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a) Útdráttur 
Saga heyrnarlausra er merkileg og er hún stór þáttur í menningu þeirra. Lengi vel voru 
heyrnarlausir taldir mállausir vegna fávisku almennings. Heyrnarlaust fólk fékk ekki 
að lifa lífi eðlilegra einstaklinga heldur voru þeir flokkaðir með börnum og jafnvel 
dýrum. Það var ekki fyrr en á 16. öld fyrir tilstilli spænska munksins Pedro Ponce de 
Leon að saga menntunar heyrnarlausra hófst. Enn í dag eru heyrnarlausir að berjast 
fyrir réttindum sínum. 

Markmið þessarar lokaritgerðar er að beina sjónum að heyrn og 
heyrnarskerðingu. Með öðrum orðum, hvað felst í að búa við skerta heyrn eða 
heyrnarleysi. Í ritgerðinni verður fjallað um eyrað sem líffæri þ.e., ýmsar staðreyndir 
sem varða eyrað og heyrnina. Horft verður til mikilvægis heyrnar og orsaka 
heyrnarskerðingar. Ritgerðin tekur jafnframt til margra þátta er varða menningu 
heyrnarlausra þar sem menning hefur alla tíð fylgt manninum og er honum mikilvæg. 
Komið verður inn á hvað átt er við þegar talað er um menningu og hvers vegna 
heyrnarlausir telja sig tilheyra sérstökum menningahópi. Þar sem leikskóli er fyrsta 
skólastigið og grunnur undir áframhaldandi nám barnsins verður athyglinni beint að 
mikilvægi þess að leikskólar séu meðvitaðir um menningu heyrnarlausra og hvernig 
stuðla megi að jákvæðum félags- og málþroska. Athyglinni verður jafnframt beint að 
því hvað vinna samkvæmt hugmyndafræðinni menntun án aðgreiningar felur í sér 
fyrir skólastofnanir. 

Í lok ritgerðarinnar er sagt frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á því ferli 
sem fer af stað í leikskóla þegar heyrnarlaus drengur hefur þar skólagöngu. 
Rannsóknin leiddi í ljós mikilvægi þess að skapa gott málumhverfi fyrir drenginn sem 
byggir á virkri þátttöku starfsmanna. Rannsóknin leitaðist við að horfa á ferlið með 
augum drengsins ásamt því að athuga hvernig umhverfið, starfsmenn og börnin í 
leikskólanum tóku þátt í að aðlagast breyttri menningu. 
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b) Abstract 
The history of the deaf is interesting and is a large factor of their culture. For a long 
time the deaf were thought to be mute due to stupidity. Deaf people were not allowed 
a normal life, but categorised with children and even animals. It was not until in the 
16th century, at the behest of the monk Pedro Ponce de Leon, that the history of the 
education of the deaf began. To this day the deaf are still fighting for their rights. 

This thesis aims to draw attention to hearing and reduced hearing. In other 
words, what living with reduced hearing or deafness entails. The essay will discuss 
the ear as an organ, i.e. state several facts concerning the ear and hearing. It will look 
at the importance of hearing and the causes for reduced hearing. The essay will also 
cover several factors concerning the culture of the deaf, as culture has always 
accompanied the human race and is essential to it. It will touch upon the meaning of 
the word culture and the reason why the deaf consider themselves to belong to a 
separate cultural group. As the preschool is the first educational level and the basis for 
the ongoing education of children, this thesis will focus on the importance that 
preschools are conscious of deaf culture and how positive social and language 
development can be encouraged. Attention will also be drawn to the meaning of 
working according the ideology of Inclusion for educational institutions. 

Finally, the essay reports the results of a research of the process which begins 
in a preschool, when a deaf boy begins his education there. The research reveals the 
importance of creating a positive speech environment for the boy, which is based on 
the active participation of the employees and the children of the preschool. The 
research endeavoured to view the process from the boy's perspective, as well as assess 
how the environment, the employees and the children in the preschool participated in 
adapting to a new culture. 
 


