjölskyldu sinnar, kennsluháttum sem 

tóku tillit til þeirra máls og námsefnis við hæfi gat heyrnarlaus nemandi staðið jafnfætis 

jafnöldrum sínum þegar kom að framhaldsskólagöngu (Viðmælandi C október 2011). 
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Viðmælendur mínir starfa báðir sem kennarar í dag og koma að margvíslegri kennslu 

heyrnarlausra og heyrnarskertra barna, svo sem táknmáli, íslensku, stærðfræði, 

samfélagsfræði og fleiru. Þær eru sammála um að þeir nemendur sem nú útskrifast frá 

grunnskólanum séu á sambærilegu menntunarstigi og heyrandi jafnaldrar þeirra þó styrkleikar 

þeirra séu á misjöfnum sviðum. Til að standa fyllilega jafnfætis heyrandi jafnöldrum sínum 

þurfi þeir námsefni aðlagað þörfum þeirra og kennsluhættir þurfa að vera á táknmáli eða með 

aðstoð túlks. Þeir kennsluhættir sem þær telja að kennari þurfi einnig að tileinka sér sé að 

námsefni sé sjónrænt en ekki of barnalegt, hópa og samvinna sé mikið notuð, og að við lausn 

verkefna sé umræða í skólastofunni og skoðanaskipti. Ekki skipti máli hvort um heyrnarlausa 

nemendur sé að ræða eða ekki, þessi leið geri fleiri nemendum kleift að taka þátt í skólastarfi 

en ella. 

     Fjórði viðmælandi minn, D, er heyrandi einstaklingur með gott vald á táknmáli og hefur 

kennt heyrnarlausum grunnskólanemendum í Hlíðaskóla frá sameiningu Hlíðaskóla og 

Vesturhlíðaskóla.  

Það sem viðmælenda D finnst skipta mestu máli við kennslu heyrnarlausra og  heyrnarskertra 

er orðaforðinn. „Orðskýringar eru nauðsynlegar og ekki hægt að gefa sér fyrirfram að 

nægjanlegur orðaforði til skilnings á námsefninu sé til staðar“. Kennari verður því alltaf að 

gera ráð fyrir því í innlögn og upprifjun hverrar kennslustundar. Kennari þarf alltaf að skoða 

grunnhugtök námsefnis, jafnvel ótrúlegustu smáatriði geta skipt máli og á það bæði við 

heyrnarlausa sem og heyrandi nemendur því í ljós kemur að stór hluti nemendahópsins 

þarfnast þessara orðskýringa einnig svo þetta ætti alltaf að vera hluti af innlögn kennara, hvort 

sem heyrnarlausir nemendur eru í kennslustund eða ekki. 

Heyrnarlausir nemendur hennar eru með nákvæmlega sama námsefni og samnemendur sínir 

og sömu reglur gilda fyrir allann hópinn. Þegar um innlögn er að ræða er ekki í boði að vera 

með athyglina við annað á meðan, svo sem pára í bók, horfa út um gluggann eða teikna mynd. 

Allir í hópnum eiga að einbeita sér að innlögn kennara og að því loknu er þeim gefinn tími til 

að vinna þar sem hvatt er til samvinnu ásamt einstaklingsmiðaðri aðstoð. Kennari gerir meiri 

kröfur á hópinn á að einbeita sér en ella, hún hefur mikið sjónrænt og myndrænt námsefni, 

nýtir sér tækni veraldarvefsins og Smart kennslutöflu og er kröfuhörð á skriflega tjáningu. 

Innlögn námsefnis í kennslustundum fer fram á íslensku með táknmál til stuðnings. Stundum 

er kennarinn einn með hópinn og notar þá táknmál samhliða íslensku talmáli, og stundum eru 

túlkar eða heyrnarlausir aðstoðarkennarar. Gengið er úr skugga um að allir hafi skilið innlögn 
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og viti til hvers er ætlast, í tímum er mikil hópavinna og heimakrókur í kennslustofu mikið 

notaður. Viðmælandi minn telur þessa kennsluleið henta öllum nemendum, heyrnarlausir eða 

ekki og án tillits til aldurs nemenda (Viðmælandi D, október 2011). 

 

4.4  Fullorðinsfræðsla heyrnarlausra erlendis. 

Fullorðinsfræðsla heyrnarlausra erlendis hefur ekki verið mikið rannsökuð og helst er að finna 

heimildir um markmið náms og kennslu fullorðinna heyrnarlausra, á heimasíðu skóla sem 

bjóða uppá slíka fræðslu. Einnig er að finna heimildir um stefnu og markmið heimssambands 

heyrnarlausra ,World Federation of the Deaf,  um gæði náms og kennslu heyrnarlausra  

     Á heimasíðu Ohio Literacy Resource Center (Able for the deaf learner, 2011) er meðal 

annars vísað til heimasíðu Toledo Public School's Adult and Continuing Education 

Department (http://www.tps.com) sem hefur boðið uppá fullorðinsfræðslu frá árinu 1985. 

