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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá svör við rannsóknarspurningunni: 

Hvernig kemur skóli margbreytileikans til móts við þarfir nemenda með 

heyrnarskerðingu sem nota talað mál?  

Leitast er við að skoða hvernig grunnskólinn mætir þörfum þeirra við 

kennslu á erlendu máli og hvort umhverfið skipti máli í kennslustund. 

Rannsóknin er eigindleg og var gagna aflað með viðtölum. Þátttakendur 

voru þrír nemendur með heyrnarskerðingu sem nota talað mál, foreldrar 

þeirra og kennarar.  

Niðurstöður benda til þess að skólarnir mæti þörfum nemenda meðal 

annars með því að setja upp hljóðkerfi og hljóðdempandi loftplötur í 

kennslustofum, staðsetja nemendur framarlega í kennslustofum, skrifa 

mikilvægar upplýsingar á töflu og dreifa þeim skriflega til nemenda, aðlaga 

námsefni og skipta bekkjum í minni vinnuhópa. Þessi atriði voru ekki öll til 

staðar í sama skólanum og var misjafnt á milli skóla hvernig nemendum var 

mætt.  

Viðhorf kennara virðast hafa áhrif á það hvernig nemendum er mætt í 

kennslustund og mátti greina mun meiri skilning hjá þeim kennurum sem 

höfðu fengið fræðslu um málefni nemenda með heyrnarskerðingu. Fleiri 

þættir sem hafa áhrif í þessu sambandi eru meðal annars fjármagn og 

aðbúnaður skólanna. Svo virðist sem að fræðsla um málefni nemenda með 

heyrnarskerðingu auki skilning kennara en þess ber að geta að fræðslan var 

ekki að frumkvæði skólans heldur voru það foreldrar sem stuðluðu að 

henni.
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Abstract 

Does the environment matter? 

How does the school of inclusion accommodate the needs of students 

with hearing loss 

who use spoken language? 

The objective of this study is to answer to the research question: How is the 

inclusive school accommodating the needs of students with hearing loss who 

use spoken language? The study seeks to examine how the primary school 

meets their needs when teaching a foreign language and whether the 

environment in the classroom matters. The study is a qualitative and data 

was gathered through interviews. Participants were three students with 

hearing loss who use spoken language, their parents and teachers. 

Results suggest that schools meet the needs of students by for example 

installing sound systems and sound insulating ceiling panels in classrooms, 

placing students at the front in classrooms, writing information on 

blackboards as well as handing out information sheets, adjusting the 

curriculum to suit their needs and dividing the class into smaller working 

groups. These items were not all present in the same school and it varied 

from one school to another how the needs of students were met. 

Teachers´ attitudes seem to affect how students are met in class and the 

teachers who had received training in the field of students with hearing loss 

had greater understanding of their needs than teachers who had not 

undergone such training. Other influential factors in this respect include the 

resources and facilities of the schools. It seems that education concerning 

students with hearing loss must face raises awareness among teachers, but 

it should be noted that the idea to offer such education did not come from 

the schools but was offered at the request of the parents. 
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1 Inngangur 

Í síbreytilegu samfélagi á Íslandi er krafa um að öll börn hafi jafnan aðgang 

að menntun. Markmið þessarar rannsóknar er að fá svör við 

rannsóknarspurningunni: Hvernig kemur skóli margbreytileikans til móts við 

þarfir nemenda með heyrnarskerðingu sem nota talað mál? Undirspurningar 

eru tvær: Hverju þarf að huga að við kennslu erlendra tungumála slíkra 

nemenda? Hvernig skiptir umhverfið máli í kennslustund? 

Leitast verður við að athuga hvernig nemendur með heyrnarskerðingu 

upplifa og lýsa því hvernig grunnskólinn mætir þörfum þeirra. Kannað verður 

með hvaða hætti skólarnir koma til móts við nemendur við kennslu á 

erlendu máli. Upplifun foreldra og kennara verður einnig skoðuð með það 

fyrir augum að ná fram dýpri skilningi á efninu. Kannað verður meðal annars 

hvernig grunnskólinn mætir þörfum nemendanna út frá hugmyndafræðinni 

um skóla margbreytileikans. 

Rök fyrir efnisvali eru meðal annars þau að stjórnsýslan gefur víða til 

kynna að grunnskólum beri að veita nemendum nám við hæfi. Í Lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram að skólinn eigi að laga starfið að þroska 

og getu nemenda þannig að allir fái kennslu við hæfi. Þetta má til að mynda 

sjá í aðalnámsskrá grunnskóla en þar segir að menntun eigi að stuðla að 

aukinni hæfni til að takast á við daglegt líf og að menntunin sé bæði 

einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu vegna þess að rannsakandi á barn 

með heyrnarskerðingu og málefni nemenda með heyrnarskerðingu eru 

henni því hugleikin. Mikill skortur er á íslenskum rannsóknum er varða 

skólagöngu nemenda með heyrnarskerðingar og hvernig þeim reiðir af í 

námi í erlendum tungumálum. Rannsóknin ætti því að gagnast 

fræðimönnum, starfsfólki sem vinnur að kennslu í grunnskólum, foreldrum 

og nemendum með heyrnarskerðingu. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður fjallað um og skilgreind þau hugtök og umfjöllunarefni sem koma 

fram í rannsókninni. Fjallað verður um grunnskólann, skóla 

margbreytileikans og helstu lög sem hann starfar innan. Gerð verður grein 

fyrir skilgreiningum er varða heyrnarskerðingu til að skýra með hvaða hætti 

þarf að koma til móts við nemendurna og hvaða áhrif umhverfið hefur. 

Fjallað verður um sjónarhorn á fötlun svo hægt sé að skoða hvaða 

sjónarhorn kennarar nota í starfi sínu.  

Fjallað verður um helstu kenningar sem stuðst verður við í samantekt ásamt 

því að skoða stöðu þekkingar á efninu. 

2.1 Grunnskólinn 

Á Íslandi er skólaskylda fyrir börn á aldrinum sex til sextán ára. Þó er tilgreint 

ákveðið svigrúm í þeim efnum. Allir grunnskólanemendur eiga rétt á námi 

við sitt hæfi (Lög um grunnskóla nr. 91/2008 gr. 3 og gr. 13). Grunnskólar á 

Íslandi hafa í rás tímans opnað dyrnar fyrir alla nemendur. Í dag eru flestir 

nemendur í almennum grunnskólum og má segja að sú stefna hafi þróast 

með lögum, reglugerðum og sáttmálum sem Ísland er aðili að. Með tilkomu 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þar sem segir að allir séu jafnir, 

var farið að huga að málefnum nemenda með fötlun (Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1948). Árið 1994 skrifuðu 92 þjóðir 

ásamt Íslandi undir Salamanca yfirlýsinga, sem er áætlun um 

framtíðarmarkmið menntunar fyrir nemendur með sérþarfir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið 1994). Fram kemur líka í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna (1989) og sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks að allir eigi rétt á menntun óháð fötlun (Innanríkisráðuneytið, 

2009). Víða má sjá jafnrétti tryggt í lögum og má þar meðal annars nefna 

Stjórnarskrá Íslands (1944). Þeim nemendum sem þurfa aukinn stuðning í 

námi er tryggður stuðningur með Reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996. Að 

stuðningi koma sérkennarar, kennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar. 

Stuðningur við nemendur er tilkominn vegna þess að það gætir misræmis á 

milli persónulegrar færni nemenda og krafna skólans/samfélagsins 

(Hallahan, Kauffman og Pullen, 2012). Krafa getur verið um að nemandinn 

hlusti á þá fræðslu sem á sér stað í skólanum en ef nemandinn heyrir illa, þá 

myndast ákveðið misræmi og þarf nemandinn á stuðningi að halda til að 
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geta hlustað á þá fræðslu sem á sér stað hverju sinni. Ein leið til að tryggja 

að komið sé til móts við þarfir nemanda með heyrnarskerðingu, þannig að 

hann sé þátttakandi í skólasamfélaginu, er að starfa eftir hugmyndafræðinni 

um skóla margbreytileikans. 

2.2 Skóli margbreytileikans 

Hér verður leitast við að skýra hugtakið skóli margbreytileikans (e. Inclusive 

education). Skólar á Íslandi starfa eftir almennum lögum og þar á meðal 

Lögum um grunnskóla nr. 91/2008. Þar segir meðal annars að markmið 

skólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Fram kemur í gr. 17 að koma á til móts við nemendur í 

almennum grunnskólum án aðgreiningar. Í stefnu og starfsáætlun skóla- og 

frístundasviðs Reykjavíkurborgar (2014) er tekið fram að í grunnskólanum 

skal komið til móts við ólíkar þarfir nemenda, námið er án aðgreiningar og 

við hæfi hvers og eins. Skóli margbreytileikans byggir á hugmyndinni um 

jafnrétti, að ekkert barn þurfi að ávinna sér rétt til náms heldur hafi það rétt 

til þess og njóti stuðnings til að vera fullgildur þátttakandi í námssamfélaginu 

(Sapon-Shevin, 2007). Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir (2010) telja að 

skóli margbreytileikans eigi að standa vörð um mannréttindi, félagslegt 

réttlæti og þátttöku nemenda. Mannréttindi fela það í sér að ekki beri að 

mismuna nokkurri manneskju á neinn hátt (Stjórnarskrá Íslands nr. 33/1944 

og Lög um mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). 

Þegar talað er um félagslegt réttlæti er átt við að einstaklingar eigi rétt á 

að hafa sjálfstæðar skoðun og tjá hana. Sýna þarf því skilning að ekki hafa 

allir sömu skoðanir og sættast þarf á margbreytileikann (Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Þegar einstaklingur nýtur mannréttinda og félagslegs réttlætis á hann 

möguleika á þátttöku til jafns við aðra. Kitwood (2007) bendir á að maðurinn 

sé félagsvera í eðli sínu og finnist oftast mikilvægt að vera hluti af heild og 

vera þátttakandi í hópi. John Dewey (1938) talar um að nemendur læri í 

virkri þátttöku með því að vera með hópnum og taka þátt.  

Hér á undan hefur verið farið yfir nokkra þætti sem liggja til grundvallar 

stefnunni skóli margbreytileikans. Segja má að með hugmyndafræðinni um 

skóla margbreytileikans taki kennarar mið af fjölbreytileika nemenda og 

stuðli að virkri þátttöku þeirra, en á sama tíma sé komið til móts við þarfir 

hvers og eins (Booth, Nes og Strømstad, 2003; Ferguson, 1995; Florian, 

2005; Slee, 2011; Tetler, 2005). Þátttaka nemenda er einn grunnþátturinn í 

stefnunni. Ferguson (1995) og Tetler (2005) hafa bent á og skilgreint skóla 

margbreytileikans þannig að allir nemendur séu þátttakendur í skólastarfinu. 

Jafnframt hefur Ferguson (1995) bent á að kennarar túlki oft þátttöku á tvo 
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ólíka vegu. Annars vegar þátttaka þar sem nemendur eru hluti af 

bekkjarheild og taka þannig þátt til jafns við samnemendur. Hins vegar 

þátttaka þar sem nemendur eru þátttakendur í skólasamfélaginu en ekki í 

bekkjarheildinni, sem birtist meðal annars í því að nemendur með sérþarfir 

fá kennslu utan bekkjar. Tetler (2005) tekur undir þetta og bendir á skóli 

margbreytileikans feli það í sér að allir nemendur séu velkomnir í 

skólamenninguna og skólinn lagi starfið að þörfum þeirra. Hér er átt við að 

nemendur fái stuðning inn í bekk til að ná námsmarkmiðum hvers og eins. 

Sapon-Shevin (2007) telur að í skóla margbreytileikans sé gengið út frá 

því að stuðningurinn sé á ábyrgð allra og þannig megi finna leiðir til þátttöku 

fyrir nemendur. Það sé hlutverk allra að finna leiðir fyrir nemendur svo þeir 

fái notið þátttöku í skólasamfélaginu. Þannig felur hugmyndafræðin það í sér 

að kennarar og aðrir sem koma að kennslu finna leiðir með því að aðlaga 

kennslurými og kennsluaðferðir að þörfum nemendanna og gæta þess að 

vera ekki með fyrirfram ákveðið skipulag sem nemendur eigi að falla að, 

fremur að mæta fjölbreytum þörfum nemendanna. Til þess að svo megi 

verða þurfa kennarar að þekkja til fjölbreyttra kennsluaðferða og vita hvað 

hentar hverjum og einum nemanda. 

2.3 Kennsla erlendra tungumála 

Hér verður rætt um kennsluaðferðir sem notaðar eru við kennslu erlendra 

tungumála, með það fyrir augum að skoða síðar hvernig kennslu er háttað 

hjá viðmælendum rannsóknarinnar. 

Kennsla erlendra tungumála getur farið fram með misjöfnum hætti. Við 

kennslu styðjast kennarar við kennsluaðferðir. Margar ólíkar kennsluaðferðir 

eru til og geta kennarar notað fleiri en eina aðferð samtímis. Hér verða 

kynntar fjórar aðferðir sem eru Málfræði- og þýðingaraðferðin, Beina 

aðferðin, Hlustunar- og talaðferðin og Tjáskiptanálgunin. Tilgangurinn er að 

skoða kennsluaðferðir til að gera grein fyrir því hvaða færni kennarar eru að 

leitast við að efla hjá nemendunum í rannsókninni. Af þeim sökum verður 

byrjað á því að fjalla um fjóra færniþætti og mikilvægi þeirra við nám og 

kennslu erlendra tungumála. 

2.3.1 Færniþættirnir fjórir  

Kennsla erlendra tungumála byggir á fjórum færniþáttum sem eru lestur, 

skrift, hlustun og tal. Tornberg (2003) bendir á að skipta megi 

færniþáttunum í tvo flokka. Fyrri flokkurinn er þá sköpun og undir hann falla 

tal og skrift. Við kennslu í þessum flokki þurfa nemendur að taka á móti 

fræðslu en ekki er krafist mikillar virkni frá nemendum. Seinni flokkurinn er 
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móttaka og felur hann í sér hlustun og lestur. Við kennslu á þessum þáttum 

þurfa nemendur að vera virkir til að móttaka fræðsluna. Við hlustun þurfa 

nemendur að hlusta á fyrirmæli frá kennaranum og nemandinn þarf að geta 

talað um umfjöllunarefnið. Hér á Tornberg við að nemendur þurfa að fá að 

spreyta sig á að tala tungumálið sem verið er að læra. Hún telur að áhugi 

skipti miklu máli í lestri og það sé því áríðandi að höfða til áhugasviðs 

nemenda svo hann geti útskýrt efnið í skrifuðu máli á því tungumáli sem 

verið er að læra. Við kennslu á erlendum tungumálum þarf að gæta þess að 

efla alla fjóra færniþættina. Þannig geta nemendur lesið um námsefnið og á 

sama tíma fengið tækifæri til að tala um efnið sín á milli og við kennarann. 

Gott er að nota alla færniþættina samtímis og einblína ekki of mikið á einn 

einstakan þátt, því færniþættirnir skarast og tengjast hver öðrum. Eins og 

gefur að skilja, þá getur það vafist fyrir nemendum sem eru með 

heyrnarskerðingu að tileinka sér færni í að tala og skilja erlend tungumál, þar 

sem slík færni byggir á hlustun. Jafnvel þótt þau kunni að geta lesið og 

skrifað tungumálið, þá verður það aðeins takmörkuð færni ef talmálið 

skortir. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að nemendum 

með heyrnarskerðingu sé gert kleift að efla alla færniþætti. 

2.3.2 Málfræði- og þýðingaraðferðin 

Málfræði- og þýðingaraðferðin (e. The Grammar-Translation Method) er 

gömul aðferð sem var vinsæl við tungumálakennslu í Evrópu frá miðri 19. öld 

fram á miðja 20. öldina. Aðferðin er enn notuð í sumum löndum en þó í 

breyttri mynd (Auður Hauksdóttir, 2001). Aðferðin er formföst og felur það í 

sér að erlenda tungumálið er þýtt yfir á það tungumál sem notað er í landinu 

(Larsen-Freeman, 2000). Markmiðið með aðferðinni er að nemendur geti 

lesið bókmenntir á erlendu máli og þýtt þær yfir á eigið mál. Kennsla fer 

fram þannig að nemendur læra málfræði og orðaforða í erlenda málinu 

utanbókar. Hlutverk kennarans er að láta nemendur þýða námsefnið yfir á 

sitt tungumál og leiðrétta þá. Móðurmálið er mikið notað og er ritmálið 

allsráðandi og lítið fer fyrir hlustun og talmáli nemenda (Larsen-Freeman, 

2000). 

Ef horft er til færniþáttanna fjögurra þá má sjá að aðferðin leggur 

einungis áherslu á ritun og lestur. Þessi kennsluaðferð felst í því að 

nemendur lesa erlenda textann og þýða hann yfir á eigið tungumál (Auður 

Hauksdóttir, 2001).  
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2.3.3 Beina aðferðin 

Beina aðferðin (e. The Direct Method) hefur verið notuð við 

tungumálakennslu í nokkur ár. Þessi aðferð varð vinsæl vegna þess að ekki 

tókst fyllilega að kenna nemendum að nota erlenda tungumálið til samskipta 

með Málfræði- og þýðingaraðferðinni (Larsen-Freeman, 2000). Eins og 

Larsen-Freeman (2000) og Auður Hauksdóttir (2001) hafa bent á, þá er eitt 

helsta einkenni aðferðarinnar að ekki er notast við móðurmál nemenda. 

Kennslan fer fram á því tungumáli sem verið er að kenna. Nemendur eru því 

ekki látnir þýða tungumálið yfir á sitt eigið tungumál og. Ein helsta reglan er 

reyndar sú að þýðingar eru ekki leyfðar. Til að lýsa því nánar hvernig 

aðferðin er notuð, þá felur hún það fyrst og fremst í sér að kennarinn er með 

tiltækt það námsefni sem hann byggir kennslustundina á. Kennarinn byrjar á 

því að lesa upp textann. Eftir að það eru nemendur beðnir um að svara 

léttum spurningum. Ef nemendur skilja ekki einhverjar spurningar, þá reynir 

kennarinn að setja þær í samhengi til þess að nemandinn átti sig á því hvað 

er verið að biðja hann um og notar gjarnan næsta umhverfi til þess. Þetta er 

alltaf gert á því tungumáli sem verið er að læra. Þannig leiðbeinir kennarinn 

nemandanum í stað þess að þýða fyrir hann hvað er verið að tala um eða í 

þessu tilfelli er verið að spyrja nemandann um. Megintilgangurinn með 

þessari aðferð er sá að kenna nemendunum að hafa samskipti á því 

tungumáli sem er verið að læra, ásamt því að geta spurt spurninga og svarað 

spurningum. 

Ef horft er til færniþáttanna, þá er unnið með hlustun og tal. Kennarinn 

vinnur með tungumálið í gegnum orðaforðaæfingar. Hann fer hægt yfir efnið 

og gætir þess að allir nemendur séu búnir að ná efninu áður en farið er 

lengra.  

2.3.4 Hlustunar- og talaðferðin 

Hlustunar- og talaðferðin (e. The Audio-Lingual Method) á það sameiginlegt 

með Beinu aðferðinni að hún byggir á töluðu máli. Sjónum er ekki beint svo 

mikið að orðaforða, heldur er leitast við að efla nemendur í því að nota 

málið í raunverulegum aðstæðum (Larsen-Freeman, 2000). 

Í kennslustund þar sem aðferðin er notuð kynnir kennarinn samtal fyrir 

nemendum. Hann les tvisvar upp samtal sem á að vinna með án þess að 

nemendur taki þátt í því. Ástæðan er sögð sú að tungumálið verði ekki til 

með stökum orðum og því þurfi það að vera í samhengi eins og í samtali. 

Einungis er stuðst við það tungumál sem er verið að kenna. Kennarinn 

leiðréttir nemendur sem bera fram vitlaust orð. Það er gert til þess að koma 

í veg fyrir að nemendur tileinki sér rangan framburð sem reynist svo erfitt að 
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leiðrétta. Eftir að kennarinn hefur lesið upp samtalið sem vinna á með, eru 

nemendur látnir endurtaka samtalið línu fyrir línu. Ef nemendur hika á 

orðum, þá getur verið gott að byrja á aftasta orðinu og bæta orði við, þar til 

setningin er öll komin, til dæmis: Texti, er texti, hér er texti. Fram kemur hjá 

Larsen-Freeman (2000) og Auði Hauksdóttur (2001) að til að auka skilning 

nemenda enn frekar og setja málið í samhengi sé gott að búa til setningar. 

Kennarinn skiptir orði út úr setningum og notar til þess vísbendingar, til 

dæmis myndir, þannig ná nemendur að búa til nýjar setningar á grunni eldri 

setninga sem búið er að vinna með. Ég er að fara í skólann, breytist þegar 

kennarinn gefur vísbendingu til dæmis með mynd af tannlækni. Þá verður 

setningin sem nemendur eiga að segja: Ég er að fara til tannlæknis. 

Gengið er út frá því að manneskjan sé vanaföst og því er talið æskilegt að 

efnið sé endurtekið sem oftast og af þeim sökum eru nemendur látnir 

endurtaka eftir kennaranum sem bæði gefur þeim orðin og vísbendingar um 

hvað eigi að segja. Notkun tungumálsins felst í vana sem nemendur koma 

sér upp og því oftar sem setningar eru endurteknar og settar í samhengi, því 

líklegra er að nemendur nýti sér tungumálið í samskiptum (Larsen-Freeman, 

2000). 

2.3.5 Tjáskiptanálgunin 

Það var upp úr 1970 sem kennslufræðingar fóru að gagnrýna ofangreindar 

kennsluaðferðir. Meginástæðan var sú að nemendur sýndu færni í að mynda 

setningar í kennslustund af mikilli nákvæmni en þegar þeir voru í 

raunverulegum aðstæðum gátu þeir ekki nýtt sér þekkingu sína í 

samskiptum (Larsen-Freeman, 2000 og Auður Hauksdóttir, 2001). Segja má 

að Tjáskiptanálgunin (e. communicative Language Teaching) sé því sprottin 

upp út gagnrýni á fyrri kennsluaðferðir.  

Markmið aðferðarinnar er að kenna nemendum að nota tungumálið sem 

þeir eru að læra í raunverulegum aðstæðum. Áhersla er lögð á að nota 

námsefni úr raunveruleikanum, til dæmis blaðagreinar. Með þessu er verið 

að virkja alla fjóra færniþætti nemenda, lestur, tal, hlustun og skrift. 

Nemendur læra að það er misjafnt eftir aðstæðum hvernig orðalag er notað. 

Þá er átt við að þeir tala öðruvísi heima hjá sér en þeir tala til dæmis við 

lögregluna (Larsen-Freeman, 2000). 

Nemendur vinna með textann í gegnum tjáningu, þannig að þeir geti tjáð 

sig í aðstæðum fyrir utan skólann. Áhersla er lögð á hópavinnu, paravinnu, 

leiki og lausnaleit. Hlutverk kennarans er að vera leiðbeinandi og svara 

spurningum nemenda. Málfræði er kennd um leið. Nemendur eru ekki 

leiðréttir ef þeir gera villur, því það er talið eðlilegt ferli í máltöku á nýju 
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tungumáli að gera villur. Nemendurnir finna leiðir til að leiðrétta málið í 

gegnum samskipti sín á milli. Þessi færniþjálfun er talin skila þeim árangri að 

nemendur eflist í að tjá sig utan skólans á tungumáli sem þau eru að læra 

(Larsen-Freeman, 2000 og Auður Hauksdóttir 2001). 

Þegar hefur komið fram að á stundum gætir misræmis á milli getu 

nemenda og þeirra krafna sem gerðar eru af samfélaginu (Hallahan, 

Kauffman og Pullen, 2012) og því er áhugavert að skoða næst skilgreiningar 

á heyrnarskerðingu, sjónarhorn á fötlun og kenningar og rannsóknir sem 

tengjast efninu. 

Hér verður fjallað um heyrnarskerðingu og hún skilgreind. Þar sem 

viðmælendur rannsóknarinnar eru með heyrnarskerðingu og nota talað mál, 

verður hvorki fjallað um heyrnarleysi né táknmál. Til að skilja þann veruleika 

sem þátttakendur upplifa í skólanum, er gott að skoða hvernig 

heyrnarnarskerðing hefur áhrif á líf einstaklinga og hvernig hægt er að skapa 

umhverfi sem stuðlar að þátttöku þeirra í skólasamfélaginu.  

Heyrn er veigamikill þáttur í því að við þróum með okkur talað mál sem 

við notum til að hafa samskipti við annað fólk (Batshaw, Pellegrino og 

Roizen, 2007). Heyrn byggir á því að þú nemir hljóðbylgjur sem skella á 

hljóðhimnunni og koma af stað hreyfingu. Við þessa hreyfingu hreyfast 

hárfrumurnar sem skapa rafboð sem fara til heyrnartaugarinnar. Rafboðin 

berast svo frá heyrnartauginni til heilans, sem túlkar taugaboðin sem hljóð 

(Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2013-b; Batshaw, Pellegrino og Roizen, 

2007). Hljóð eru hljóðbylgjur sem berast í öreindum efna, til dæmis með 

vatni og lofti. Tíðni hljóðs er mælt í hertzum (Hz). Styrkur hljóðsins er svo 

mældur í desíbelum (dB). Tal getur verið með mismunandi tíðni (Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, 2013-b; Reglugerð um hávaða nr. 274/2008; Batshaw, 

Pellegrino og Roizen, 2007). Mannseyrað getur numið tíðni frá 20-20.000 Hz 

en er næmast á hljóð á bilinu 500-6000 Hz sem er hljóðstyrkur venjulegs 

samtals (Batshaw, Pellegrino og Roizen, 2007).  

Heyrnarskerðing er þegar viðkomandi einstaklingur heyrir ekki öll hljóð. 

Þeir sem teljast með heyrnarskerðingu heyra ekki hljóð hærra en á bilinu 25-

70 dB, djúp heyrnarskerðing er yfir 70 dB og talað er um heyrnarleysi þegar 

viðkomandi heyrir ekki undir 90 dB. Til að setja þetta í samhengi þá er hvísl á 

bilinu 20 dB og venjulegt samtal um 40 dB. Öskur er á bilinu 70 dB og 

sláttuvél er komin í 100 dB. Þeir sem hafa heyrnarskerðingu á bilinu 25-70 

dB svara oft vel notkun heyrnartækja (Batshaw, Pellegrino og Roizen, 2007; 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2013-a; American Speech- Language- 

Hearing Association, 2014-b). Viðmælendur í rannsókninni eru með 

heyrnarskerðingu á bilinu 25-70 dB.  
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Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (2013-a) og American Speech- 

Language- Hearing Association (2014-d). hefur gefið út leiðbeinandi ráð um 

námsumhverfi barna með heyrnarskerðingu. Meðal annars er fjallað um 

hvað kennarar þurfa að hafa í huga séu þeir að starfa með börnum með 

heyrnarskerðingu. Þar eru tilgreind atriði eins og hljóðvist í kennslustofum. 

Draga þarf úr öllum aukahljóðum eins og bergmáli sem myndast á stórum 

flötum og frá hinum ýmsu tækjum, til dæmis loftræstingu. Gott er að raða 

borðum nemenda upp í U. Þannig getur hver nemandi séð framan í hina 

nemendurna þegar þeir tala. Opin rými henta illa nemendum með 

heyrnarskerðingu, þar sem inni í þeim kann að bergmála mikið og skapast þá 

hávaði. Samkvæmt skilgreiningu 3. gr. Reglugerðar um hávaða nr. 724/2008 

er hávaði óæskilegt eða skaðlegt hljóð sem getur komið frá athöfnum fólks, 

umferð eða atvinnustarfsemi. Heilsuspillandi hávaði telst vera 85 dB. 

American Speech- Language- Hearing Association (2014-c) bendir á að 

hávaði valdi skerðingu á heyrn og bæði það að vera stuttan tíma í miklum 

hávaða og að vera lengi við stöðugt suð eða lægri hávaða veldur skaða á 

heyrn. 

Samkvæmt Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (2013-a) er líka gagnlegt að 

kennari skrifi skilaboð á töfluna og hafi í huga að nemandi getur ekki skrifað 

minnisatriði og hlustað á kennarann á sama tíma. Algengt er að nemendur 

horfi á varir viðmælanda til að fá stuðning við talaða málið eða með öðrum 

orðum þá er stuðst við varalestur. Gott getur verið fyrir íþróttakennara að 

nota bendingar og látbragð, því algengt er að ef nemandi heyrir ekki, þá bíði 

hann uns hann sér hvað hinir gera. 

2.4 Sjónarhorn á fötlun 

Hér verður farið yfir þau sjónarhorn sem eru á fötlun. Markmiðið með því er 

að skilja með hvaða hætti nemendum er mætt í skóla margbreytileikans. 

Fyrst bera að geta þess að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO hefur 

skilgreint fötlun sem samspil líkamlegrar skerðingar og umhverfis (World 

Health Organization, 2014). Hér er átt við að skerðing einstaklinga geti haft 

áhrif á líf þeirra með þeim hætti að umhverfið hindri þátttöku þeirra í 

samfélaginu. Dæmi um slíkt er að nemandi með heyrnarskerðingu hefur 

ákveðna skerðingu sem felst í slakri heyrn og í skólanum eru ákveðnar kröfur 

og þannig myndast samspil skerðingar og umhverfis. Misjafnt er hvort þetta 

hindrar einstaklinga eða ekki. Misjafnt er með hvaða sjónarhorni horft er á 

fötlun og verður hér skoðað læknisfræðilega sjónarhornið og með hvaða 

hætti félagsleg sjónarhorn koma með aðra sýn á fötlun. 
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Rannveig Traustadóttir (2003; 2006) og Tössebro (2004) skrifa um að 

læknisfræðilega sjónarhornið hafi verið ríkjandi mestan hluta 20. aldar í 

hinum vestræna heimi og þess gæti enn í dag. Læknisfræðilega sjónarhornið 

lítur á einstaklinginn sem ólánssamt fórnarlamb sem er háð öðrum vegna 

þarfa fyrir umönnun, lækningu, meðferð og þjálfun. Þeir sem beita 

Læknisfræðilega sjónarhorninu taka lítið mið af áhrifum umhverfis eða 

aðstæðna. Hindranir í umhverfinu eru ekki taldar orsök fötlunar, heldur sú 

skerðing sem einstaklingur hefur. 

Ekki hafa allir verið á eitt sáttir um læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun 

og hafa félagsleg sjónarhorn komið fram sem andsvar við því. Þar á meðal er 

Breska félagslega sjónarhornið sem lítur svo á að það sé samfélagið sem líti á 

fólk með skerðingar sem fatlað. Líkanið gerir greinarmun á skerðingu og 

fötlun. Skerðing er í þeim skilningi missir eða skortur á virkni í hluta 

líkamans. Fötlun aftur á móti sú merking sem samfélagið leggur í 

skerðinguna. Þannig sé fötlun sköpuð af félagslegum hindrunum í 

samfélaginu (Chappell, Goodley og Lawthom, 2001; Rannveig Traustadóttir, 

2003, 2006). 

Breska félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir það að taka eingöngu 

mið af umhverfinu en ekki samspili einstaklings og umhverfis (Tössebro, 

2004). Má í því sambandi nefna að til dæmis viðhorf almennings geta verið 

hindrun sem þarf ekki beint að vera sýnileg í samfélaginu, heldur felst í því 

að koma í veg fyrir þátttöku einstaklinga. Skilgreining WHO kemur til móts 

við bæði sjónarhornin um fötlun og tekur mið af samspili einstaklings og 

umhverfis og þannig eru læknisfræðileg- og félagsfræðileg sjónarhorn bæði 

höfð til hliðsjónar. Algengt er að það þurfi læknisfræðilega skilgreiningu á 

skerðingu nemenda til þess að fá stuðning sem felur í sér að umhverfið er 

lagað að þeim eins og kostur er. Á grundvelli slíkra skilgreininga starfa 

margar stofnanir á Íslandi. Þar á meðal grunnskólar sem þurfa að fá 

greiningu með nemanda svo hann fái stuðning til að aðlaga umhverfið að 

þörfum hans. Þetta má sjá meðal annars í Reglugerð um sérkennslu nr. 

389/1996, en þar er nemendum með auknar þarfir tryggður stuðningur. 

Ástæðan fyrir því að slík áhersla er lögð á læknisfræðilegar skilgreiningar á 

skerðingum er að þær eru forsenda þess að fjármagn fáist til að greiða fyrir 

stuðning eða aðra sérþjónustu við nemendur. Næst verður fjallað um 

kenningar um einstaklingsvæðingu, vettvanginn, stimplun og valdeflingu. 

2.5 Kenningar 

Nám í grunnskólum er sífellt að verða meira einstaklingsmiðað og lá því 

beint við að styðjast við kenningu Beck (1992) um einstaklingsvæðinguna (e. 
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individualization) við gerð þessarar rannsóknar. Markmið rannsóknarinnar er 

að skoða hvernig þeir skólar sem starfa eftir hugmyndafræðinni um skóla 

margbreytileikans, mæta þörfum nemenda með heyrnarskerðingu. Því varð 

kenning Bourdieu (1986) um vettvanginn (e. social field) líka fyrir valinu til að 

skoða með hvaða hætti nemendur fá aðgang að gæðum skólasamfélagsins. 

Að auki er stuðst við kenningu Goffmans (1963) um stimplun (e. stigma) til 

að varpa ljósi á afleiðingar þess þegar einstaklingur er talinn vera öðruvísi en 

aðrir og útilokaður frá þátttöku í skólasamfélaginu. Kenningin um valdeflingu 

(e. empowerment) (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006) var að lokum valin til 

að skoða með hvaða hætti nemendur eru efldir til þátttöku í 

skólasamfélaginu og til að auka skilning nemenda á fjölbreytileika mannsins. 

Fjallað verður nánar um þessar fjórar kenningar hér á eftir.  

2.5.1 Einstaklingsvæðing 

Ákveðið var að skoða kenningu Ulrich Beck um einstaklingsvæðingu vegna 

þess að þjónusta við fatlað fólk er í auknum mæli einstaklingsmiðuð, eins og 

sjá má í lögum og reglugerðum er varða málefni fatlaðs fólks (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Nemendur með heyrnarskerðingu sem 

nota talað mál ganga í almenna grunnskóla og eru í bekk með sínum 

jafnöldrum. Til að koma til móts við þá þurfa kennarar að koma til móts við 

þarfir hvers og eins og mæta þeim, svo þeir séu þátttakendur í 

skólasamfélaginu.  

Gestur Guðmundsson (2012) fjallar um einstaklingsvæðingu Becks og þar 

kemur meðal annars fram að samfélagsstofnanir eru sífellt að verða 

einstaklingsmiðaðri. Réttindi og skyldur, eins og félagsleg réttindi, hafa 

þróast þannig að þær miðast frekar við einstaklinga en fjölskyldur. 

Velferðarstofnanir hafa í síauknum mæli einstaklingsmiðun að meginreglu 

og eiga þær að taka mið af mismunandi þörfum og getu einstaklinga og lögð 

er áhersla á getu hvers og eins. Þetta á meðal annars við um skóla og eru 

fyrirmæli um að unnar séu einstaklingsmiðaðar áætlanir og á 

einstaklingurinn sem um ræðir að taka virkan þátt í því ferli og taka sinn 

hluta af ábyrgðinni.  

Samfélagsþróun felur í sér marga möguleika og einstaklingsvæðingin 

getur tekið á sig margs konar myndir. Hún getur meðal annars birst í vaxandi 

eigingirni, að hver og einn hugsi aðeins um eigin hag og hvernig aðrir geti 

gagnast honum/henni. Hins vegar geta einstaklingar aðeins ræktað 

einstaklingseðli sitt í félagi við aðra og margir einstaklingar þurfa að vinna 

saman til að skapa grundvöll fyrir því að þeir geti notið hæfileika sína (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Segja má að hver og einn nemandi njóti 
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einstaklingseðlis í gegnum samskipti við aðra nemendur. Mikilvægt er því að 

allir nemendur fái að þroskast í samskiptum við aðra og til að svo megi vera 

þurfa þeir að vera þátttakendur í skólasamfélaginu. 

Samkvæmt Gesti Guðmundssyni (2012) telur Beck að einstaklingurinn 

verði grunneining í viðhaldi og endursköpun hins félagslega. Það merkir til 

dæmis að einstaklingurinn er orðinn grunneining í samfélagsskipaninni, 

frekar en fjölskyldan eða aðrir félagshópar. Það merkir einnig að 

einstaklingar eru síður sjálfkrafa þátttakendur í félagsheildum sem taka á sig 

ábyrgð á hinu félagslega. Hann talar einnig um félagsleg viðmið, gildi, 

siðareglur og siðgæði, sem fari minnkandi í hópum og í samfélaginu Viðhald 

þeirra og endursköpun veltur á því að einstaklingarnir hafi gert þau að sínum 

og framfylgi þeim í daglegu lífi. Hinu félagslega er haldið við með frjálsum 

samskiptum einstaklinga á milli, frekar en í félagsheildum með 

reglubundnum samskiptaháttum sem erfast kynslóð fram af kynslóð. Hér er 

átt við að einstaklingurinn hafi átt það til hér áður fyrr að fylgja því sem talið 

var æskilegt, til dæmis að feta í fótspor foreldra sinna og fara sömu námsleið 

og þau. Í dag telst það eðlilegt að einstaklingar fari sína eigin leið og horfi 

ekki einvörðungu á það sem hefur alltaf verið eða er talið æskilegt. 

Beck (1992) bendir á að með einstaklingsvæðingunni missi fólk 

hefðbundið stuðningsnet í kring um sig og verði í auknum mæli að reiða sig á 

sjálft sig og örlög sín, með allri þeirri áhættu, tækifærum og mótsögnum sem 

því fylgir. Jafnhliða því að einstaklingar reiði sig á sjálfa sig í auknum mæli, 

verði þeir bæði háðir og bundnir af kerfum, vinnumarkaðnum fyrst og fremst 

og þar af leiðandi menntakerfinu, neyslu, reglum og stuðningi 

velferðarkerfisins, samgöngukerfinu, markaði og möguleikum og því sem 

tíðkast í læknisfræðilegri, sálfræðilegri og uppeldisfræðilegri ráðgjöf og 

umönnun. Það má því segja að einstaklingsvæðing sé samt sem áður 

stofnanavædd. 

Beck (1992) nefnir að einstaklingsvæðingin feli í sér kröfu um vald yfir 

eigin fjármunum, tíma, heimili og líkama. Fólk krefjist, með öðrum orðum, 

réttar síns til að þróa eigin lífssýn og að geta farið eftir henni. Hann talar 

einnig um ótryggt frelsi sem byggi á fyrirmælum eins og hugsaðu, reiknaðu, 

skipulegðu, aðlagastu, gerðu samninga, skilgreindu og afturkallaðu. Valið, 

ákvarðanirnar og einstaklingurinn sem höfundur eigin lífs einkenni 

nútímann. Fólk hafi ekki val um að velja ekki, því einstaklingurinn sé dæmdur 

til að taka ákvarðanir um hvað hann ætli að vera og hvernig hann eigi að 

hegða sér. Þetta geri einstaklinginn ekki frjálsari en áður, því hann sé enn 

háður fyrirkomulagi og stofnunum sem skipuleggja daglegt líf hans. Í grein 

Höijer, Lidskog og Uggla (2006) er fjallað meðal annars um það að ákvarðanir 
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sem erfitt eða ómögulegt sé að taka, ásamt viðmiðunarreglum leiði til 

valkreppu. Þetta þýði að ýmis vandamál séu sett á herðar einstaklingsins 

sem hans eigin vandamál, þótt valkostir hans séu oft bundnir af þáttum sem 

hann hefur ekki vald yfir. Þýðingarmiklar kringumstæður sem hafi áhrif á 

lífshlaup einstaklingsins séu utan valdasviðs hans. Þess vegna myndist oft gjá 

á milli þeirra örlaga að þurfa að skipuleggja framtíð sína og þess að geta gert 

það. Til að setja þetta í samhengi við skólasamfélagið þá er það ekki alltaf 

nemandans að velja hvað stendur honum til boða í skólanum eða með 

hvaða hætti þörfum hans er mætt.  

Fram kemur meðal annars í 2. grein Laga um grunnskóla nr. 91/2008 að 

grunnskólar eigi að leitast við að koma til móts við þarfir nemenda og efla 

menntun hvers og eins. Skólinn er vettvangur þar sem allir eiga að fá jöfn 

tækifæri, en vettvangur er einmitt þungamiðjan í næstu kenningu. 

2.5.2 Vettvangur 

Grunnskólinn er vettvangur þar sem nemendur dvelja góðan hluta úr degi 

alla virka daga í um níu mánuði á ári. Tilgangurinn með því að velja kenningu 

Bourdieu um vettvanginn er að skoða með hvaða hætti viðmælendur eru 

þátttakendur á vettvangi skólans og sjá hvaða gæða þeir njóta og hverra 

ekki. 

Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1986) líkir hinum fjölmörgu 

stofnunum samfélagsins við vettvang sem byggir starfsemi sína á reglum 

samfélagsins. Hann telur að á hverjum vettvangi sé tekist á um auð og völd. 