Skólinn hefur boðið bæði grunnnám og nám á einstökum sviðum svo sem tölvum og 

upplýsingamennt, þjálfun í kennslu heyrnarlausra og fleira. Á heimasíðu þeirra er einnig 

tilvísun í greinasafn þar sem kennarar miðla meðal annars af reynslu sinni við kennslu 

fullorðinna heyrnarlausra, hvaða kennsluhættir eru æskilegir, hvað skal varast í umhverfinu og 

benda á námsskrár náminu til stuðnings. Þar kemur meðal annars fram að það sem þarf að 

hafa í huga þegar boðið er uppá fullorðinsnám er  a) staðsetningu b) húsnæði c) aðföng, þ.e. 

þjónusta d) starfsfólk ásamt fleiri atriðum sem snúa nánar að hverjum þætti. Húsnæði þarf að 

uppfylla ákveðna tækni eins og tónmöskvi, fm-kerfi vegna kuðungsígræðslu, veggir og 

gluggar þurfa að vera í ákveðnu jafnvægi og lítið utanaðkomandi áreiti. Að sjálfsögðu þarf 

aðgang að tölvu og skjávarpa.   

Í dag fer fullorðinsfræðsla Toledos fram á bókasafni skólans þar sem er góður aðgangur að 

heimildum og tölvum, það sé svæði sem sé skipulagt með tilliti til þarfa fullorðinna, stólar og 

borð í réttum stærðum og ýmist sér eða nokkur í hóp. Þetta umhverfi henti fullkomlega þeim 

hópi fullorðinna heyrnarlausra sem sækja þetta nám ásamt því sem kennsla fer fram á 

táknmáli og er ýmist heyrnarlaus kennari eða heyrandi kennari með túlk. Þau atriði sem þar er 

bent á fyrir þá sem hafa hug á að starfa við fullorðisfræðslu heyrnarlausra eru einnig atriði 

sem kennarar almennt ættu að hafa í huga í kennslustund og við skipulagningu náms sinna 

nemenda. Þar má nefna að hafa námsefni og innlögn þess eins sjónrænt og unnt er, vera með 

úrdrátt um efnið þegar nemendur horfa á myndbönd eða myndir, hafa stóra sýnilega klukku 
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svo nemendur geti skipulagt vinnutíma sinn, og að hver nemandi hafi sína eigin skipulagsbók, 

„Skólakompu“ sem hann vinnur í samvinnu við kennara (Rashleigh, V. 2011).      

Kennari þarf að vera einbeittur og fumlaus í kennslustund, kennari á ekki að vera að rápa um 

skólastofuna á meðan innlögn stendur, hann á að leggja áherslu á aðalatriðin og vera viss um 

að allir viti til hvers er ætlast og um hvað námsefnið er. Kennari á að endurtaka það sem aðrir 

nemendur segja og kynna nýjann orðaforða ásamt því að rifja upp fyrri hugtök. Skólinn og 

kennarinn þurfa einnig að huga að félagslegu hlið nemenda og stuðla að öruggu og jákvæðu 

umhverfi. Kennari þarf að skapa hlýtt og gott viðmót svo nemandinn eigi auðvelt með að tjá 

sig við hann. Að lokum er mikilvægi samvinnu- og hópanáms undirstrikað sem þáttur í að efla 

bekkjaranda (Rashleigh, V. 2011)  

     Á heimasíðu City lit-the center for adult learning (www.citylit.ac.uk) sem hefur boðið 

uppá nám og þjálfun fullorðinna heyrnarlausra í 60 ár kemur fram að skólinn býður meðal 

annars uppá nám í ensku, ritun og meðferð texta, stærðfræði, upplýsingamennt og táknmáli. 

Skólinn býður einnig uppá nám í varalestri og glósutækni ásamt því að bjóða ráðgjöf og 

kennslu til þeirra sem hafa hug á að starfa í samfélagi heyrnarlausra með einum eða öðrum 

hætti. Á heimasíðu skólans kemur einnig fram að námshópar heyrnarlausra eru einungis 8 

nemendur og fer allt nám fram á táknmáli eða með aðstoð túlks. Í skólanum er boðið uppá á 

grunnnám, framhaldsnám og stuðning við nám á háskólastigi. 

City Lit skóli leggur sig fram um að hafa táknmál sem víðast í umhverfinu, starfsfólk skólans 

er flest táknmálstalandi og er boðið uppá margvísleg táknmálsnámskeið, allt eftir því hver 

þörf og staða viðkomandi er. Í skólanum er nemendum boðið í viðtal og ráðgjöf um það hvaða 

stuðningur henti viðkomandi best til að ná sem mest af markmiðum sínum og er ljóst af 

sögum nemenda af námi sínu þar að mikil ánægja og góður námsárangur einkennir starf 

skólans enda kennarar þar með langa og góða reynslu af fullorðinsfræðslu, jafnt heyrnarlausra 

sem og heyrandi („Deaf Education“ 2011).  
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5  Niðurstöður 

Í köflunum hér á undan hef ég leitast við að skoða hluta þeirra þátta sem hafa mótað lífssögu 

heyrnarlausra, nám þeirra og félagslega stöðu til að gera mér gleggri grein fyrir þeim þáttum 

sem taka þarf tillit til við skipulagningu náms og kennslu fullorðinna heyrnarlausra. Ég 

skoðaði heimasíður erlendra skóla sem bjóða uppá slíkt nám og tók viðtöl við bæði 

heyrnarlausa og heyrandi einstaklinga sem koma að námi og kennslu heyrnarlausra 

einstaklinga hérlendis. 