Þannig telur hann að um vettvang sé að ræða þegar einstaklingar lifa og 

hrærast í flestum athöfnum innan afmarkaðra sviða í samfélaginu þar sem 

gilda sérstakar reglur. Þarna þurfa að vera til staðar gæði sem einhver fjöldi 

þátttakenda telur eftirsóknarverð, þeir taki mið hver af öðrum í eftirsókn 

sinni um þau og eru tilbúnir að keppa um þau. Einstakir þátttakendur skapa 

sér tiltekna stöðu innan vettvangsins sem ræðst af því hvernig aðrir meta 

hæfni þeirra. Þátttakendur móta sem sagt ákveðnar leikreglur, sem farið er 

eftir og það sem sameinar þá er trúin á að gæðin á vettvanginum séu 

eftirsóknarverð. Á þessum vettvöngum verða oft til dómarar sem vinna sér 

inn það virðingarvald að geta ákveðið hverjir eiga heima í vettvanginum og 

hver staða þeirra er þar (Gestur Guðmundson, 2012). Segja má að skólinn sé 

vettvangur þar sem gæðin sem sóst er eftir eru menntun nemenda, 

dómararnir eru kennarar og aðrir starfsmenn sem koma að skipulagi og 

kennslu og hafa vald til að stýra því hver gæði menntunarinnar eru og 

hvernig henni er skipt. Þá má hugleiða hvernig hægt er að stýra því hvernig 

menntun nemendur fá og má því til stuðning nefna dæmi eins og að ef 
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nemandi fær ekki þá þjónustu sem hann þarf til að geta verið þátttakandi 

þar sem kennsla fer fram, fær hann ekki sömu tækifæri til menntunar og 

aðrir nemendur.  

Mikilvægasti vettvangurinn er valdavettvangurinn og er hann 

yfirvettvangur samfélagsins. Þar fara með hlutverk stórfyrirtæki, 

stjórnmálamenn, fjármálaeigendur og forystumenn á vinnumarkaði. 

Fjármagn og völd eru það sem keppt er um á þessum yfirvettvangi. Aðrir 

vettvangar eins og menningarvettvangurinn lúta yfirráðum yfirvettvangs en 

þó er oft talað um að þeir lúti öðrum gildum og séu í andstöðu við hann. 

Menningarvettvangurinn sem nær bæði til menntunar og menningar hefur 

tvíbenta aðstöðu til yfirvettvangsins. Hann á annars vegar aðild að 

yfirvettvanginum án þess að ráða miklu um hann. Það kemur fé frá 

ríkisvaldinu og stórfyrirtækjunum, ríkið hefur vald yfir stofnunum mennta og 

menningar og skólakerfið gegnir lykilhlutverki við að raða nýjum kynslóðum 

á hina ólíku bása samfélagsins. Hins vegar hafa vettvangar menntunar og 

menningar takmarkað sjálfræði gagnvart yfirvettvangi og mynda mótvægi 

við hann með því að skilgreina önnur gæði og aðrar reglur en vald og 

fjárhagsauð. Þau gildi sem eru mest metin eru misjöfn eftir því til hvaða 

vettvangs er horft, sem dæmi má segja að á vettvangi mennta séu 

prófgráður það verðmætasta (Gestur Guðmundson, 2012). Segja má að 

þátttaka og menntun séu þau gæði sem eru eftirsóknaverðust í skólanum. 

Hugsanlega kunna sumir að verða undir í baráttunni um þessi gæði vegna 

ýmissa hindrana, til dæmis heyrnarskerðingar, og verður því næst fjallað um 

stimplunarkenninguna. 

2.5.3 Stimplun 

Kenning Goffmans (1963) um stimplun var valin vegna þess að hún varpar 

ljósi á það hvað kann að gerast þegar frávikshegðun á sér stað. Með 

frávikshegðun er til dæmis átt við einstaklinga sem fara óhefðbundnar leiðir, 

eru öðruvísi eða með aðrar skoðanir, svo eitthvað sé nefnt. Segja má að 

nemendur með heyrnarskerðingu séu með aðrar þarfir og skeri sig þannig úr 

og kann það að leiða til þess að þeir fái neikvæða ímynd.  

Stimplunarkenningin fjallar um afleiðingar þeirra félagslegu viðbragða 

sem frávikshegðun fær og einblínir á að samfélagið stimplar ákveðna 

einstaklinga. Samfélagið og menningin festa neikvæða staðalímynd við 

fráviksstimplun. Goffman (1963) notaði hugtakið smánarblettur (e. stigma) 

sem er upphaflega komið af brennimerkingu þræla í Rómaveldi hinu forna til 

þess að útskýra hvernig tiltekinn merkimiði gæti haft áhrif á sjálfsmynd fólks 

og hegðun. Hann taldi að sjálfsmynd fólks laskaðist vegna þeirrar smánar 
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sem merkingarnar fælu í sér og að umhverfið viðhéldi hlutverki, til dæmis 

sjúklingsins, þegar fólk leitaðist við að losna úr því hlutverki. Þegar 

einstaklingur er stimplaður verður hann minna virði í augum annarra. Að 

mati Goffmans er stimplun ferli sem felur það í sér að viðbrögð annarra 

spilla eðlilegri sjálfsmynd einstaklingsins vegna þess að einstaklingurinn rekst 

á neikvæða mynd af sjálfum sér í gegnum aðra. 

Samkvæmt þessu er því hægt að segja að félagsleg stimplun feli í sér 

félagslega fordæmingu sem getur bæði beinst að einstaklingum eða hópum 

sem hafa önnur einkenni eða sérkenni og brjóta í bága við það sem telst vera 

eðlilegt í tilteknu samfélagi eða menningu. Því getur stimplun leitt til 

félagslegrar útskúfunar (Gretar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2007). Umhverfið er svo gjarnt á að flokka fólk eftir því 

sem samfélaginu hentar. Fólk með fötlun hefur því oft fengið merkimiða eða 

stimplun sem samfélagið hefur ákveðið. Til að rísa upp gegn þeim stimplum 

eru gjarnan notaðar valdeflandi aðferðir í þjónustu við fólk með fötlun. 

Valdefling er margslungið hugtak og leitast verður við að útskýra það í 

eftirfarandi kafla. 

2.5.4 Valdefling 

Stuðst verður við kenninguna um valdeflingu vegna þess hún myndar 

ákveðið mótvægi við kenninguna um stimplun. Það eflir nemendur og eykur 

möguleika þeirra þegar þeir eru þátttakendur og njóta gæða 

skólasamfélagsins. Kenningin kann þannig að varpa ljósi á það hvort 

kennarar efli vald nemenda sem tóku þátt í rannsókninni. 

Á síðustu árum hefur valdefling verið aukin í réttindabaráttu fatlaðra, 

meðal annars með sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

(Innanríkisráðuneytið, 2009). Þegar fólk með fötlun fór að flytja út af 

stofnunum og segja sögu sína, fóru að spretta upp hópar sem vildu berjast 

fyrir réttindum sínum og hjálpa öðrum að gera það sama. Þessir hópar hafa 

barist fyrir því að láta loka stofnunum og fræða fólk í þjóðfélaginu um það að 

fólk með fötlun er fólk með langanir og þrár, sem getur og vill tala fyrir sjálft 

sig og taka eigin ákvarðanir, það er að segja að fólk öðlist 

sjálfsákvörðunarrétt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Hugtakið kemur víða við sögu, t.d. í kvennafræðum, fötlunarfræðum, 

menntunarfræðum og í sálfræði, svo eitthvað sé nefnt. Vegna þess hversu 

óljóst hugtakið er eiga fræðimenn auðveldara með að færa rök fyrir því hvað 

það er sem hindri valdeflingu og hvað það er sem þurfi til að hún geti átt sér 

stað. Í fræðunum er t.d. samstaða um það hvað það er sem geti hindrað 

valdeflingu fatlaðs fólks. Þrátt fyrir það að hugtakið sé óljóst, þá virðast 
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fræðin hafa sameiginlegan grunnskilning á hugtakinu um að það sé 

félagslegt ferli sem eigi sér stað í samskiptum fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

Hér hefur verið farið yfir þær kenningar sem stuðst verður við og í 

framhaldi er því vert að skoða rannsóknir sem tengjast efninu. 

2.6 Staða þekkingar 

Hér verður skoðað hver staða þekkingar er á tíðni heyrnarskerðingar til að 

átta okkur á hve margir þeir nemendur eru, hvað hindrar þátttöku nemenda 

með heyrnarskerðingu í námi og hvaða þarfir það eru sem mæta þarf svo 

þessir nemendur geti notið skólagöngu sinnar. 

2.6.1 Tíðni 

Rannsóknir á tíðni heyrnarskerðinga fóru að koma fram á fyrrihluta níunda 

áratugarins. Árið 1984 birtu Bess og Tharpe niðurstöður úr bandarískri 

rannsókn. Þar kom fram að heyrnarskerðing var áætluð hjá þremur af 

hverjum þúsund börnum en væg heyrnarskerðing var hjá 13 börnum af 

hverjum þúsund (Bess, Tharpe, 1984). Önnur bandarísk rannsókn frá 1984 

leiddi í ljós að af 6166 nemendum voru 14,9% með heyrnarskerðingu. Af 

þeim 14,9% nemenda sem mældust með heyrnarskerðingu voru 10,8% sem 

höfðu vitneskju um eða fyrirliggjandi greiningu á heyrnarskerðingu sinni 

(Niskar, Kieszak, Holmes, Esteban, Rubin og Brody, 1998). Sömu 

rannsakendur framkvæmdu rannsókn árið 2001, þar sem 5249 nemendur 

tóku þátt og leiddu niðurstöður þá í ljós að 12,9% nemenda voru með 

heyrnarskerðingu (Niskar, Kieszak, Holmes, Esteban, Rubin og Brody, 2001). Í 

rannsókn þeirra Smith, Bale og White (2005) komu fram svipaðar 

niðurstöður. Talað eru að á bilinu 10-15% nemenda í Bandaríkjunum hafa 

heyrnarskerðingu. Ekki eru til nákvæmar tölur fyrir Ísland en um 250 börn 

upp að 18 ára aldri eru á skrá hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands, 2013-b). Ekki er hægt að lækna heyrnarskerðingu 

þó svo að vissulega geti fólk nýtt sér heyrnartæki (Smith, Bale og White, 

2005). Rannsókn þeirra Bess og Tharpe (1984) sýndi að algengt er að 

heyrnarskerðing greinist ekki fyrr en við upphaf skólagöngu eða við 6-7 ára 

aldur. Tölur sína að aldur nemenda við greiningu heyrnarskerðingar hefur 

ekki breyst mikið og sýna rannsóknir undanfarin ár að þessar tölur eru þær 

sömu (Bess, Tharpe, 1984; Oyler, McKay, 2008; Tharpe , 2008; Niskar 

o.fl.,1998). 

Fram kemur í rannsókn Smith, Bale og White (2005) að algengasta orsök 

skerðingar á heyrn barna á skólaaldri er hávaði. Þegar leiktæki eins og 



 

28 

 

talstöðvar og símar voru skoðuð, reyndust 17 af 25 hafa hávaða yfir 

leyfilegum hljóðmörkum. Hávaðinn mældist um 100dB en leyfileg mörk í 

Bandaríkjunum eru 90 dB. Á Íslandi eru leyfileg mörk 55 dB í skólum og á 

samkomum sem eru ætlaðar börnum er viðmiðið 90 dB (Reglugerð um 

hávaða nr. 724/2008). Þetta vekur rannsakanda til umhugsunar um það 

hvort hávaði geti hindrar þátttöku nemenda með heyrnarskerðingu í námi. 

Næst verður því skoðað hvað rannsóknir hafa leitt í ljós varðandi mögulegar 

hindranir í námi nemenda með heyrnarskerðingu. 

2.6.2 Hindranir 

Þegar talað er um að eitthvað hindri þátttöku nemanda, þá er átt við að 

nemandi geti ekki tekið fullan þátt vegna þess að eitthvað, til dæmis viðhorf 

fagfólks, umhverfi, samskiptaleysi eða skortur á aðbúnaði, verður til þess að 

nemandi getur ekki nýtt sér það sem er í boði til fullnustu (Brophy, Durieux-

Smith og Fitzpatrick, 2006). 

Umhverfi getur haft áhrif á kennslu og lengi hefur verið fjallað um hávaða 

í skólastofum. Hávaði samkvæmt Reglugerð um hávaða nr. 724/2008 skal 

ekki vera hærri en um 55 dB í kennslustofum og á barnasamkomum eru 

leyfileg mörk 90 dB. Bess og Tharpe (1984) sýndu fram á að hávaði í 

kennslustund getur verið á bilinu 50-70 dB. Hávaði í kennslustund getur haft 

margar afleiðingar og hafa Niskar o.fl. (2001) bent á að börnum er hætta 

búin í slíku umhverfi. Í rannsókn Bess og Tharpe (1984) kom fram að hávaði 

getur haft áhrif á málskilning, hljóðkerfisvitund og hljóðúrvinnslu þegar 

nemandi heyrir ekki eða misheyrir og aukast þannig líkurnar á misskilningi. 

Þátttakendur í rannsókninni kváðust eiga í erfiðleikum með að hlusta í 

hávaða og gekk þar af leiðandi verr í náminu. Við slíkar aðstæður var úthald 

lítið og athygli skert. Þetta leiddi til þess að nemendur sýndu verkefnum 

lítinn áhuga, voru ósamvinnuþýðir og samskiptafærni, sjálfstæð vinnubrögð 

og tilfinningastjórnun voru slök. Því drógu rannsakendur þá ályktun að 

hávaði í námsumhverfi hefði áhrif á námsárangur nemendanna og bentu á 

að þessir nemendur þyrftu meiri þjónustu en áður var talið. 

Algengt viðhorf á meðal kennara allt fram undir níunda áratug síðustu 

aldrar var að nemendur með heyrnarskerðingu væru almennt slakari 

námsmenn sökum heyrnarskerðingarinnar en aðrir námsmenn. Þetta 

viðhorf má meðal annars sjá í rannsókn Bess og Tharp (1986) en þar töldu 

20% kennara að nemendur með heyrnarskerðingu ættu í félagslegum og 

tilfinningalegum erfiðleikum (Oyler; McKay, 2008). Í dag eru þessir 

erfiðleikar ekki taldir tengjast heyrnarskerðingu nemenda, heldur frekar því 

umhverfi er þeir búa við. Hávaði, samskiptaleysi eða upplýsingaskortur geta 
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valdið því að nemendur ná ekki að fylgjast með og þeir gefast jafnvel upp á 

að reyna að fylgjast með (Bess, Tharpe, 1984). Tharpe (2002) fjallar um að 

nemendur með skerta heyrn þurfi að leggja mun meira á sig til að heyra 

hvað fer fram í kennslustund og það leiði til þess að þeir þreytast mun fyrr 

og getur til dæmis leitt til þess að nemandi hafi minna úthald í verkefnum. 

Til að nemandi með heyrnarskerðingu geti verið fullur þátttakandi í 

kennslustund þurfa kennarar og aðrir sem starfa í skólum með nemendum 

með heyrnarskerðingu að vita hvað nemendur þurfa, svo hægt sé að koma 

til móts við þarfir þeirra. En hver er staða þekkingar á meðal fagfólks sem 

kemur að kennslu nemenda með heyrnarskerðingu? Ekki er til íslensk 

rannsókn á því sviði en horfa má til rannsóknar sem Kennedy, Lyons, Carroll, 

Byrne, Dignan og O´Hahan (2010) gerðu, sem sýnir þekkingu fagfólks sem 

vinnur með börnum með heyrnarskerðingu á Írlandi. Niðurstöður voru þær 

að 60% fagfólksins töldu sig hafa litla þekkingu, 13% mjög litla þekkingu, 2% 

töldu sig mjög vel upplýst, 6% álitu sig vel upplýst og að lokum töldu 19% sig 

vera sæmilega upplýst. Þetta voru niðurstöður úr könnun sem innhélt 

spurningalista sem var fylgt eftir með viðtölum sem leiddu í ljós að almennt 

töldu allir að fagfólk ætti að vera vel upplýst. Áhugavert var að flestir töldu 

að það mætti skilgreina betur hvað þyrfti að vera til staðar fyrir nemendur 

með heyrnarskerðingu. Tillögur að úrbótum voru að bæta mætti þekkingu 

fagfólks og gera upplýsingar aðgengilegar fyrir þá sem væru að vinna með 

nemendum.  

Í rannsókn Brophy, Durieux-Smith og Fitzpatrick (2006) töldu nemendur 

algengustu hindrunina vera kennara og starfsfólk skólans. Nemendurnir 

töluðu um upplýsingaleysi, undirbúningsleysi og áhugaleysi á því að skilja 

hve mikil áhrif heyrnarskerðing hefur á samskipti og árangur í námi. Einnig 

fannst nemendunum kennarar ófúsir til að leggja á sig aukna vinnu til að 

koma til móts við þá. Neikvætt viðhorf kennara til skóla margbreytileikans 

var einnig nefnt sem hindrun, sem lýsti sér þannig að kennarar vanmátu þá 

oft og gerðu litlar sem engar kröfur til þeirra. Það sem átt er við með engum 

kröfum er að kennarar ákveði að verkefni sé of erfitt fyrir nemanda og láti 

hann því ekki hafa verkefnið. Hvað varðar tæknina þá töldu nemendur að 

hindrunin fælist fyrst og fremst í gömlum og slökum tækjabúnaði skólanna 

ásamt hræðslu eða þekkingarleysi á tækjabúnaðinum. Næst verður kannað 

hver staða þekkingar er varðandi þarfir nemenda með heyrnarskerðingu. 
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2.6.3 Þarfir nemenda með heyrnarskerðingu í námi 

Þarfir nemenda geta verið margar og misjafnar. Þegar kemur að þörfum 

nemenda með heyrnarskerðingu er vitað að nokkur atriði geta stuðlað að 

betra námsumhverfi og námsárangri. Hér verður fjallað um hverjar þessar 

þarfir eru. Markmiðið er að sjá hvaða þætti þarf að hafa í huga þegar 

upplifun viðmælenda er skoðuð. 

Sem fyrr greinir (bls. 12) notast flest þeirra íslensku barna sem búa við  

heyrnarskerðingu við talað mál í almennum skólum og hefur reynsla þeirra 

ekkert verið skoðuð. Í kanadískri rannsókn Brophy, Durieux-Smith og 

Fitzpatrick voru viðhorf nemenda, foreldra og kennara athuguð til aðstæðna 

og hindrana sem eru í skólum. Þau benda á að þau börn með 

heyrnarskerðingu sem nota talað mál standi sig betur í almennum skólum en 

jafnaldrar þeirra með sambærilega skerðingar í sérskólum (Brophy, Durieux-

Smith og Fitzpatrick, 2006). Fram kom að algengast var að þátttakendur 

teldu að kennarar hefðu mest áhrif á hvernig nemendum vegnar í skólanum 

og á það hvernig nemendur taka þátt í skólastarfinu. Enn fremur kom fram í 

rannsókninni að það sem skiptir sköpum svo að nemanda gangi vel í 

skólanum er að komið sé til móts við hann með einstaklingsmiðuðu námi og 

góðri teymisvinnu þar sem upplýsingaflæði er gott. Stefna skólans og viðhorf 

starfsmanna ráða því miklu þegar horft er til þess hvernig nemendum með 

heyrnarskerðingu er mætt. Til að mynda kemur fram að starfsmönnum 

finnst auðveldara að koma til móts við nemendur þegar viðhorf 

skólastjórnenda eru jákvæð og fylgjandi stefnu um skóla margbreytileikans 

(Brophy, Durieux-Smith og Fitzpatrick, 2006). Aftur á móti bendir American 

Speech- Language- Hearing Association (2014-a) á að nemendum sem hafa 

öflugan stuðning foreldra, gangi betur í námi en ella.  

Rannsókn Brophy, Durieux-Smith og Fitzpatrick (2006) leiddi í ljós að þau 

atriði sem kennari þarf að hafa í huga þegar komið er til móts við nemendur 

með heyrnarskerðingu eru að snúa sér að bekknum og nemendum þegar 

talað er og sjá til þess að uppröðun borða sé með þeim hætti að nemendur 

geti nýtt sér varalestur. Kennari þarf að skrifa mikilvæg atriði og helstu 

áherslur upp á töflu og dreifa þeim til nemenda, auk þess sem kennarar 

þurfa stundum að tala hægar. Gott er að skapa litla vinnuhópa sem tala um 

helstu áherslumál og þar getur skapast góð þekking á efninu ásamt því að 

samvinna skapast. Notkun FM búnaðar sem miðlar því sem kennarinn segir 

til nemenda í gegnum hljóðkerfi getur jafnframt komið að góðum notum. Að 

lokum má nefna myndbandsupptökur sem eru nemendum aðgengilegar 

með því efni sem rætt er um í tímum í skólanum. Mikilvægt er þó að hafa í 

huga að ekki ber að þröngva úrræði upp á nemanda sem ekki vill ákveðna 
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lausn. Þar má nefna að mismikil ánægja er með FM búnaðinn og er meðal 

annars talað um í rannsókninni að nemendur telja það beinlínis vera 

aðgreiningu eða stimplun að þurfa að bera FM búnaðinn. 

Þessi atriði sem eru talin upp í þessari rannsókn eiga samhljóm með 

leiðbeinandi tilmælum Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands (2013-b) og 

American Speech- Language- Hearing Association (2014-e) hvað varðar 

nemendur með heyrnarskerðingu í skólum. Það sem þarf að hafa í huga er 

meðal annars að draga úr umhverfishljóðum svo sem ískri í stólum, borðum, 

utanaðkomandi hávaða og hávaða almennt í kennslustund. Hvað varðar 

kennsluna þá er kennurum uppálagt að endurtaka mikilvæg atriði og 

spurningar frá öðrum nemendum. Gott er að nota sem mest af sjónrænum 

stuðningi og einnig þarf að forðast aðstæður þar sem nemandi þarf að velja 

á á milli þess að hlusta eða nota sjónrænan stuðning, svo sem töflu. 

Mikilvægt er að nemandi sjái andlit þess sem talar. Ekki hafa fundist 

íslenskar rannsóknir sem sýna að þessi atriði séu það sem skiptir nemendur 

með heyrnarskerðingu máli, en hafa ber í huga að mikill skortur er á 

rannsóknum á þessu sviði hér á landi. Eldri rannsóknir, eins og rannsókn 

Bess og Tharpe (1984), leiddu í ljós að það sem þyrfti helst að hafa í huga 

þegar nemandi væri með heyrnarskerðingu, væri að hafa sætaskipan þannig 

að tekið væri mið af nemandanum. Af þeim 60 nemendum sem tóku þátt í 

rannsókninni höfðu 20 nemendur fallið einu sinni á námsferlinum og 

helmingur þeirra var með stuðning í námi. Námsárangur mældist slakari en 

hjá jafnöldrum og kom það rannsakendum á óvart, því ekki var almennt talið 

að nemendur þyrftu stuðning við námið. Þessi rannsókn sýndi fram á hverjar 

hindranirnar væru en benti jafnframt á að ekki fælist allt í 

heyrnarskerðingunni, heldur þyrfti að horfa til þess umhverfis sem 

nemendur væru í. Tharpe (2008) bendir á að sætaröðun sé vissulega 

mikilvæg og viðeigandi hjálpartæki, sem og FM búnaðurinn, sem er 

heyrnartæki sem nemur hljóð frá hljóðnema sem kennari hefur á sér. Hins 

vegar hafa Schick, Klatte og Meis (2000) bent á að það vanti rannsóknir á 

áhrifum sætauppröðunar. Vissulega er þó mikilvægt að hlusta á óskir hvers 

og eins. 

Þær rannsóknir sem til eru fjalla um læknisfræðilegar orsakir 

heyrnarskerðingar og tengjast því ekki efni þessarar rannsóknarinnar. Þessi 

skortur á rannsóknum sýnir hversu mikil þörf er á rannsóknum á þessu sviði. 

Næst verður fjallað um gerð rannsóknarinnar, framkvæmd og úrvinnslu 

gagna. 
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3 Rannsóknin 

Við gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg rannsóknaraðferð, sem byggir 

á hugmynd um að ná fram reynslu fólks. Notuð voru viðtöl til að fá innsýn í 

upplifun og aðstæður viðmælenda. Aðferðin hentar rannsóknarspurningunni 

vel en hún er þessi: 

Hvernig kemur skóli margbreytileikans til móts við þarfir nemenda með 

heyrnarskerðingu sem nota talað mál?  

Undirspurningar eru tvær:  

Hverju þarf að huga að við kennslu erlendra tungumála slíkra nemenda? 

Hvernig skiptir umhverfið máli í kennslustund? 

Hér á eftir verður farið yfir hvaða rannsóknarsnið er notað, hvaða aðferð var 

notuð við úrtak, gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

3.1 Aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir hvaða aðferðir voru notaðar og hvernig unnið 

var að gagnaöflun, gagnagreiningu og framkvæmd rannsóknarinnar. 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við eigindlega 

rannsóknaraðferð, því hún veitir rannsakanda innsýn inn í upplifun 

viðmælenda af skólanum og þeim aðstæðum sem þeir búa við og með hvaða 

hætti komið er til móts við þarfir þeirra nemenda með heyrnarskerðingu 

sem nota talað mál. 

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er veruleikinn skoðaður út frá 

sjónarhorni einstaklingsins og rannsakendur einbeita sér að því að skilja þá 

merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður (McMillan, 2013; Silverman, 

2010; Lichtman, 2013). Lichtman (2013) og Silverman (2010) benda á að 

eigindlegar rannsóknaraðferð séu leið til að skilja veruleikann út frá 

sjónarhorn þátttakenda og auka þekkingu á aðstæðum þeirra. Til að öðlast 

þekkinguna þarf rannsakandinn að safna gögnum, skipuleggja þau og leggja 

túlkun sína á skilning viðmælenda. 

Bogdan og Bilken (2003) fjalla um hlutverk rannsakandans og segja að 

rannsakandinn sjálfur sé rannsóknartækið og túlki gögnin með því að nota 

sjálfan sig. Lichtman (2013) fjallar einnig um hlutverk rannsakenda og telur 
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hann þá gegna lykilhlutverki í rannsókninni. Það er í gegnum augu og eyru 

rannsakanda sem gögnum er safnað, þau flokkuð og túlkuð. 

Til að draga úr hættunni á hlutlægni rannsakanda við öflun og túlkun 

gagna, þarf hann að gera grein fyrir skoðunum sínum. Næst verður skoðað 

nánar hvaða úrtaksaðferð og rannsóknarsnið voru notuð. 

3.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið var valið með tilliti til þess að rannsóknin byggir á upplifun 

þriggja nemenda, ásamt frásögnum kennara og foreldra. Af þeim sökum var 

ákveðið að nota rannsóknarsniðið tilviksrannsókn (e. case studies). 

Tilviksrannsókn er snið sem byggir ekki á sérstakri heimspeki eða 

þekkingarfræði. Hægt er að velja eitt eða fleiri atvik til að rannsaka og öðlast 

sem bestan skilning á tilvikinu. Tilvikið þarf að lýsa þeim tiltekna hóp eða 

tilviki sem rannsakað er. Tilvik getur verið einstaklingur, hópur, fjölskylda, 

bekkur eða atvik, svo eitthvað sé nefnt. Í þessari rannsókn verða þrjú tilvik 

skoðuð, þrír nemendur sem allir eru með heyrnarskerðingu en nota talmál. 

Hægt er að nota margar aðferðir við gagnaöflun. Nota má þátttökuathugun, 

beinar athuganir, viðtöl eða greiningu fyrirliggjandi gagna (Lichtman, 2013; 

Siverman, 2010). Flick (2006) bendir á að tilgreina þurfi tilvikið sem rannsaka 

á. Tilvikið sem hér er rannsakað er hvernig skóli margbreytileikans kemur til 

móts við þarfir nemenda með heyrnarskerðingu, eins og fram kemur í 

rannsóknarspurningunni. 

Þegar tilvikið hefur verið ákveðið þarf að huga að hvernig velja á 

viðmælendur. 

3.2.1 Úrtak 

Viðmælendur voru valdir eftir því hvort þeir gætu veitt upplýsingar um 

viðfangsefnið og því stuðst við markvisst úrtak (e. purposive sampling) sem 

úrtaksaðferð (Silverman, 2010). Rannsakandi hafði í upphafi haft einn 

nemanda í huga sem hann þekkti til en ekki persónulega. Haft var samband 

við forráðamann og kennara nemandans og fékkst samþykki fyrir þátttöku 

nemanda, forráðamanna og kennara nemandans. Auglýst var á 

samskiptasíðunni Fésbókinni (Facebook), bæði á síðu rannsakanda og innan 

hópa þroskaþjálfa sem starfa í skólum og þroskaþjálfa í Reykjavík og fólk var 

beðið að deila auglýsingunni sem var gert. Að lokum hafði samband við mig 

móðir sem hafði áhuga á að taka þátt. Hún á tvö börn með heyrnarskerðingu 

sem höfðu áhuga á að taka þátt. Þegar komið var á staðinn vildi faðirinn fá 

að taka þátt líka. Allir viðmælendur skrifuðu undir skriflegt samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni.  
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Viðmælendur voru nemendur með heyrnarskerðingu, foreldrar og 

kennarar. Rætt var við Sigrúnu sem er í 9. bekk og Sigurð í 8. bekk, foreldra 

þeirra Huldu og Guðbrand, Viðar kennara Sigrúnar og Hafdísi kennara 

Sigurðs. Þriðji nemandinn sem rætt var við var Ásta sem er í 10. bekk og 

einnig var rætt við umsjónarkennara hennar, þau Ester, Álfheiði og Alla, og 

Dagbjörtu móður hennar. Hér á eftir verður gagnaöflun lýst nánar. 

3.2.2 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með opnum viðtölum. Aðferðin veitir möguleika á að fá 

góðar upplýsingar frá viðmælanda ásamt því að fá dýpri skilning á 

viðfangsefninu. Aðferðin hefur að auki þá kosti að rannsakandi getur lesið í 

fleira en orðin tóm, þar sem viðmælendur tjá sig oft á tíðum ekki síður með 

líkamsstöðu, svipbrigðum og raddblæ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandi byrjar á því að móta viðtalsspurningar út frá 

rannsóknarspurningu. Stuðst var við nokkrar fyrirfram gefnar spurningar. Til 

að draga úr mögulegum áhrifum rannsakanda voru ráðleggingar Kvale 

(1996) hafðar í huga. Hann bendir á að rannsakandi þurfi að vera meðvitaður 

um tengsl á milli rannsakanda og viðmælanda og möguleg áhrif sem 

rannsakandi getur haft á svör þátttakenda. Það er því mikilvægt að 

rannsakandi forðist að nota leiðandi spurningar og gæti þess jafnframt að 

gefa ekki til kynna ákveðin viðhorf eða væntingar til þátttakenda. 

Silverman (2010) telur einnig gott sé að móta einhverjar spurningar áður 

en viðtöl fara fram. Þegar um eigindlegar rannsóknir er að ræða er vinsælt 

að nota opnar spurningar, þar sem þær gera rannsakanda mögulegt að fá 

lýsingu þátttakenda á upplifun sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Var sú 

leið farin í þessari rannsókn að styðjast við nokkrar opnar spurningar en 

síðan réðst það af þátttakanda hverju sinni hvernig viðtalið þróaðist. Einn 

stærsti kosturinn við eigindlegar viðtalsrannsóknir er einmitt hversu 

sveigjanlegt rannsóknarformið er, þar sem laga má viðtalið að hverjum og 

einum. Jafnframt hafa viðtöl þann kost að þegar rætt er saman augliti til 

auglitis er hægt að lesa í líkamstjáningu á borð við grettur, hlátur, augnaráð 

og raddblæ. 

3.3 Gagnagreining 

Gögnin voru greind samhliða gagnaöflun, þannig að þegar eitt viðtal var 

yfirstaðið var byrjað að vinna með það viðtal áður en næsta viðtal var tekið. 

Notast var við aðferðina þrjú C sem stendur fyrir lyklun (e. coding), flokkun 

(e. catogorizing) og þemu (e. concepts) (Lichtman, 2013) við greiningu og 

flokkun á viðtölunum. Í þeirri rannsókn er hér um ræðir voru viðtölin tekin 
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upp á upptökutæki og afrituð eins fljótt og mögulegt var til þess að viðtalið 

væri rannsakanda enn ferskt í minni. Við afritun voru viðmælendum, skólum 

og staðháttum gefin dulnefni og þess gætt að ekki væri hægt að rekja svör 

viðmælenda til þeirra. Þetta var gert í samræmi við Lög um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þegar kom að úrvinnslu gagna var 

hvert viðtal lesið yfir og með hliðsjón af rannsóknarspurningunum voru 

lykilorð og athugasemdir ritaðar við textann. Yfirstrikunarpennar voru 

notaðir til að aðgreina mismunandi þemu, þannig að auðvelt væri að greina 

þar á milli. Hvert tilvik var tekið fyrir í heild sinni, það er að segja viðtöl við 

nemendur, kennara og foreldra, eða foreldri ef svo bar undir, voru skoðuð 

samhliða. Þegar öll viðtölin höfðu verið greind með þessum hætti voru 

þemun skoðuð þvert á tilfellin til að sjá hvað væri sameiginlegt og hvar 

greindi á milli. 

Við gerð og framkvæmd á rannsókn þarf að huga að siðferðilegum 

álitamálum. 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Við gerð rannsóknarinnar þarf að hafa nokkur atriði í huga er varða 

siðferðileg álitamál. Silverman (2010) telur að með því fyrsta sem huga þarf 

að, sé að fá upplýst samþykki frá viðmælendum. Til að svo megi verða þarf 

að upplýsa viðmælendur um rannsóknina sem þeir eru að taka þátt í. Það er 

hægt að gera með upplýsingablaði (sjá viðauka nr.1.). Einnig þarf að fá 

skriflegt leyfi frá viðkomandi sem er þá staðfesting á þátttöku (sjá viðauka 

nr. 2 og nr. 3) og að viðkomandi hafi verið kynnt í hverju þátttakan fælist. 

Þetta er í samræmi við Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga 

nr. 77/2000. Skýrt er kveðið á um í sömu lögum að tilkynna beri rannsóknir 

til Persónuverndar sem var gert. 

Lichtman (2013) fjallar um níu atriði sem rannsakandi þarf að hafa í huga 

og fara eftir. Fyrst er að valda viðkomandi engum skaða, hvorki líkamlega, 

andlega né mannorði hans. Annað er trúnaður og nafnleynd. Þriðja er 

þagnaskylda. Viðmælendur eiga rétt á að nafn þeirra og auðkenni verði ekki 

rekjanleg. Fjórða er upplýst samþykki. Viðmælendur þurfa að fá að vita í 

hverju þeir eru að taka þátt í, svo þeir geti samþykkt að taka þátt í því. 

Fimmta er fagmennska. Í því felst að rannsakandi sé meðvitaður um stöðu 

sína og verði ekki nákominn viðmælanda. Sjötta atriðið er átroðningur. 

Varast ber að ganga of nærri viðmælanda hvað varðar spurningar og innrás í 

einkalíf. Sjöundi þátturinn er að rannsakandi skal ekki sýna óviðeigandi 

hegðun. Áttunda er greining ganga. Varast skal að túlkun sé eingöngu 

rannsakandans. Níunda og seinasta atriði er svo eignaréttur gagna. Ef ágóði 
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verður af rannsókninni, þá er rétt að viðmælendur njóti góðs af því líka. Þess 

var gætt að virða þessi atriði við gerð rannsóknarinnar. Til dæmis voru 

dulnefni notuð um leið og afritun viðtala hófst og allir þátttakendur fengu 

greinargóðar upplýsingar um rannsóknina áður en viðtöl fóru fram. 

Hugsanlega er reynsla mín sem móðir barns með heyrnarskerðingu til 

þess fallin að hún hafi áhrif á rannsóknina. Á sama tíma getur hún veitt mér 

nokkra innsýn inn í reynsluheim viðmælenda, þó sjónarhorn einstaklinga geti 

verið ólík og upplifun þeirra með mismunandi hætti. Reynsla mín getur 

jafnframt orðið til þess að byggja upp traust á milli mín og þátttakenda í 

rannsókninni, þar sem við eigum eitthvað sameiginlegt. 

Hér hefur verið farið yfir þær aðferðir sem notaðar verða við gerð 

rannsóknarinnar og næst verður fjallað um niðurstöður úr viðtölunum. 
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4 Niðurstöður úr viðtölum 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður úr viðtölum við þátttakendur í 

rannsókninni. Skiptist kaflinn í þrjá hluta, hver hluti byggir á viðtali við 

nemanda, kennara hans eða hennar og foreldra. Samantekt er í lok hvers 

hluta og í lokin er farið yfir helstu álitamál.  

4.1 Sigrún  

Sigrún er nemandi í 9. bekk, ung og lífleg stúlka sem á heima í sveitarfélagi 

skammt frá Reykjavík. Hún greindist með heyrnarskerðingu þegar hún var 

fimm ára og mældist heyrnarskerðingin 40 dB á báðum eyrum. Sigrún fékk 

heyrnartæki þegar hún var fimm ára og hefur notað þau síðan. Viðtalið fór 

fram í stofunni heima hjá henni. 

4.1.1 Skólaganga Sigrúnar 

Sigrún hefur gengið í þrjá skóla og verða þeir hér nefndir skóli eitt, tvö og 

þrjú. Sigrún hóf skólagöngu sína í skóla eitt sem er staðsettur í öðru 

bæjarfélagi skammt frá Reykjavík. Fjórða bekk sat hún í skóla tvö sem er í 

bæjarfélaginu sem hún býr í núna, en eftir þann vetur byrjaði hún í skóla 

þrjú sem er líka í sama bæjarfélagi og þar er hún enn.  

Sigrún byrjaði í skóla eitt í 1. bekk og var þar í þrjú ár. Hún var í bekk með 

15 öðrum nemendum. Skólagangan var erfið, þar sem hún varð fyrir miklu 

einelti vegna heyrnarskerðingar sinnar og annarra þátta. Sigrún var sein til 

máls og gekk námið erfiðlega í skólanum. Ákvað því fjölskyldan að flytja yfir í 

annað bæjarfélag og fór Sigrún í 4. bekk í skóla tvö sem er staðsettur þar. 

Skólinn var byggður eftir erlendri fyrirmynd og foreldrar lýsa skólanum 

þannig að teppi voru á gólfum, þykkar gardínur fyrir gluggum og mottur á 

borðum. Þar voru ellefu nemendur með henni í bekk. Eftir 4. bekk fór hún í 

skóla þrjú sem er stór skóli og eru 26 nemendur í bekk með henni. Skólinn er 

með litlum stofum svo borðum er þröngt raðað. Algengt er að þeim sé raðað 

tveimur og tveimur saman eða í línur þvert yfir stofuna. Sigrún talaði ekki 

mikið um skóla eitt, annað en að þar hafi ekki verið gaman. Hún lýsti skóla 

tvö sem skóla þar sem var rólegt, því að þar voru mottur á borðum og teppi 

á gólfum.  
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4.1.2 Sigrún. 

Sigrún byrjaði viðtalið á því að lesa upplýsingablaðið og að því loknu skrifaði 

hún undir samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Sigrún virtist vera feimin til 

að byrja með og sást það meðal annars á því að í upphafi viðtals þá hélt hún 

höndunum um magann á sér og var varfærni að gæta í svörum hennar, sem 

voru stutt og hún talaði hægt. Þegar leið á viðtalið fór henni að líða betur og 

virtist verða öruggari, sem mátti greina á því að hún setti hendurnar niður 

með síðunum og fór að hlæja og segja hratt frá. 

Sigrún sagði frá því að hún væri í bekk með 26 nemendum og að skólinn 

sem hún væri í núna væri skemmtilegur. Hún lýsir umhverfinu í 

skólastofunni þannig að hún sé á unglingastigi og þá fari nemendur á milli 

kennslurýma, því kennararnir hafa hver sína stofu. Þannig er til dæmis enska 

kennd í einni stofu og danska í annarri. Fyrirkomulagið er misjafnt fyrir 

hverja kennslustofu en oftast eru borðin höfð tvö saman eða þá að þeim er 

raðað í línur þvert yfir kennslustofuna. Henni finnst best að sitja fremst í 

stofunni og segir að það sé best fyrir sig, því að bekkjarfélagar hennar séu 

svo oft með mikil læti. Sigrún segir að hún og kennarinn sinn passi upp á að 

hún sé framarlega í stofunni. Hljóðkerfi er í einni stofu, sem er þannig að 

kennarinn er með hljóðnema og svo eru hátalarar í kennslustofunni.  

Sigrún lýsir því að henni líki betur að vera í fámennum hópum og vísar í 

reynslu sína í skóla tvö. Þegar hún var í 8. bekk í skóla þrjú þá var hún í 

sérkennslu og var þá í lítilli stofu með fáum nemendum. Þegar hún var spurð 

um hvernig það hefði verið sagði hún:  

Ég var í henni (sérkennslu) í fyrra og þá var þetta þannig að 
þetta var bara lítil stofa, pinkulítil, sem við vorum reyndar alveg 
upp við kennarann. Mér finnst miklu þægilegra að ná í 
kennarann og svona heyra í honum betur, svo vorum við ekkert 
svakalega mörg í kennslustofunni. // Mér finnst betra að vera í 
kennslustofu þar sem eru ekkert ógeðslega margir.“ 

Stundum er tveimur bekkjum skipt upp í þrjá hópa. Þá er hún í hópi með 

tíu nemendum og líkar henni það vel en finnst verkefnin vera erfið. 