     Markmið mitt með ritgerðinni var að skoða hvernig fullorðinsfræðsla heyrnarlausra er 

byggð upp, hver eru markmið hennar, nám og kennsluhættir. Við greiningu á þeim þáttum og 

kennsluháttum sem taldir eru stuðla að sem bestum námsárangri og líðan nemenda í 

fullorðinsfræðslu heyrnarlausra kemur í ljós að markmið fullorðinsfræðslunnar er hið sama 

fyrir heyrnarlausa og heyrandi einstaklinga. Forsendur og markmið náms eru þær sömu en 

námsefni og kennsluhættir aðlagðir þörfum heyrnarlausra.   

     Þeir þættir sem kennari þarf að tileinka sér við kennslu heyrnarlausra eru þeir sömu og ég 

myndi telja að góður kennari ætti að tileinka sér hver sem nemendahópurinn er. Þessir þættir 

snúa að því að nálgast nemandann á hans forsendum hverjar sem þær eru, að námsefni sé 

aðlagað þroska hans og getu og að kennsluhættir þurfa að vera fjölbreyttir til að mæta 

fjölbreyttum nemendahóp.  

Með því er unnt að auka möguleika fleiri nemenda á því að fá nám og kennslu við hæfi 

samanber stefnuna:skóli án aðgreiningar.  

 

Kennari þarf alltaf að nálgast nemendur sína af virðingu og alúð, mæta þeim á þeirra 

forsendum og styðja þá á alla vegu til náms og þroska. 
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Lokaorð 

Eins og fram kemur í ritgerðinni er menntunarsaga heyrnarlausra svipuð um allann heim og 

var oral-skólastefna lengst af ráðandi í skólamálum heyrnarlausra. Það sem einkennir hvert 

samfélag heyrnarlausra fyrir sig er stærð þess og gerð þess heyrandi samfélags sem 

heyrnarlausir eru hluti af. Á Íslandi er samfélag heyrnarlausra frekar lítið og menntunarstig 

þess fremur lágt. Af því leiðir að fáir heyrnarlausir einstaklingar koma að kennslu 

heyrnarlausra og fremur hefur verið stuðst við túlkaþjónustu við kennslu þeirra. Heyrnarlausir 

hafa oft ekki fengið námsefni við hæfi, grunnmenntun þeirra hefur jafnvel farið fram á öðru 

móðurmáli en þeirra eigin, táknmálinu, og framan af var túlkaþjónusta frekar smá í sniðum 

vegna menntunarskorts á túlkum. Heyrnarlausir einstaklingar fóru því síður í framhaldsnám 

og þeir sem byrjuðu í framhaldsnámi urðu jafnvel að hverfa frá námi sökum skorts á túlkum 

eða öðrum stuðningi. Atvinnusaga þeirra er oft á tíðum löskuð vegna einangrunar á vinnustað 

og sjálfsmynd þeirra slök. 

     Nú í janúar 2012 verður boðið uppá fullorðinsfræðslu fyrir heyrnarlausa á vegum Mímir-

Símenntun í samstarfi við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og 

Fræðslumiðstöð Atvinnulífsins. Áherslan í því námi verður að styrkja námslegan grunn 

nemenda, efla félagsfærni þeirra og þátttöku í atvinnulífinu og byggist námsskráin á námsskrá 

Grunnmenntaskóla Fræðslumiðstöðvar Atvinnulífsins. Námsefni og kennsluhættir verður 

aðlagað þörfum heyrnarskertra og kennt á táknmáli, þar sem kennarar eru ýmist heyrnarlausir 

eða heyrandi með góða táknmálskunnáttu og/eða túlkaþjónustu. Í fyrsta námshópnum verða 

12 heyrnarlausir einstaklingar en síðar mun reynslan af þeim nemendahóp móta 

framtíðarskipulag þessarar fræðslu.        

     Við vinnu þessarar ritgerðar var undirbúningur fullorðinsfræðslunnar enn í fullum gangi og 

ekki hægt að leggja mat á hvort markmiðum hennar sé náð eður ei. Forvitnilegt væri að fara 

dýpra í þetta viðfangsefni þegar reynsla er komin á námið hérlendis, taka djúpviðtöl við 

nemendur skólans og kennara til að fá sem mesta og besta sýn á hvernig nám og kennsla 

heyrnarlausra fullorðinna er best skipulögð með þarfir og stöðu þessa hóps í huga. 
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