Upplifun Sigrúnar af umhverfinu í skólanum er þannig að henni finnst 

best að sitja fremst í stofunni, þannig að hún geti séð kennarann tala, því 

hún notar varalestur mjög mikið og einkum þegar mikil læti eru í 

kennslustund. Hún mundi vilja hafa uppröðun borða þannig að þau væru tvö 

og tvö eða hún ein á borði. Það truflar hana þegar borðum er raðar upp 

þvert yfir stofuna, því það skapar svo mikinn hávaða þegar nemendur eru að 

troða sér í sætin.  
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Já, ekki svona heil lína, þá kemur svo mikið eða er svo mikil læti, 
þá eru krakkar að labba framhjá og þá er svona ískur í stólunum 
og harna færa sig og eitthvað og alltaf að rekast í borðin og 
eitthvað læti. Þannig að mér finnst þægilegt að hafa einn og 
einn eða tveir og tveir. 

Reynsla hennar af notkun hljóðkerfisins er góð og vill hún gjarnan að það 

verði sett upp í allar kennslustofur sem hún er í. Samt sem áður bendir hún á 

að henni finnist gott að hlusta á kennara sinn og að það sé betra að hlusta á 

karlmannsraddir, en þegar hann er með hálsbólgu eða er þreyttur, þá sé 

erfitt að skilja hann. Eins finnst henni mjög óþægilegt þegar kennarar tala 

mjög hátt, henni bregður og hún verður þreytt.  

Öll umhverfishljóð, eins og þegar nemendur eru að færa stóla og borð, 

pikka pennum í borð og tala saman, valda því að hún á erfitt með að ná því 

sem kennarinn er að segja. Það reynir mikið á einbeitinguna að hlusta og 

lesa varalestur. Þegar hún á að skrifa niður það sem sagt er, gengur það illa 

að hennar sögn, henni finnst hún vera mjög lengi að því og stundum nær 

hún ekki því sem er verið að segja. Við slíkar aðstæður verður Sigrún þreytt 

og fær höfuðverk.  

Í skólanum er komið til móts við Sigrúnu með margvíslegum hætti. Þar 

má nefna að þegar mikill hávaði er og hún verður mjög þreytt og fær 

höfuðverk, þá leyfir kennarinn hennar henni að fara fram á gang og jafna sig 

í smá stund og koma svo aftur inn í tíma. Einnig leyfir hann henni að taka af 

sér heyrnartækin sem dregur úr hávaðaáreiti. Þegar um hlustunarverkefni í 

ensku og dönsku er að ræða, fær hún að hlusta með heyrnartólum í 

spjaldtölvu kennarans. 

Við kennslu í erlendum tungumálum talar Sigrún um að hún eigi 

auðveldara með ensku en dönsku. Hún er með sama námsefni og 

bekkjarfélagar í ensku en sérnámsefni í dönsku. Hún lýsir því að hún skilji 

efnið þegar talað er um verkefnin en þegar hún á að gera verkefni upp úr 

bókinni, þá skilur hún ekki neitt.  

Já, stundum sé ég það sem þau eru að gera og hugsa inn í 
hausnum, já, þetta er mjög létt en svo fæ ég bókina og sé þetta 
og þá, „hvað á ég að gera“ ég get þetta ekki , bara skil þetta 
ekki. 

Henni gengur betur að horfa á bíómyndir, því þá getur hún stuðst við 

varalestur en þegar unnin eru verkefni í hlustunaræfingum á hún erfitt með 

að skilja og talar hún um að eiga erfitt með að heyra í fólki sem hún sér ekki 

og líkir þessu við að tala við fólk í síma.  
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Já, ég þarf að horfa á alla til að hlusta, ég svona les líka varir ég þarf 

að horfa á og sjá, það gengur mjög illa fyrir mig að hlusta í síma, 

þannig að ég segi alltaf, ha hvað sagðir þú? 

Lausnir sem Sigrún hefur notað sem nýtast henni í náminu eru að láta 

kennarann vita þegar hún heyrir ekki, hvort sem það er vegna staðsetningar 

eða hávaða í kennslustund. Einnig á hún góða vinkonu sem hjálpar henni í 

dönsku og finnst henni muna mikið um þá aðstoð. 

Þegar þarfir Sigrúnar voru ræddar og hvernig hún mundi vilja að skólinn 

mætti þörfum hennar við kennslu erlendra tungumála, nefndi hún nokkur 

atriði. Fyrir það fyrsta vill hún að uppröðun borða séu tvö og tvö eða stök, 

jafnframt telur hún æskilegt að hafa mottur á borðum, hátalarakerfi í öllum 

stofum og að kennarar hlusti á hana.  

Mér finnst vel gert að kennarar eru að hlusta á mig og leyfa mér 
að fara fram og hvíla mig og bara svona vita og þekkja mig, 
sumir kennarar þau bara vita, ég er búin að vera þarna síðan í 
7. bekk og þeir vita og sjá þegar ég er illt í höfðinu eða er þreytt 
og leyfa mér að fara fram. Þótt svo ég segi ekki neitt þá vita 
þau. 

Hér er Sigrún að lýsa því hvernig komið er til móts við hana í skólanum og 

verður því næst skoðað viðtal við Viðar umsjónarkennara Sigrúnar. 

4.1.3 Viðar, umsjónarkennari. 

Viðar er umsjónarkennari í 9. bekk. Viðtalið fór fram í gegnum síma að ósk 

Viðars, sem átti annríkt en sá sér fært að veita mér viðtal með þessum hætti. 

Rannsakandi sendi honum upplýsingablaðið og las hann það fyrir viðtalið 

ásamt því að staðfesta þátttöku með tölvupósti. Viðar er íþróttakennari að 

mennt en sinnir nú starfi umsjónarkennara. Viðar hefur farið á námskeið hjá 

Heyrnar- talmeinastöð Íslands sem fjallar um heyrnarskerðingu og hvernig er 

best að mæta þeim nemendum í skólanum. Þegar hann var spurður hvernig 

honum hefði líkað það, svaraði hann því að: 

það gekk bara mjög vel. Ég vildi óska mér að ég hefði meiri tíma 
til að nýta mér, þú veist, það sem og kannski þá aðstöðuna, þú 
veist, eins og að nemendurnir eru að elta kennarana verður þess 
valdandi að við getum til dæmis ekki lagað hljóðvistina í 
skólastofunni og þá þyrftum við að gera það í öllum 
skólastofum. Ég efast til að það sé til fjármagn til þess og hvort 
sem það er á krepputímum eða í góðæri. 
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Viðar telur að námskeiðið hafi fært sér aukna þekkingu og skilning á 

málefnum heyrnarskertra nemenda. 

Já og bara grunaði ekki hvað nemandi minn heyrði lítið í 
rauninni og bjagað og kann þó það þetta mikið, ha. 

Aðspurður hvort hafa þurfi eitthvað í huga við kennslu þar sem Sigrún er, 

talaði Viðar um mikilvægi þess að hún sæti fremst svo að hún heyrði sem 

best. Kennarinn þyrfti að vera sem mest nálægt henni og fara ekki langt frá 

svo hún heyrði. Einnig þyrfti að draga úr því að hávaði myndaðist í bekknum. 

Hljóðkerfi hafi verið notað og þá geti hún setið hvar sem er í stofunni.  

Í viðtalinu við Viðar kom fram að Sigrún hafi tekið upp á því að vilja sitja 

aftast í stofunni. Þá talaði hann við hana og kom henni í skilning um að það 

væri hennar hagur að vera fremst í stofunni. Þegar hljóðkerfið er notað, þá 

getur hún setið hvar sem er í kennslustofunni, en aftur á móti þá notar Viðar 

ekki hljóðkerfið því að Sigrúnu finnist betra að hlusta á röddina hans fremur 

en kvenmannsraddir. Hljóðkerfið er staðsett í einni stofu og fer kennsla 

erlendra tungumála ekki fram í henni. Viðar talaði um að hljóðkerfið hafi 

ekkert verið notað frá því skólinn hófst í haust.  

Viðar: „Nei, það er bara, núna er það óvirkt í stofunni.“ 

Rannsakandi: „Já, ok, það er þá ekkert notað?“ 

Viðar: „Já, það er ekkert tengt í stofunni, það er ekkert notað, 
við færðum okkur um stofu og síðan hefur það ekkert verið 
tengt, já, einmitt þetta er góð áminning um að tengja það, að 
tala við þig.“  

Á sama tíma talaði Viðar um að hann gætti þess að vera alltaf á sama 

stað og fara ekki langt frá Sigrúnu við kennslu. Hann reynir eftir fremsta 

megni að draga úr hávaða frá nemendum en það tekst misjafnlega vel.  

Það er bara í sannleika sagt rosalega lítið gert í því, það er bara 
umhverfishljóð, eins og ég sagði áðan er bara reynt að passa 
upp á að krakkarnir séu ekki að berja í borðin og nemendur eiga 
að vita af hverju við erum að biðja þau að stoppa það og eins 
þegar þau eru að slá einhverju í, svoleiðis umhverfishljóð. 

Hvað varðar önnur umhverfishljóð þá segir Viðar þetta: „Það er dúkur á 

gólfum hér, það er svona hljóðbært umhverfi mundi ég segja og það eru ekki 

svona hljóðeinangrandi hlutir, þá er þetta nokkuð hljóðbært.“ 

Viðar telur að umhverfið í skólanum dragi ekki úr hávaðanum heldur 

jafnvel auki hann. Hávaði frá nemendum í bekknum getur stundum verið 
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mikill og bendir hann á að Sigrún sé líka þátttakandi í því. Það kemur fyrir að 

hún verði þreytt í slíku umhverfi og fær þá höfuðverk, þá fær hún að fara 

fram á gang og hvíla sig eða taka af sér heyrnartækin. Móðir hennar hefur 

sagt honum að Sigrún komi stundum grátandi heim eftir slíkan dag. „Þá, þá 

hefur, þú veist, hljóðið yfir daginn verið mjög mikið og þú veist mikið áreiti á 

heyrnartækin og þá er hún alveg búin á því.“ 

Til að draga úr hávaðanum í bekknum hefur tveimur 9. bekkjum verið 

skipt í þrjá getuskipta hópa. Þá eru nemendur sem eru staddir á sama stað í 

námsefninu saman í hóp, sem gerir kennurum auðveldara að mæta 

námsþörfum hópsins. Þar er Sigrún með tíu nemendum í hóp en þessi 

hópaskipting er einungis viðhöfð í íslensku og stærðfræði, í ensku og dönsku 

er bekknum hennar með tuttugu og sex nemendum kennt saman. Viðar 

bendir á að það henti henni síður að vera í svo fjölmennum nemendahóp, 

bæði vegna þess að þar er hávaðinn meiri og þrengra rými, auk þess sem 

erfitt  er að mæta hverjum nemenda á einstaklingsmiðaðan hátt þegar 

nemendahópurinn er svo stór: „Hún á í rauninni erfiðara með þessa tíma, út 

af heyrnarskerðingu og já, Bara námsleg geta hennar þar.“ 

Í ensku fylgir Sigrún samnemendum í námefninu en í dönsku er 

námsefnið aðlagað að henni. Í tímum eins og ensku og dönsku getur skapast 

mikill hávaði. Við kennslu í þessum tímum er henni mætt með þeim hætti að 

þegar hlustunarverkefni eru, þá fær hún að hlusta í spjaldtölvu kennarans 

með heyrnartólum. Þegar skrifa þarf upp efni sem er verið að fjalla um 

bendir Viðar á að hún sé lengur en bekkjarfélagar að ná því og segir: „Hún er 

upptekinn, annaðhvort að skrifa eða hlusta.“ Annars telur Viðar að Sigrún 

standi sig almennt vel í skólanum og sé alla jafna fjörugur nemandi og virkur 

þátttakandi í nemendahópnum.  

Samskipti við foreldra eru góð að mati Viðars og eru haldnir reglulega 

teymisfundir þar sem foreldrar, umsjónakennari, deildarstjóri og sérkennari 

koma saman. Viðar telur það vera misjafnt hvernig tekst til að koma 

skilaboðum áfram til allra kennara, en segir jafnframt að allir kennarar séu 

vel meðvitaðir um þarfir hennar og séu allir af vilja gerðir að mæta þeim. 

Upplifunin sé svo góð þegar árangurinn er góður. Viðar telur að þegar teymi 

séu vel virk, þá fái hann oftar pósta frá foreldrum og þá sé hægt að taka á 

málum um leið og þau koma upp, sem honum finnst mjög gott.  

4.1.4 Hulda og Guðbrandur, foreldrar Sigrúnar. 

Hulda hafði sambandi við mig í gegnum skilaboð á samskiptamiðlinum 

Fésbókinni (facebook) eftir að hafa séð auglýst eftir þátttakendum. Við 
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mæltum okkur mót á heimili þeirra hjóna, en þau eiga þrjú börn, þar á 

meðal Sigrúnu og Sigurð sem bæði eru með heyrnarskerðingu.  

Viðtalið fór fram í stofunni sem var björt og hlýleg með teppi á gólfinu og 

ljós gluggatjöld fyrir glugganum. Viðtalið var tekið við báða foreldrana að 

þeirra ósk. Þeim var báðum afhent upplýsingablað um rannsóknina sem þau 

lásu og skrifuðu svo undir samþykki fyrir þátttöku sinni og þátttöku 

barnanna í rannsókninni.  

Hjónin töluðu um að fyrstu ár skólagöngu Sigrúnar hafi verið erfið. 

Samskipti foreldranna við skólann voru erfið og upplifðu þau neikvæð 

viðhorf starfsmanna í þeirra garð. Þeim fannst eins og þau væru byrði á 

skólanum og að hann væri ekki viljugur að koma til móts við þarfir Sigrúnar, 

sem varð einnig fyrir einelti í skólanum vegna heyrnarskerðingarinnar. 

Foreldrarnir ákváðu að fá fræðslu frá Samskiptamiðstöðinni og fengu 

ráðgjafa Hlíðarskóla til að koma í skólann. Foreldrunum fannst það ekki bera 

tilætlaðan árangur, því kennararnir höfðu val um að mæta og fannst þeim að 

skólastjórinn hefði átt að skylda alla kennara til að mæta. Eftir þrjú ár í skóla 

eitt ákváðu þau að flytja og fór Sigrún þá í lítinn skóla þar sem voru fáir 

nemendur. Þar upplifðu foreldrar að hún væri að læra við kjöraðstæður. Í 

bekknum voru fimmtán nemendur og teppi voru á gólfum, mottur á borðum 

og þykkar gardínur fyrir gluggum. Telja foreldrarnir að slíkur aðbúnaður eigi 

að vera til staðar í öllum skólum. Sigrún var í skóla tvö í einn vetur og fór þá í 

skóla þrjú, sem hún er í núna. Foreldrarnir fengu fræðslu um 

heyrnarskerðingu inn í skólann og sögðu að kennarar hefðu verið 

misjafnlega ánægðir með það. Foreldrunum fannst sjálfum að fræðslan hefði 

verið of fræðileg og falið í sér upplýsingar sem hægt er að nálgast á netinu 

og fannst kennarana vanta meiri hagnýta fræðslu sem nota mætti við 

kennslu. Þeim var vel tekið í nýja skólanum. Þar var strax sett á teymi og eru 

teymisfundir haldnir reglulega. Reynsla foreldranna af þessu er mun betri en 

í skóla eitt, en þar segist faðirinn hafa upplifað að þau væru alltaf á 

byrjunarreit. Þau upplifa virðingu frá skólanum, að það sé hlustað á þau, 

þeim gefinn tími og að kennarar leggi sig fram við að finna lausnir. 

Foreldrarnir hafa nýtt teymisfundina til að fá einstaklingsnámskrá fyrir 

Sigrúnu og hefur það gengið í gegn í kennslu í íslensku og ensku en ekki í 

dönsku. Foreldrar fóru fram á að hljóðkerfi væri sett upp fyrir Sigrúnu. Það 

tók langan tíma að fá það en það kom að lokum og finnst móðurinni sorglegt 

til þess að vita að það hafi þurft að bíða þetta lengi eftir því og svo sé það 

ekki notað í skólanum. Hljóðkerfið er einungis notað í einni stofu í skólanum 

en þau hefðu viljað að það væri í hverri stofu.  
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Faðirinn telur skólann ekki geta komið til móts við þarfir Sigrúnar og er 

hann þá að vísa til þess hvað hægt sé að gera til að draga úr 

umhverfishljóðum. Hann nefnir í því sambandi mottur á borðin, púða undir 

stóla og borð og hljóðkerfi. Hann segir þetta gagnlegt fyrir alla nemendur og 

kennara og í rauninni forvörn í skólastarfinu. 

Þetta er eitthvað sem að er ekki bara hagstætt fyrir nemendur 
með heyrnarskerðingu, þetta er hagstætt fyrir alla. Kennarinn 
hagnast á þessu, hann þarf ekki að tala eins hátt, þannig að 
hann hvílir raddböndin og hálsinn. Nemendurnir þeir verða 
rólegri, það hefur sýnt sig þannig að og það er minna óhljóð í 
stofunni. Og það er búið að tala um það í mörg ár að það sé of 
mikill hávaði í skólastofunni að það sé yfir viðmiðunarmörkum. 
Að þetta sé að verða hættulega mikill hávaði. Þannig að ég 
meina, þetta er bara, ég myndi líta á þetta ef menn mundu líta 
á þetta út frá því að þetta sé kannski ekki endilega fyrir 
heyrnarskerta, heldur forvarnarhlutur í skólastofunni, að það er 
þægilegra að vera með þetta svona. Að þá hagnast allir á því, 
ekki bara þessi eini nemandi sem þarf að nota þetta. Það þarf 
svolítið að breyta þessu hugarástandi í skólakerfinu. 

Hávaðinn er eitt helsta umræðuefnið þegar talað er um hvað kennarar 

þurfa að hafa í huga. Foreldrarnir upplifa bæði að líðan Sigrúnar endurspegli 

glögglega það áreiti sem hún upplifir í skólanum vegna 

heyrnarskerðingarinnar. Móðir hennar lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 

Hún kemur stundum alveg örþreytt, alveg búin á því bara. Þá 
veit maður að það er búið að vera mjög mikil erill í 
skólastofunni og mjög erfitt og stundum fær hún, hefur leyfi til 
þess, þau hafa verið mjög líbó með það að þegar það eru mjög 
mikil læti inn í skólastofunni og hún er gjörsamlega að springa, 
því það dugar stundum ekki að slökkva bara á tækjunum. Af því 
að hún heyrir alltaf smá, þá fær hún stundum að fara bara fram 
á gang til að komast aðeins bara í smá hvíld. 

Móðirin nefnir líka að annar aðbúnaður í skólanum sé ekki til staðar svo 

sem mottur á borðum eða púðar undir stólum og segir að það séu 

plastdúkar á gólfum sem endurkasti hljóðum. Umræðan berst að náminu og 

hvernig henni gangi að læra erlend tungumál. Móðir segir að það hafi byrjað 

ágætlega en núna þegar námsefnið er að þyngjast þá finnist Sigrúnu danska 

vera leiðinleg en enska allt í lagi. Tungumálanámið reynist henni erfitt, bæði 

út af heyrninni og líka á hún erfitt með að hlusta og skrifa niður. Móðirin 

bendir á að þau hafi farið að læra táknmál en geti ekki haldið uppi 
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samræðum og því getur Sigrún ekki nýtt sér táknmálstúlk en telur að hún 

gæti nýtt sér rittúlk eða glósufélaga. „Og eins og t.d. núna, þá er hún í elstu 

bekkjum grunnskóla og fyrir hana að hafa rittúlk eða glósufélaga, það mundi 

gagnast henni.“ Foreldrarnir lýsa ótta og áhyggjum gagnvart þeim tíma 

þegar Sigrún fer í framhaldsskóla. Eftir því sem líður á skólagönguna þyngist 

námsefnið og þörf hennar fyrir aðstoð eykst í samræmi við það. Telja þau 

ekki hjá því komist að hún þurfi á rittúlki að halda þegar fram í sækir ef hún 

heldur áfram námi eftir grunnskóla og sjá þau fram á að þurfa að fara með 

henni til að aðstoða hana, eða eins og móðir hennar segir: 

En eins og staðan er núna, þá sjáum við fram á að hún velur sér 
framhaldsskóla, þá þurfum ég eða faðir hennar að fara bara 
með henni, ha, ha, að vera bara með henni. Bara vera raunar 
hennar rittúlkar, það er eina staðan sem við höfum ef við ætlum 
að hjálpa henni að mennta sig. Það er bara staðan í dag. Svona 
eins sorglegt og það er. 

4.1.5 Samantekt  

Sigrún telur að hávaði sé það sem hefur einna helst áhrif á tungumálanámið. 

Mikilvægt sé að draga úr hávaða svo hún nái að heyra það sem fram fer. Hún 

heyrir best þegar hún situr fremst og hún segir það mjög gott þegar notað er 

hljóðkerfi, því þá heyri hún betur og það verða minni læti í kennslustund. 

Sigrún, foreldrar hennar og kennari benda á að hljóðkerfið sé ekki mikið 

notað í skólanum og hefur ekkert verið notað á þessu skólaári.  

Komið er til móts við Sigrúnar með reglulegum fundum með foreldrum, 

einstaklingsnámskrá, hópaskiptingu í verkefnavinnu, sætaskipan og í 

hlustunarverkefnum fær hún að hlusta með heyrnartólum í spjaldtölvu 

kennarans. Hún fær að fara úr kennslustund og hvíla sig ef hávaðinn veldur 

henni höfuðverk eða fær að taka af sér heyrnartækin. Hins vegar gerir 

kennarinn ráð fyrir því að hún láti vita ef hún heyrir illa.  

Sigrún talar einnig um að fá stuðning frá bekkjarfélögum þegar verið er 

að glósa. Hún á erfitt með að ná öllu og segir kennarinn hennar að hún sé 

annaðhvort upptekin við að hlusta eða skrifa. 

4.2 Sigurður 

Sigurður er nemandi í 8. bekk, smágerður og feiminn drengur með gleraugu. 

Hann býr með foreldrum sínum og tveimur systrum skammt fyrir utan 

Reykjavík. Hann greindist með heyrnarskerðingu þegar hann var fimm ára og 

mældist hún 30 dB á báðum eyrum. Hann fór þá að nota heyrnartæki sem 

hann notaði í skólanum þar til hann fór á unglingastig, en þá hætti hann að 
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nota þau því honum fannst hávaðinn í skólanum valda honum óþægindum. 

Hér á eftir verður farið yfir skólagöngu Sigurðar og upplifun hans á því 

hvernig honum er mætt í skólanum. Rætt var við kennara hans og foreldra. 

4.2.1 Skólaganga Sigurðar 

Líkt og hjá Sigrúnu hefur Sigurður gengið í sömu þrjá skólana og verða þeir 

kallaðir skóli eitt, skóli tvö og skóli þrjú. Fyrstu tvö árin var hann í 22 barna 

bekk í skóla eitt. Hann man ekki mikið eftir því, en foreldrar hans töluðu um 

að leikskólinn hefði skilað öllum upplýsingum með honum en þegar hann 

byrjaði var annar kennari tekinn við og fengust upplýsingarnar eftir langan 

tíma. Fjölskyldan flutti eftir 2. bekk og fór Sigurður þá í skóla tvö, sem er lítill 

skóli byggður að erlendri fyrirmynd og var með 20 börnum í bekk. Töluðu 

foreldrar hans um að þar hefði honum liðið vel, umhverfið hafi verið mjög 

gott og nefndu að þar hefðu verið teppi á gólfum, mottur á borðum, 

gardínur fyrir gluggum og færri nemendur í bekk. Sigurður var einn vetur í 

þessum skóla og fór svo í skóla þrjú, þar sem hann er enn. Skólinn er 

fjölmennur og eru 27 nemendur í bekknum hans. 

4.2.2 Sigurður  

Sigurður er smágerður drengur, hann notar hjólastól sér til hvíldar en getur 

gengið stuttar vegalengdir. Auk þess að vera með heyrnarskerðingu er 

Sigurður með málþroskaröskun vegna seinkaðrar máltöku og hann hefur 

verið að glíma við námsörðugleika. Viðtalið fór fram í stofunni heima hjá 

honum. Hann settist langt frá, var greinilega feiminn, enda hafði hann aldrei 

séð rannsakanda áður. Svörin voru stutt og átti hann erfitt með 

augnsamband. Ekki leið á löngu þar til Sigurður sagði frá áhuga sínum á 

tölvum og tölvuleikjum. Eftir það sagði hann frá skólanum sínum sem honum 

líkar vel við og segist líða vel þar. Hann sagðist ekki eiga marga vini en nefnir 

tvo vini í 1. bekk sem hann er að hjálpa og kennir þeim á tölvur. 

Samtalið berst að umhverfinu í kennslustofunni og segir Sigurður að hann 

sitji í hjólastólnum sínum við borð sem er upp við kennaraborðið. Hann segir 

að það sé best fyrir sig, því þá heyri hann best. „Ég bara, útaf bara bara bara 

útaf heyraskertina er rosa vont að vera aftast, þá er vont að heyra, þá er ég 

bara fremst alveg.“ Hann passar upp á það að vera fremst, kennarinn er ekki 

að minna hann á það og svo bendir hann líka á að þetta sé besta 

staðsetningin út af hjólastólnum. Aðspurður segir hann að á unglingastigi 

þurfi hann að fara á milli kennslustofa, því að kennararnir séu með sínar 

stofur og fara nemendur á milli í tíma til þeirra. Hann lýsir því að 

kennslustofurnar séu misjafnar, en oftast er borðum raðað upp tveimur og 
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tveimur saman eða í línur þvert yfir stofuna. Þess er jafnan gætt að aðgengi 

fyrir hjólastólinn sé í lagi, þannig að Sigurður komist auðveldlega að borðinu 

sínu.  

Hvað varðar umhverfið talar Sigurður mikið um þann hávaða sem er í 

skólanum og nefnir hann sem helstu ástæðuna fyrir því að hann hætti að 

nota heyrnartækin.  

Já, þá heyri ég ekki eða ég get ekki komið með heyrnartækin, því 
það eru svo mikill hávaði. En mér langaði til að ég geti heyrt 
betur í kennarana. En ég get það ekki, því það eru svo mikil læti. 

Hann upplifir hávaða alls staðar og nefnir að þau séu mikið inni þegar 

veður er vont og þá séu mikil læti. „Já, það eru alltaf læti, já, og líka í 

bókasafninu.“ 

Sigurður lýsir því að honum líði illa í hávaða og hann verði þreyttur og 

pirraður. Þegar það er hávaði í kennslustund lætur hann kennarann vita og 

segir að oftast sé vel tekið í það og kennarinn biðji bekkjarfélagana að hafa 

lægra. Hann talar líka um að hann þurfi oft að vera að minna á þetta, því það 

sé oft hávaði. 

Eftir dag sem hefur verið hávaðasamur talar hann um að koma þreyttur 

heim og jafnvel með höfuðverk. „Það er voðalega vont að koma heim þegar 

búið er að vera mikil læti.“ Þá fer hann oft bara inn í herbergi að sofa eða inn 

í stofu að gera ekki neitt.  

Í kennslustund í erlendum tungumálum eru allir nemendur saman í tíma. 

Sigurður segir að hann sé með annað námsefni en bekkjarfélagar. Hann talar 

um að hann sé enn í námsefni sem hinir séu búnir með og upplifir því að 

hann kunni ekki neitt í dönsku. „Þá er ég … ég … ég er bara í útaf allir hinir 

eru í Smart og ég er í Start út af því ég kann ekki neitt í dönsku.“ Hér er 

Sigurður að vísa í námsefnið sem bekkjarfélagar eru með og það sem hann 

er að læra. Hann lýsir kennslustundinni þannig að kennarinn sé að kenna 

bekknum það námsefni sem þau eru í á meðan hann sé að gera sitt verkefni 

á sínu borði. Hann orðar það svona:  

„Já, þegar bekkurinn er að gera eitthvað verkefni, svona skemmtileg 

verkefni, þá er ég bara í Start bókina.“ 

Af lýsingum Sigurðar að dæma finnst honum þetta fyrirkomulag 

óþægilegt og truflandi, þar sem hann er að hlusta á annað námsefni á 

meðan hann á að vera að einbeita sér að sínu námsefni, sem er allt annað. 

Danskan reynist honum erfiðari en enskan og segir Sigurður að í 

enskutímum skilji hann stundum verkefnin sem bekkjarfélagar hans eru að 

gera og telur sig geta gert sum þeirra. 
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Engu að síður finnst honum hann ekki geta gert sömu verkefni og 

bekkjarfélagarnir nema hann vinni upp námsefnið. Bæði í ensku og dönsku 

hafa verið verkefni þar sem horft er á bíómyndir og finnst honum það betra 

en að hlusta eingöngu. Hann á samt erfiðara með dönskuna og talar um að 

enskan sé auðveldari. 

Sigurður nefnir að ýmislegt hafi verið gert í skólanum til að mæta 

námsþörfum hans. Þannig notar hann fartölvu til að glósa og fær líka að 

hlusta á hlustunarverkefni í henni. Sætið hans er fremst í kennslustofunni og 

hann er með stuðningsaðila sem aðstoðar hann í öllum kennslustundum. Að 

auki hefur Sigurður verið í sérkennslu í íslensku og stærðfræði og fer þá út úr 

tíma í námsver, þar sem hann fær kennslu ásamt nokkrum öðrum 

nemendum. Hann er inni í bekk í ensku og dönsku og fær þá aðstoð frá 

stuðningsaðila með námsefnið sitt. 

4.2.3 Hafdís umsjónakennari 

Hafdís er umsjónarkennari í 8. bekk í skóla þrjú, sem er fjölmennur bekkur 

með 27 nemendum. Ég tók símaviðtal við Hafdísi að hennar ósk en mikið er 

að gera hjá henni og hafði hún eitt gat í stundartöflunni. Hafdís var með 

hressa og líflega rödd og talaði hratt og var mjög ákveðin. Hún lýsir Sigurði 

sem nemanda sem er með sértækt nám í öllum námsfögum vegna 

námsörðugleika, en hann er þó með einhver verkefni með bekkjarfélögum. 

Hann er með einstaklingsnámsskrá og sértækt námsmat. Til þess að mæta 

þörfum hans og getu er námsefnið minnkað og einfaldað. Sigurður er í 

sérkennslu í íslensku og stærðfræði, þar sem hann er í litlum hópi með 

fjórum til sjö nemendum og einum sérkennara. Í ensku og dönsku er hann 

með stuðningsfulltrúa sem aðstoðar hann við námið. Hafdís telur að námið 

gangi betur þegar hann er í sérkennslu. 

Hann er með stuðning, stuðningsfulltrúa, þannig að ég held að 
það hafi gengið best eða ég held ekkert, það hefur gengið best í 
þeim fögum þar sem hann er í sínum litla hóp þar sem þau eru 
með sérkennara. 

Hafdís talar um að kennslan fari fram í mörgum stofum, hver kennari sé 

með sína stofu og nemendur fari á milli í kennslustundir. Hafdís telur að það 

séu ákveðin atriði sem þurfi að hafa í huga til að mæta Sigurði í kennslu. 

Fyrst nefnir hún að hann fær alltaf að fara fimm mínútum fyrr í tíma og úr 

tíma, því að hönnun skólans hentar ekki vel hjólastólum, þar sem að gangar 

eru þröngir og kennslustofur fullar af borðum og stólum. Hafdís segir að 

Sigurður sé búinn að koma sér upp ákveðnu fyrirkomulagi, eins og að sitja 
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fremst vegna aðgengis og svo heyrir hann betur þar, en hún talar um að 

þetta geri hann sjálfur. 

Og velur sér að það sæti sem er alltaf mjög framarlega, bæði út 
af aðgengi fyrir hjólastólinn og svo finnst honum það þægilegra 
og náttúrulegra heyrir hann og sér ver, þannig að þetta er 
svona hlutir sem hann hefur komið sér upp sjálfur, það er ekki 
þannig að við sérum að skipuleggja þetta, hann gerir það 
algjörlega sjálfur. 

Hún bendir á að hún og aðrir kennarar gleymi því oft að hann eigi að fara 

á undan úr tíma en segir að hann sé vel meðvitaður um þetta og láti alltaf 

kennara vita. Hafdís telur að heyrnarskerðingin hái Sigurði ekki um of í 

náminu og bendir á því til stuðnings að hann hafi ekki mætt með 

heyrnartækin í skólann en viðurkennir jafnframt að hann þoli illa hávaða.  

Hafdís segir að utan um Sigurð sé teymi sem hittist reglulega. Í teyminu 

eru foreldrar, umsjónarkennari, deildastjóri og sérkennari. Markmið 

teymisins er að allir sem koma að kennslu Sigurðar vinni að sömu 

markmiðunum. Hafdís segir foreldrasamskipti vera góð og segir meðal 

annars þetta: 

Foreldrarnir eru svo meðvitaðir þegar að, við að upplýsa okkur, 
ég veit það ekki, það ætti ekki að vera neitt nýtt í því. Þau eru 
bara bæði mjög dugleg að vera í sambandi og líka sko þegar vel 
gengur. 

Notuð er samskiptabók, þar sem kennari og foreldrar geta skrifast á. 

Þannig eru samskiptin á milli heimilis og skóla efld. 

Hvað varðar umhverfið í kennslustund segir Hafdís að hún hafi ekki mikið 

val um uppröðun, því stofurnar séu litlar og nemendur margir. Sigurður sé 

einn við sitt borð, alveg við kennaraborðið. Hvað varðar hávaðann þá segir 

Hafdís að almennt sé reynt að draga úr hávaða í nemendum en segir einnig 

þetta: „Ef það er eitthvað sem truflar hann, þá er hann fyrsti maðurinn til að 

láta mann vita af því.“ Almennt í kennslustund leggur Hafdís ekki mikla 

áherslu á að mæta heyrnarskerðingu Sigurðar sérstaklega og segir: „Ég get 

ekki, ég er ekki alltaf alveg meðvituð um heyrnarskerðinguna, útaf því að 

mér finnst hún ekki há honum.“ 

Telur hún að Sigurður nái ekki upplýsingum vegna þess að hann skilji þær 

ekki og framsetning námsefnisins sé of erfið. Því fái hann námsefnið aðlagað, 

brotið niður og einfaldað. 

Hafdís segir Sigurður ekki eigi neina vini í bekknum en að hann sé 

þátttakandi í starfinu. Hún nefnir að á þemadögum hafi hann fengið verkefni 
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sem snúi að hans áhugasviði og þá hafi hann blómstrað og verið leiðandi í 

því starfi, sem hann er alla jafna ekki.  

Hafdís telur Sigurði líða vel í skólanum þá daga sem hann mætir. Hann 

taki þó sína veikindadaga heima, sem eru allnokkrir. Þegar hann er í 

skólanum er hann fullur af orku. Hún bendir hins vegar á að hann sé þannig 

gerður að hann taki leiðindin og safni þeim og springi svo einn daginn. Það 

hefur komið fyrir nokkrum sinnum, en að öðru leyti er hann vel stemmdur. 

4.2.4 Hulda og Guðbrandur, foreldrar Sigurðar 

Hulda og Guðbrandur eru foreldrar Sigrúnar og Sigurðar. Móðirin hafði 

samband við mig, eins og áður hefur komið fram, og var mjög ánægð með 

að það væri verið að rannsaka nemendur með heyrnarskerðingu. Faðirinn 

sagði þetta um upphafi skólagöngu Sigurðar:  

Hún gekk nú bara vægast sagt illa. Það var akkúrat enginn 
skilningur, það voru haldnir teymisfundir og alltaf í byrjun 
skólaárs og svo fyrir jól og aftur í byrjun seinni annar og aftur á 
vorin. Ég get svarið það að manni leið eins og í desjavú, það var 
eins og að vera alltaf á byrjunarreit. Það var alltaf talað um að 
fá sérfræðing úr bænum til að útskýra fyrir þeim, svo komu þeir 
og útskýrðu og svo vorum við komin aftur á byrjunarreit. 

Móðirin sagði að þau hefðu fengið ráðgjafa til að koma í skólann og 

fræða kennarana um hvað þyrfti til að mæta Sigurði í náminu, en að ekkert 

hafi gengið í því. Tóku þau ákvörðun um að flytja þegar Sigurður var búinn 

með 2. bekk og fór hann í skóla tvö og líkaði vel þar. Þó nemendur hafi verið 

fleiri í þeim bekk, gekk betur að mati foreldranna að draga úr 

umhverfishávaða og leið Sigurði því betur. Hann var eitt ár í þessum skóla og 

hefur svo verið í skóla þrjú. Samskipti á milli foreldra og skóla þrjú hafa 

gengið ágætlega. Þau upplifa jákvætt viðhorf í sinn garð og að kennarar gefi 

sér tíma til að hlusta á þau og reyni eftir fremsta megni að finna lausnir. 

Foreldrar fengu fræðslu fyrir kennarana en fannst að hún of fræðileg og 

óhagnýt. Faðirinn segir að kennarar séu hreinskilnir með það að sumt sé ekki 

hægt að framkvæma vegna þess að ekki sé til fjármagn.  

Foreldrarnir telja að það þurfi að koma til móts við Sigurð með sérstökum 

hætti vegna þess að hann er með heyrnarskerðingu. Nefna þau að ráðgjafar í 

málefnum nemenda með heyrnarskerðingu frá Samskiptamiðstöðinni og 

Hlíðarskóla telji ákjósanlegast að raða borðum upp í U, þannig að 

nemandinn sjái framan í aðra í kennslustund, hafa gardínur fyrir gluggum, 

púða undir borðum og stólum og gæta þurfi að birtuskilyrðum vegna 

varalestur. Eins þurfi að daga úr hávaða sem skapast frá nemendum. Móðir 
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segir: „Hann er reyndar, hann kvartar undan miklum höfuðverk og mikil læti 

fara í hann.“ Þessi atriði skipta sköpum í kennslustund hjá Sigurði og 

Guðbrandur segir: „ Þetta er bara full vinna að halda skólanum við efnið, því 

að skólakerfið er einfaldlega ekki búið til fyrir aðra en þá sem kunna að 

læra.“ Hér er hann að vísa til þess að Sigurður hefur átt erfitt með námið. 

Hann er átta kennslustundir á viku í sérkennslu í íslensku og stærðfræði. Í 

dönsku og ensku er hann með bekkjarfélögum í tímum. Foreldrarnir telja að 

hann þurfi meiri stuðning í þessum fögum og hafa árangurslaust farið fram á 

það. Þau telja að hann eigi erfiðara með að fylgja námsefninu eins og 

jafnaldrar vegna heyrnarskerðingarinnar. Foreldrar segja að þegar þau hafi 

beint athygli að líkamlegri fötlun Sigurðar, fái þau frekar stuðning en ef þau 

beina athygli að heyrnarskerðingunni. Þeim finnst þetta ekki rétt, þar sem 

þau telja að skólinn eigi að koma til móts við allar þarfir hans.  

Foreldrarnir telja að skóli þrjú hafi ekki komið til móts við þarfi Sigurðar 

hvað varðar námsumhverfið. Þau benda á að hann sjái sjálfur um að sitja 

fremst í stofunni, því hann finni að það sé betra fyrir hann. Að þeirra mati 

eru kennarar ekki að sækja sér þekkingu varðandi það hvernig best sé að 

mæta þessum nemendum og svo þegar fræðsla er fengin, þá mæta ekki allir 

kennarar. Enn fremur sé ráðgjöf og ráðleggingar ekki nýttar í starfinu. Hulda 

upplifir þetta á þennan hátt: 

Mér hefur alltaf fundist það og mér hefur fundist það alveg 
sama í hvaða skóla þau fóru, af því að þetta eru þrír skólar í 
þeirra tilfelli. Að, þú veist, það hefur ekki verið frá skólans hálfu 
að afla sér upplýsinga um heyrnarskerðingu. Mér hefur fundist 
það. 

Faðirinn tók í sama streng og lýsti samskiptum við skólann svona:  

Það er eins og ég segi, þá er maður búin að eyða allri 
skólagöngu krakkanna að berjast við vindmillur. Mismunandi 
sterkar að vísu, en þær eru veikari í dag en þær voru í byrjun. En 
því miður eru þau ekki fyrstu nemendurnir sem eru með þessar 
sérþarfir og ekki þau síðustu og allir foreldrarnir sem koma á 
eftir eru í alveg sömu byrjunarvandamálum og við. Því miður. 

 

4.2.5 Samantekt 

Af frásögn Sigurðar má greina að honum finnst best að sitja fremst en hann 

ber sjálfur ábyrgð á staðsetningunni. Hann kvartar undan hávaða í skólanum 
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og segir það ástæðu þess að hann notar ekki lengur heyrnartækin. 

Kennarinn reynir að sjá til þess að nemendur séu ekki með mikil læti en 

annars eru ekki önnur úrræði, þar sem kennslustofan er lítil og bekkurinn 

fjölmennur. Komið er til móts við Sigurð með reglulegum fundum með 

foreldrum, einstaklingsnámsskrá og einstaklingsmiðuðu námi. Þrátt fyrir 

þetta upplifir Sigurður stundum að hann sé ekki þátttakandi í verkefnum í 

tímum í erlendum tungumálum. Kennarinn hans telur að heyrnin hái Sigurði 

ekki, heldur eigi hann erfitt með að skilja námsefnið. Foreldrar hans telja að 

hávaði í skólanum valdi höfuðverkjum hjá Sigurði. Faðir hans telur skólann 

ekki tilbúinn til að mæta þörfum Sigurðar, en að kennarar séu hreinskilnir og 

segi hvorki til fjármagn né rými. 

4.3 Ásta 

Ásta er nemandi í 10. bekk og er fjörug og áhugasöm. Hún greindist fljótlega 

með heyrnarskerðingu. Hún er með fulla heyrn á öðru eyranu en enga heyrn 

á hinu. Það veldur því að hún greinir ekki hvaðan hljóð kemur og heyrir verr. 

Ásta býr hjá móður sinni og á hún tvö systkini, eldri systur og yngri bróður. 

Ásta vildi koma í viðtal með móður sinni. Ásta virtist vera feimin til að byrja 

með en þegar leið á viðtalið var hún farin að opna sig og hlæja.  

4.3.1 Skólaganga Ástu 

Ásta hefur verið í tveimur skólum og verða þeir kallaðir skóli A og skóli B. 

Ásta byrjaði skólagönguna í skóla A sem var í bráðabirgðahúsnæði en flutti 

svo inn í nýbyggðan skóla. Skólinn var fjölmennur og var hún í tíma með 58 

nemendum. Í 5. bekk fór Ásta í annan skóla sem er fámennur, þar eru 15 

nemendur í bekknum hennar. Samkennsla er á öllu unglingastiginu og geta 

þá verið rúmlega 40 nemendur saman í tímum. 

4.3.2 Ásta 

Ásta er í 10. bekk í fámennum skóla og líkar mjög vel í honum. Ásta er á efsta 

stigi, en þar eru 8., 9. og 10. bekkur saman. Stundum er samkennsla og 

stundum ekki. Nemendur í þessum þremur árgöngum eru með sama 

námsefni en komnir mislangt. Ástu finnst samkennslan ganga vel og segir að 

hún fái að hafa tónlist í eyrunum til að geta einbeitt sér betur. 

Ásta lýsir því að hún sé í tveimur kennslustofum í skólanum, önnur sé 

mun stærri en hin. Hún fær að ráða því hvar hún situr og situr hún aftast og 

snýr þannig að eyrað sem hún heyrir með snúi að kennaranum. Ásta bendir 

á að þó hún sé aftast, þá sé hún ekki staðsett langt frá kennaranum. 
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Uppröðunin í kennslustofunni er þannig að það eru tvö til fjögur borð 

saman.  

Ástu finnst henni ganga betur í ensku en dönsku en bendir á að hún fái 

hærri einkunnir í dönsku. Til að lýsa því hvernig gengur í þessum fögum segir 

Ásta þetta: „Mér finnst allt í lagi að lesa og skilja ensku en danskan er mjög 

þung fyrir mig. Ég skil ekki orð þegar einhver er að tala hana eða þegar ég er 

að lesa hana.“ 

Ásta talar um að aðstoð bekkjarfélagar sé mikilvæg þegar kemur að því 

að ljúka verkefni og segir þetta: „Við náum oftast að gera þetta allt saman, 

við hjálpumst mjög mikið að í enskunni og dönskunni.“ 

Hún lýsir því þó þannig að í ensku og dönsku skrifi kennararnir á töfluna 

og nemendur eigi að segja íslenska orðið. Þetta reynist henni erfitt, þar sem 

það tekur hana lengri tíma að hlusta og skrifa. Ástu finnst hún ekki muna 

mikið af þessum orðum daginn eftir, en hefur komið sér upp 

litafyrirkomulagi. Hún litar orðin sem hún er að læra í mismunandi litum. 

Þetta eykur líkurnar á því að hún muni orðin. Á endanum tekst henni að ná 

efninu með aðstoð bekkjarfélaganna. 

Í hlustunarverkefnum situr Ásta við kennaraborðið, þar sem hátalarinn 

er. Henni finnst danskan erfiðari í hlustun en enska. Þegar hún er að vinna 

með hlustunarverkefni finnst henni erfitt að heyra hvað er sagt, meðal 

annars vegna þess að hún sér ekki þann sem talar. Hún segir að hún horfi á 

varir fólks þegar það er að tala. Þegar hún heyrir ekki í þessum verkefnum, 

hefur hún spurt bekkjarfélaga sína og þá nær hún því. Hún fær ekki að hafa 

textann fyrir framan sig en stundum þegar lesið er upp, fær hún að hafa 

bókina og fylgjast með. Henni finnst ganga vel þegar nemendur horfa á 

bíómyndir, því þá nær hún samhenginu og sér oft framan í þann sem er að 

tala. Hún lýsir verkefni sem hún gerði um bíómynd í ensku: 

Sko, eins og við vorum að horfa á Billy Eliot og við áttum að 
gera ritgerð um hana. Við horfðum á hana í tveim tímum og í 
þriðja tímanum áttum við að gera ritgerðina og áttum að gera 
220 orð og ég hafði aldrei séð þessa mynd áður og ég fékk leyfi 
til að skila daginn eftir og ég kom með fimm blaðsíður. 

Ásta talar um að hávaði í skólanum trufli hana bæði við einbeitingu og ef 

hún á að vera að hlusta. Þegar það er hávaði segir hún misjafnt hvað er gert 

og segir t.d.:  

Uu, það er alltaf allir að tala og þú veist þegar við erum öll saman þá 

erum við öll að tala, en þú veist ég næ oft að útiloka það með því að 
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hlusta á eitthvað. Eða þú veist við bara hjálpumst að við 

vinkonurnar. Ef ég næ að einbeita mér nógu mikið, þá næ ég að 

útiloka þetta.  

Ásta er dugleg að láta kennarana vita ef henni finnst of mikill hávaði, 

þannig að hún heyri ekki. Hún biður líka bekkjarfélaga sem eru á næsta borði 

um að lækka róminn ef svo ber undir. Einu sinni var reynt að hafa mottur á 

borðunum en þær voru bara rifnar og skapaði það meiri hávaða svo því var 

hætt. Kennarar hennar taka því vel þegar hún segist ekki heyra og nefnir hún 

eitt dæmi um gott samband við kennarann sinn: „Hún sá mig og ég horfði á 

hana og þá talaði hún hærra og ég veit að það var bara fyrir mig.“ Viðhorf 

kennara skipta Ástu miklu máli og segir hún að kennari í skóla A hafi verið 

pirraður á henni. Kennarinn hafi talað blíðlega við aðra nemendur en þegar 

hún spurði að einhverju, þá hafi kennarinn hreytt í hana. Viðhorf 

umsjónakennara Ástu eru að hennar mati mjög góð og segir hún: „Þetta eru 

ekki þessir leiðinlegu kennarar.“ 

Ásta var í sérkennslu í íslensku og stærðfræði en ekki í ensku og dönsku. 

Hún er ekki í sérkennslu lengur og er í sama námsefni og bekkjarfélagar 

hennar í ensku og dönsku. Þegar Ásta var spurð hvort umhverfið skipti 

einhverju máli í kennslustund, svaraði hún að það skipti í rauninni ekki máli, 

heldur bara að draga úr hávaðanum. Stundum reynir hún að hunsa 

hávaðann, hlusta á tónlist og einbeita sér að verkefnum, því þannig skerpi 

hún athyglina. Það kemur þó stundum fyrir að hún getur þetta ekki og segir 

frá því hér:  

Já, og stundum gleymist að loka hurðinni og það er lestrarstund 
fyrir morgunmat og þá eru læti þegar allir eru að fara í mat. Þá 
hringir bjallan og allir fara að koma í mat og ég er bara, jæja, 
þá get ég lagt frá mér bókina og beðið í hálftíma, þangað til ég 
get farið í morgunmat. 

Ásta segir frá því að kennararnir fylgist með því hvort hún heyri: 

Þetta er fínt núna er þetta bara þannig að hún spyr: Ásta skilur 
þú þetta alveg og ég segi bara já, ef ég skil þetta og ég er bara 
opnari með mig og mér er alveg slétt sama hvað öðrum finnst 
um mig. 

Ásta segir einnig frá því þegar hún heyrir ekki hvað kennarinn segir: 

Já, stundum eins og hvaða blaðsíður við erum að gera og hvaða 
verkefni, það er líka bara til þess að allir séu ekki að kalla 
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„hvaða blaðsíðu, hvaða blaðsíðu“. Þú veist ég er ekkert ein um 
það að heyra ekki blaðsíðutalið.  

Hér segir Ásta frá því að það eru stundum fleiri nemendur en hún sem 

heyra ekki hvað kennarinn er að segja. Hún talar um að nú sé hún að verða 

búin með grunnskólann og fari þá í framhaldsskóla. Hún segir: „Þá, þarf ég 

að tala mikið, þá verð ég í nýjum skóla og þarf að eða þá þarf að byrja allt 

upp á nýtt.“ 

4.3.3 Ester, Álfheiður og Alli umsjónakennarar 

Kennarar Ástu í 10. bekk eru þrír, þau Ester, Álfheiður og Alli. Þau deila með 

sér umsjónarkennarastöðunni, þar sem nemendur á unglingastigi eru ekki 

margir. Þau vildu öll vera saman í viðtalinu sem fór fram í stóru 

kennslustofunni sem Ásta sagði frá hér að framan. 

Stofan er löng og björt með gluggum sitt til hvorrar handar. 

Kennaraborðið er langsum fyrir miðju og borðum nemenda er raðað upp 

fyrir framan það, þannig að það eru tvær raðir af borðum á breiddina.  

Álfheiður og Ester segja Ástu ekki sterkan námsmann og telja að hún 

þurfi að hafa meira fyrir náminu en hún gerir. Þær telja hana sveiflukenndan 

nemanda þannig að hún sinni náminu vel í einn mánuð en þann næsta lítið 

sem ekkert. Alli tekur undir þessa lýsingu og bendir á að hún hafi valið sér 

heimanámsstuðning. Heimnámsstuðningur er valáfangi á unglingastigi. Þar 

geta nemendur klárað heimanámið sitt með stuðningi frá kenna. Þetta hefur 

verið í boði í skólanum í einhver ár.  

Álfheiður segir hana hafa verið stöðugri í náminu á þessu ári en áður og 

taka Ester og Alli undir það. Álfheiður segir: „Kannski er markmiðið ljósara, 

eða augljósara, þú veist, hún er að útskrifast í vor.“ Ester segir: „Hún er búin 

að setja sér það markmið að hún er að útskrifast í vor.“ 

Ásta hefur haft stuðning í námi í íslensku og stærðfræði en notar ekki 

stuðning í dag. Í dag er Ásta í ensku og dönsku með bekkjarfélögum sínum. 

Alli sagði: „Hún hefur sama tækifæri og hinir en og gengur mun verr eða 

undir meðallagi svo.“ Hann sagði að í tungumálakennslu séu notuð 

hlustunarverkefni og þá sæti hún beint fyrir framan hann, þar sem 

hátalarinn er, og ynni sömu verkefni og jafnaldrar. Þegar Alli var spurður 

hvernig henni gengi í þessum verkefnum og svaraði hann: „Ég bara, veit það 

ekki. Ég veit það ekki, af því að ég veit ekki hvað hún svarar í verkefninu.“ 

Ásta hefur þá ekki sagt neitt sem bendir til þess að hún sé ekki að vinna 

verkefni rétt og segir hann: „ Hún er ekki að spyrja, þannig að ég reikna með 

að hún er að ná það sem átti að ná.“ 
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Kennararnir töluðu um að það þyrfti að hafa staðsetningu Ástu í huga. 

Við kennslu í erlendum tungumálum hefur hún sæti við kennaraborðið og er 

hún þá í minni kennslustofunni, en almennt fá nemendur að velja sér sæti og 

það gildir um hana líka. Álfheiður nefnir dæmi þar Ásta sagðist ekki heyra 

nógu vel í henni:  

Þá sagði hún Álfheiður, „ég heyri ekki í þér“ og í þessu tilfelli var 
ég ekki að tala lágt, svo ég sá að það var laust fremst, svo ég 
sagði já, komdu þá bara hérna fremst, því að ég get ekki talað 
hærra, því að þá skemmi ég í mér röddina. Og sem hún og gerði, 
hún kom og settist fremst og það var allt í lagi. 

Kennararnir eru meðvitaðir um að staðsetning Ástu skiptir máli. Þau 

nefna einnig að það hafi verið gerð mæling í stofunum og hafi niðurstöður 

bent til þess að þar væri of hljóðbært. Því voru settar upp plötur í loftið sem 

draga úr hávaða í kennslustofunum og einnig í matsalnum. Í verkefnavinnu 

fá nemendur bæði munnlega lýsingu og skriflega á blaði frá kennara. Þetta á 

líka við í ensku og dönsku ef um hópverkefni og prófundirbúning er að ræða. 

Einnig er almennt reynt að draga úr hávaða í kennslu. Kennararnir segja að 

auðvitað skapist umræður í tímum og þá skapist einhver hávaði og þar er 

Ásta ekki undanskilin. Ester bendir einnig á að varast skuli að horfa einhliða á 

heyrnarskerðinguna og segir:  

En svo má náttúrulega ekki gleyma því að, jú, vissulega er hún 
með heyrnarskerðingu, en það kemur ekki í veg fyrir það að hún 
geti ekki unnið lestrardagbækur heima hjá sér. Það er að segja 
að hún leggur ekkert alltaf endilega á sig 100% til þess að reyna 
að koma sér lengra í námi, þó hún sé farin að gera það núna 
eftir að hún kom í 10. bekk. 

Kennararnir tala um að teymi hafi verið starfandi frá því að Ásta byrjaði í 

skólanum en það hafi ekki verið starfandi þennan vetur, því allt hafi gengið 

svo vel, en auðvitað séu kennarar í góðu og nánu sambandi við foreldra.  

Kennararnir fóru á námskeið hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands þegar 

Ásta var í 8. bekk og töldu sig hafa grætt þó nokkuð á því, svo sem um 

skaðsemi hávaða á heyrn nemenda og hvað hávaðinn getur haft mikið að 

segja. Þau tala um að Ásta sé hress og kát, sýni ekki þreytu í skólanum nema 

bara morgunþreytu, sem algengt sé hjá nemendum á þessum aldri.  

Álfheiður talaði um ábyrgð kennara í því að efla nemendur og gera þá 

sjálfstæða. Hluti af því sé að láta nemendur bera ábyrgð á því að velja sér 

sæti.  
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Þannig að við erum svolítið svona að byggja þau upp og svona 
sleppa meira tökunum á þeim þessi þrjú ár sem þau eru hér, til 
þess að þau lendi svo ekki vandræðalaus og allslaus þegar þau 
koma í framhaldsskóla, því þá erum við ekki að gera þeim neinn 
greiða. 

Hvað varðar utanaðkomandi hljóð segir Ester að stundum gleymist að 

loka hurðinni á kennslustofunni og það sé lesstund í lokin rétt fyrir mat. 

Stundum heyrist þegar yngri börnin eru að koma en þá sé dyrunum lokað. 

Eins bendir hún á að þau hafi lítið herbergi inn af stofunni, þar sem 

nemendum er ávallt frjálst að fara til að fá meira næði til að lesa og hefur 

Ásta beðið um og fengið það. Annars telja þau Ástu sjálfstæða stúlku sem 

fari sínar eigin leiðir. „Hún er ekki alltaf að velja léttustu bækurnar“ segir 

Ester og Álfheiður og Alli segja að hún sé mjög opin og viljug að ræða það að 

hún heyri ekki nógu vel, sem nýtist henni í samskiptum við jafnaldra og 

kennara. 

Hér höfum við fengið að heyra upplifun kennara Ástu og er því áhugavert 

að heyra frásögn móður hennar. 

4.3.4 Dagbjört móðir Ástu  

Dagbjört móðir Ástu kom með henni í viðtal til mín. Ásta vildi ekki vera ein 

svo ég tók viðtal við þær báðar í einu. Móðirin segir að Ásta sjái nú orðið 

alveg um námið sitt sjálf, svo það sé nú örugglega lítið sem hún geti sagt 

mér.  

Reynsla hennar af skóla A, sem Ásta gekk í fyrstu fjögur árin, var frekar 

neikvæð. Við upphaf skólagöngu Ástu fékk hún ráðgjafa frá Hlíðarskóla til að 

koma og fræða kennarana um hvað hentaði nemanda með 

heyrnarskerðingu best. Ásta var í stórum bekk og mætti skólinn henni með 

því að setja upp hljóðkerfi, Dagbjört segir um það:  

„Ég var ekkert sátt við aðferðirnar. Heldur þetta var kennari 
sem var vön að vera með heyrnarskert börn og hérna, en hún 
var í 58 barna bekk sem var skipt í þrjá hópa og megnið fór í að 
„flúkta“ og hún hefði getað verið heima í öðrum bekk.“  

Hún lýsir því að hljóðkerfi hafi verið notað í fjölmennum bekk og því 

skapast mikill hávaði. Segist hún sjálf ekki hafa geta verið lengur inn í 

stofunni en tíu mínútur, þá hefði orkan hennar verið búin. Hún segir 

kennarana hafa tryggt að Ásta heyrði með því að kalla yfir bekkinn og spyrja 

hvort hún heyrði. Telur hún að Ásta hafi sagt já, þó svo að hún heyrði ekki, 

hún hafi ekki viljað segjast ekki heyra fyrir framan alla. Dagbjört segir Ástu 

hafa verið grátgjarna á þessum tíma. Þetta varð til þess að Dagbjört ákvað að 
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flytja og finnst henni það hafa verið rétt ákvörðun þegar hún horfir til baka. 

Hún telur að stærð skólans skipti miklu máli í því hvernig Ástu hefur gengið 

„Hvort sem þessi skóli er fullkominn eða ekki, þá hefur smæðin nýst henni.“  

Dagbjört sagði að umhverfið hefði áhrif á það hversu vel Ásta heyrir í 

skólanum. Hún nefndi að gott sé að hafa gardínur til að minnka hávaðann, 

færri börn í bekk, geta nýtt sér varalestur við upplestur eða 

hlustunarverkefni. Ásta nýtir sér varalestur en fær ekki stuðning þegar 

hlustunarverkefni eru. „Hún ætti alltaf að fá að horfa á mann á videoi.“ 

Dagbjört segir að það hafi gengið misvel að fá þetta í gegn og nefnir að það 

hafi tekið hana tvö ár að fá gardínur í kennslustofuna. 

Hins vegar telur hún viðhorf kennara skipta höfuðmáli þegar kemur að 

því að mæta þörfum Ástu og samband hennar við kennarana núna sé mjög 

gott. „Þetta er persónulegra, kennararnir þekkja hana.“  

Dagbjört talar um að reynsla hennar af skóla A hafi valdið því að hún hafi 

hætt að berjast fyrir heyrnarskerðingunni, því að sjálfsmynd Ástu hafi verið 

svo brotin.  

Ég hef alltaf verið talsmaður hennar, ég veit ekki hvernig hefði 
farið annars. Stundum var bara ekki hægt að læra heima svo ég 
bara tók eitt í einu. Henni fannst hún skrifa illa, þá tókum við 
skriftina og þá fékk hún sjálfstraust þar og vildi fara að skrifa. 
Þá tókum við íslenskuna og hún hélt að hún væri léleg í ensku, 
ég meina hún var farin að tala ensku þegar hún var fimm ára. 
Og svo veistu að ég þurfti í hverju fagi að vinna upp 
sjálfsvirðinguna hennar. Og … og hafa það með mér líka að það 
var bara eitt í einu. Mér finnst ég eiga skömmina og heiðurinn 
af þessu barni, skilur þú? 

Dagbjört segir að Ástu hafi verið vel tekið í skóla A alveg frá byrjum. 

Fljótlega fór hún í sérkennslu og var þá tekin út úr. Dagbjört var sátt við að 

Ásta væri tekin úr kennslu en segir svo að þegar leið á skólagönguna og 

sjálfstraustið jókst, þá hafi Ásta fengið verkefni inn í kennslustund. Í dag er 

hún ekki í sérkennslu og fylgir jafnöldrum eftir.  

Teymisfundir voru haldnir reglulega. Lögð var áhersla á að byggja 

sjálfstraust hennar upp og gekk það vel. Varðandi námið segir Dagbjört að 

hún hafi talað fyrir því að skólinn þyrfti að fjárfesta í Ástu, gefa henni auka 

tíma og athygli, svo að hún mundi ná að vinna upp námið og ná þeim stað 

sem jafnaldrar hennar væru á. Í dag er segir hún: „Ég er alveg stolt af því en 

vissulega var þetta stundum hundleiðinlegt.“ 



 

61 

 

Dagbjört tók fram að þetta hefði verið erfið barátta og að hennar mati valdi 
fjármagnsskortur því að skólinn geti ekki mætt öllum þörfum nemenda með 
heyrnarskerðingar. Hún lýsir upplifun sinni með eftirfarandi hætti:  

En ég held að ef fólk ætlar að stóla á skólakerfið eitt og sér, þá 
ahh, nei. En ég er ekki á móti því en ég mundi aldrei vilja vera 
skólastjóri og halda uppi metnaðarfullu starfi á þessu „bödétti“. 
Þetta er eins og að smíða hús og fá þrjár spýtur. 

Dagbjört segir þó skólann „eiga vissan þátt“ í því að koma til móts við 

Ástu. Hún telur einnig að árangurinn sjáist í því að skólinn sé ekki lengur 

mótstaða. Hins vegar hefur lausn kennaranna ávallt legið í því að „hún læri 

að lifa með þessu“. 

4.3.5 Samantekt 

Ásta telur að hávaði trufli nám hennar í erlendum tungumálum en það 

byggir að hluta til á hlustunarverkefnum. Þegar hávaði er heyrir hún illa hvað 

fram fer og reynir því að sitja framarlega. Skólinn mætir Ástu með því að 

hafa reglulega fundi með foreldrum, passað er upp á staðsetningu hennar í 

kennslu , settar voru upp hljóðdempandi loftplötur í kennslustofu þar sem 

kennsla erlendra tungumála fer fram, og verkefnalýsingar eru munnlegar og 

skriflegar.  

Ásta upplifir að hún þurfi að láta vita þegar hún heyrir ekki og segir sjálf 

að hún sé dugleg að gera það. Hún fær líka að hafa heyrnartól með tónlist 

þegar hún er að vinna verkefni og þá getur hún útilokað hávaðann og 

einbeitt sér betur.  
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5 Umræða  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar koma fram ýmis atriði sem 

áhugavert er að ræða frekar. Ef við skoðum gögnin út frá hugmyndafræðinni 

um skóla margbreytileikans, þá byggir hugmyndafræðin á gildum sem taka 

til jafnréttis þar sem ekkert barn þarf að ávinna sér rétt til að stunda nám, 

heldur hefur rétt til þess og fær stuðning til að vera þátttakandi í 

námssamfélaginu (Sapon-Shevin, 2007).  

Nemendurnir sem tóku þátt í rannsókninni töluðu allir um að hávaði 

hefði áhrif á það hversu vel þeir næðu að heyra það sem fram færi í 

kennslustund, einkum í tungumálakennslu þar sem reynir á hlustun. Misjafnt 

er eftir skólum hversu mikil áhersla er lögð á að draga úr hávaða. Skóli Ástu 

hefur fengið úttekt á því hve hávaðasamt er í kennslustofunum og gert 

ráðstafanir, eins og með hljóðdempandi plötum, en skóli Sigrúnar og 

Sigurðar hefur ekki gert neinar breytingar á umhverfinu, þó svo að 

kennararnir segi að það sé mjög hljóðbært í kennslustofunum. Það má velta 

því fyrir sér hvort skólinn þeirra telji ekki mikilvægt að dregið sé úr hávaða. 

Þarna er hugsanlega verið að líta framhjá eða jafnvel hunsa þarfir nemenda 

með heyrnarskerðingar, þrátt fyrir að þær séu þekktar og úrræði jafnvel til 

staðar, svo sem vannýtt hljóðkerfi.  

Hindranir geta verið sýnilegar í formi aðbúnaðar og umhverfis í 

kennslustund en hindranir geta einnig skapast af viðhorfum fólks. Í viðtölum 

við nemendur og foreldra þeirra kom fram að þau töldu að viðhorf kennara 

réðu miklu um það hvernig þátttöku nemenda í kennslu erlendra tungumála 

er háttað. Einu gildir hvernig aðbúnaður og aðstaða er til staðar, ef kennarar 

hafa ekki áhuga eða vilja til að nýta þau úrræði. Sigrún taldi að undirbúnings- 

og áhugaleysi kennara hennar leiddi til þess að hljóðkerfi væri ekki notað í 

kennslustundum og greina mátti skilningsleysi hjá kennara Sigurðar sem 

taldi ekki þörf á að mæta honum á grundvelli heyrnarskerðingarinnar. Ætla 

má að þekking kennara á því hvernig best er að mæta þörfum nemenda með 

heyrnarskerðingu, sé eitt af því sem hefur áhrif á viðhorf þeirra. Þetta varð 

tilefni vangaveltna rannsakanda um hversu vel upplýstir kennarar væru um 

málefni nemenda með heyrnarskerðingu. Í rannsókn Kennedy o.fl. (2010) 

kom til dæmis fram að einungis um 2% fagfólks töldu sig hafa góða þekkingu 

á því hvernig ætti að mæta þessum nemendum. Ekki eru til sambærilegar 

íslenskar rannsóknir, en hvað varðar viðmælendur mína, höfðu fjórir af fimm 

kennurum farið á námskeið til að afla sér þekkingar á því hvernig best væri 
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að mæta nemendum með heyrnarskerðingu. Hafa ber í huga að foreldrar 

höfðu frumkvæði að því að kennarar fengju fræðslu um málefni nemenda 

með heyrnarskerðingu og má segja sem svo að það endurspegli áhugaleysi 

skólanna og skólayfirvalda á þessum málaflokki. Kennararnir töluðu þó um 

að hafa haft mismikið gagn af fræðslunni og kennari Sigurðar taldi sig 

hreinlega ekki þurfa slíka fræðslu, þar sem hún taldi heyrnarskerðinguna 

ekki há honum. Má draga þá ályktun að þekkingarleysi kennarans leiði til 

þess að viðhorf hans hindri Sigurð í þátttöku í kennslustundum.  

Ef niðurstöður eru skoðaðar út frá sjónarhornum á fötlun, má sjá í 

gögnunum að munur virðist vera á því hvernig nemendum er mætt eftir því 

hversu sýnileg skerðing þeirra er. Foreldrar Sigurðar nefndu að auðveldara 

væri að fá stuðning sem snéri að hjólastólanotkun hans, sem væri sýnileg, en 

að fá stuðning vegna heyrnarskerðingarinnar. Þess ber þó að geta að 

kennarar Ástu tóku mið af heyrnarskerðingu hennar og hafa verið gerðar 

breytingar á umhverfinu í skólanum sem koma til móts við þarfir hennar. Því 

má segja að viðhorf þeirra sé í anda félagslegra sjónarhorna og skóla 

margbreytileikans, þar sem hindranir eru fjarlægðar úr umhverfinu til að 

gera nemandanum kleift að vera hluti af bekkjarheildinni.  

Athygli vakti að meiri áhersla virtist vera lögð í skólum þátttakenda á að 

veita nemendum stuðning í kjarnafögum, eins og íslensku og stærðfræði, en 

minni í tungumálakennslu. Fram kemur að nemendum reynist erfitt að 

tileinka sér talfærni í erlendu málunum, enda er hlustun og talþjálfun 

undirstaða þess að geta tileinkað sér tungumálið og nýtt sér það í 

raunverulegum aðstæðum. Til þess að nemendur nái tökum á öllum 

færniþáttunum, þarf að huga að varalestri, draga úr hávaða, veita stuðning 

þegar hlusta á samtímis því að skrifa, passa upp á sætafyrirkomulag og 

mikilvægi þátttöku í verkefnum sem efla talið. Skólarnir virðast telja nóg að 

koma til móts við þarfir nemendanna í kennslu erlendra tungumála með því 

að aðlaga námsefnið að þeim á meðan raunin er sú að nemendurnir hljóta 

ekki þjálfun í öllum færniþáttunum. 

Þörfum Sigurðar er meðal annars mætt með því að námsefni er aðlagað 

að þörfum hans. Þannig kemur skólinn til móts við hann í samræmi við 

hugmyndafræðina um skóla margbreytileikans. Á sama tíma er hann hins 

vegar einangraður frá bekkjarfélögum sínum, þar sem hann tekur ekki þátt í 

hópverkefnum í kennslustund og stuðningur hans er ekki nýttur til þess að 

efla þátttöku hans til jafns á við bekkjarfélagana. Að því leyti er kennsla hans 

á skjön við skóla margbreytileikans og má segja að skólinn nái því ekki að 

starfa fyllilega eftir hugmyndafræðinni. Sigurður segir að hann sé í 

kennslustund með bekkjarfélögum í ensku og dönsku, en finnst hann ekki 
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vera þátttakandi og upplifir sig utangarðs. Kennara Sigurðar finnst hann 

aftur á móti vera að koma til móts við hann að fullu, þar sem Sigurður fær 

námsefni við hæfi og er inni í bekknum með stuðningsaðila. Af gögnunum að 

dæma virðist sem Sigurður hljóti ekki þjálfun allra færniþáttanna í kennslu 

erlendra tungumála, líkt og bekkjarfélagar hans, þar sem hann fær ekki að 

taka þátt í samræðum og samskiptaleikjum og nær því ekki færni í talmáli til 

jafns við aðra nemendur. Kennarinn hélt því fram að ekki þyrfti að mæta 

Sigurði sérstaklega vegna heyrnarskerðingarinnar. Það er þó greinilegt að 

kennarinn vantreystir honum, þannig að Sigurður fær ekki tækifæri til að 

þjálfa með sér samskiptafærni, sem er mjög mikilvægt ef nota á erlent 

tungumál í raunverulegum aðstæðum (Larsen-Freeman, 2000). Þegar litið er 

til vettvangskenningarinnar má segja sem svo að þarna sé ákveðnum gæðum 

haldið frá Sigurði með því að útiloka hann frá þátttöku í ákveðnum 

verkefnum í kennslustundum. Enn fremur virðist vera stimplun í gangi, þar 

sem Sigurður er alfarið í sérverkefnum í bekknum, sem undirstrikar enn 

frekar að hann sé öðruvísi en hinir. Kennarinn virðist lítið gera til þess að 

valdefla hann með þátttöku innan nemendahópsins í kennslustundum, 

heldur ganga út frá því að hann ráði ekki við ákveðin verkefni. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Brophy, Durieux-Smith og Fitzpatrick 

(2006), en þar kom fram að heyrnarskertum nemendum fannst kennarar 

vanmeta getu þeirra. Þrátt fyrir þetta, þá er verið að reyna að mæta þörfum 

Sigurðar með einstaklingsmiðuðu námsefni og stuðningi, en áherslan virðist 

öll vera á námshlutann á meðan að félagshlutinn verður undir.  

Sigrún segist vera í kennslustundum í ensku og dönsku með 

bekkjarfélögum sínum en í dönsku er hún með annað námsefni. Danskan 

reynist henni erfiðari og á hún auðveldara með að skilja danskt talmál en að 

lesa texta. Sigrún bendir á að hún eigi auðveldara með að fylgjast með því 

sem fram fer þegar hljóðkerfið í stofunni er í gangi og þegar hún getur notað 

varalestur, sérstaklega þegar hávaði er í kennslustund, en hún getur ekki 

nýtt varalestur í hlustunarverkefnum. Fram kom að hún á erfitt með að 

hlusta og skrifa samtímis. Af gögnunum að dæma, er kennari Sigrúnar að 

efla með henni færniþætti, eins og hlustun, lestur og skrift, en lítið virðist 

vera gert til að efla talfærnina. Aftur á móti telur kennarinn hennar sig vera 

að mæta þörfum hennar með einstaklingsmiðuðum hætti með því að hafa 

einstaklingsmiðaða námskrá. Námsefnið er aðlagað að henni í dönsku, hún 

fær heyrnartól í hlustunarverkefnum, situr fremst í kennslustofunni og fær 

að fara út úr stofunni eða slökkva á heyrnartækjunum þegar hávaði veldur 

henni höfuðverk. Sjá má að kennarinn hennar er að reyna eftir fremsta 

megni að koma til móts við þarfir hennar innan bekkjarins. Þetta samræmist 

þeirri hugsun í lögum okkar og reglugerðum og hugmyndafræði 



 

66 

 

skólastefnunnar um skóla margbreytileikans, að öll börn hafi jafnan rétt til 

náms og eigi að fá stuðning til að vera þátttakendur í námssamfélaginu 

(Sapon-Shevin, 2007).  

Segja má að samkvæmt vettvangskenningunni reyni kennarinn að veita 

henni sömu gæði og aðrir nemendur njóta. Hann hefur þó ekki alla stjórn á 

þeim úrræðum sem hann þarf til að koma til móts við þarfir hennar, eins og 

aðbúnað í skólanum, en yfirvettvangurinn, eða í þessu tilfelli bæjaryfirvöld, 

ráða yfir því fjármagni sem skólinn fær til að bæta aðbúnað, til dæmis 

skólarými. Ekki er þó hægt að segja að það sé alfarið þannig, því skólinn 

hefur komið sér upp hljóðkerfi sem hefur ekki verið nýtt nægilega vel. Velta 

má því fyrir sér hvort Sigrún upplifi sig öðruvísi en aðra þegar hún þarf að 

fara úr kennslustund eða slökkva á heyrnartækjum vegna skorts á aðbúnaði í 

kennslustofunni sem dregur ekki úr hávaða. Það er ákveðin stimplun í gangi 

þegar nemendur geta ekki tekið fullan þátt í kennslustundum til jafns við 

aðra. Kennarinn hennar er valdeflandi með því að veita henni tækifæri til að 

tjá þarfir sína, til dæmis að hún þurfi að hvíla sig þegar hávaðinn er mikill og 

koma aftur inn í kennslustundina þegar um hægist. Þannig verður Sigrún 

meðvituð um eigin þarfir Þetta getur þó á sama tíma leitt til stimplunar, þar 

sem hún fær aðra meðferð en bekkjarfélagarnir og sker sig þannig úr 

hópnum. Kennarinn er meðvitaður um þá færniþætti sem nauðsynlegir eru í 

námi í erlendum tungumálum. Hann veit að Sigrún á erfitt með að hlusta og 

skrifa samtímis og veitir henni því lengri tíma, ásamt því að hann hefur sent 

henni helstu upplýsingar. Fram kom í frásögn Sigrúnar að bekkjarfélagar 

hennar hjálpa henni og hún þeim og það eykur sjálfsöryggi hennar og er því 

valdeflandi. Ef kennsluaðferðin er skoðuð má sjá skort á þjálfun í notkun á 

tali, sem gerir Sigrúnu erfitt um vik að nýta tungumálið utan skólans í 

raunverulegum aðstæðum (Larsen-Freeman, 2000). Aftur á móti finnst henni 

hún skilja meira þegar hún notar hlustun fremur en lestur. Sjá má á 

gögnunum sambland af Beinu aðferðinni og Hlustunar- og talaðferðinni, þá 

er tungumálið sem lært er mikið notað. 

Ásta er í fámennum bekk. Þar eru fimmtán nemendur og er hún með 

bekkjarfélögum sínum í kennslustundum í ensku og dönsku. 

Einstaklingsmiðunin í námi Ástu felst í því að henni er boðið sæti fremst í 

kennslustofunni, en bekkjarfélagar hennar fá að ráða því hvar þeir sitja. 

Settar voru hljóðdempandi loftplötur til að draga úr hávaða og hún má 

hlusta á tónlist með heyrnartólum til að útiloka hávaða. Hugsanlega kann 

slík heyrnartólanotkun að leiða til stimplunar, þar sem hún sker sig þannig úr 

hópnum. Hún er ekki eins og hinir bekkjarfélagarnir og um hana gilda aðrar 

reglur. Heyrnartólin geta enn fremur orðið Ástu hindrun í námi, þar sem hún 

missir stundum af upplýsingum þegar hún er að hlusta á tónlist. Jafnframt 
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segir Ásta að hún eigi erfitt með að hlusta og skrifa samtímis. Kennari hennar 

byggir kennsluna á Málfræði- og þýðingaraðferðinni. Þessu lýsir Ásta þannig 

að þau hafi verið látin þýða orð með kennaranum og lesturinn fælist í því að 

þýða og skrifa ritgerð á íslensku um efnið. Sjá má að unnið er með alla 

færniþætti nema tal, en eins og fram hefur komið er talfærni mikilvæg til að 

nemendur getir nýtt sér málið í raunverulegum aðstæðum (Larsen-Freeman, 

2000). Ekki voru gerðar neinar ráðstafanir til að koma til móts við Ástu vegna 

erfiðleika með að hlusta og skrifa samtímis, þrátt fyrir að kennarinn væri 

meðvitaður um að hún skrifar hægar en bekkjarfélagarnir. Ef gögnin eru 

skoðuð í ljósi vettvangskenningarinnar, þá er Ásta að fá sömu kennslu og 

aðrir nemendur í bekknum. Henni er hins vegar haldið frá gæðunum með því 

móti að ekki er komið til móts við hana með meiri stuðningi við 

hlustunarverkefni og þegar skrifað er samhliða því að hlusta. Valdefling felst 

í því að Ástu er ráðlagt að taka eigin ákvarðanir, eins og að velja sér sæti og 

vera ábyrg fyrir því að láta vita ef hún heyrir ekki það sem fram fer í 

kennslustund. 

Þegar gögnin eru skoðuð, vekur það áhuga hversu mikill munur er á 

upplifun nemenda og foreldra annars vegar og kennara hins vegar. 

Nemendur og foreldrar voru þeirrar skoðunar að enn væri langt í land hvað 

varðar kennslu nemenda með heyrnarskerðingar og átti það ekki hvað síst 

við um kennslu í erlendum tungumálum. Þau töluðu um að það væri 

tilfinnanlegur skortur á þekkingu og skilningi á þörfum nemenda og það 

birtist meðal annars í því að foreldrar hefðu frumkvæði að því að fá fræðslu 

um þetta efni fyrir kennara. Kennararnir töldu aftur á móti að þeir væru að 

koma til móts við þarfir nemendanna eins og hægt væri og virtust ekki gera 

sér grein fyrir því hversu brýna þörf nemendur höfðu fyrir fulla þjálfun í 

öllum færniþáttum við nám í erlendum tungumálum. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að fá svar við því hvernig skóli sem starfar 

í anda hugmyndafræðinnar um skóla margbreytileikans, mætir þörfum 

nemenda með heyrnarskerðingu sem nota talað mál við kennslu erlendra 

tungumála. Rannsóknin leiddi í ljós að skólarnir störfuðu ekki að öllu leyti 

eftir hugmyndafræðinni. Það sem helst skortir á er hvernig stuðlað er að 

þátttöku nemenda innan nemendahópsins. Í rannsókninni kom meðal 

annars fram að umhverfið skiptir þá nemendur sem tóku þátt í rannsókninni 

miklu máli. Mikilvægt er að þeirra mati að dregið sé úr hávaða í 

kennslustund og að þeir geti nýtt sér varalestur, hvort sem það er þegar 

kennarinn talar eða þegar hlustað er á upptökur. Misjafnt er hversu vel 

þessum þörfum er mætt af skólunum. Einna helst er að leitast sé við að 

draga úr hávaða, en lítið er gert til að stuðla að því að nemendur geti nýtt 

sér varalestur. Viðhorf kennara hafa áhrif á það hvernig nemendum er mætt 

í kennslustund. Það mátti greina mun meiri skilning hjá þeim kennurum sem 

höfðu fengið fræðslu um málefni nemenda með heyrnarskerðingu. Aðrir 

áhrifaþættir eru meðal annars fjármagn og aðbúnaður skólanna.  

Í viðtölunum kom fram að nemendurnir fengu ekki næga þjálfun og 

kennslu í talmáli í tungumálakennslu, en það er sú færni sem gerir 

nemendum kleift að tjá sig á tungumálinu í raunverulegum aðstæðum utan 

skólans (Larsen- Freeman, 2000). Kennarar virtust ekki skapa aðstæður þar 

sem nemendur gætu þjálfað þessa færni í verkefnum með samnemendum. 

Það voru dæmi þess að nemanda væri haldið utan við slík verkefni vegna 

heyrnarskerðingar. Af þessu má ráða að kennurum hætti til að vanmeta 

getu nemenda með heyrnarskerðingar. Það verður til þess að þeir njóta ekki 

sömu gæða og samnemendur þeirra. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er því sú að þótt nokkuð sé komið til móts 

við þarfir nemenda með heyrnarskerðingu við kennslu erlendra tungumála, 

þá vanti töluvert upp á að þeir njóti sömu gæða og samnemendur þeirra. Þá 

er áhugavert hversu mikill munur er á upplifun nemenda og foreldra þeirra 

annars vegar og kennara hins vegar. Mögulega er þar að finna eina ástæðu 

þess að þörfum nemenda er ekki mætt betur en raun ber vitni.  

Við gerð þessarar rannsóknar vöknuðu nýjar spurningar sem áhugavert 

væri að fá svör við í síðari rannsóknum. Nefna má spurningar á borð við: 

Hver er almenn þekking kennara á þörfum nemenda með 

heyrnarskerðingu? Hver eru viðhorf kennara og skólastjórnenda til aðgerða 
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til að draga úr hávaða við kennslu? Hvers vegna þurfa foreldrar að stuðla að 

fræðslu kennara? Þessar spurningar og margar fleiri vöknuðu og er hér 

komið verðugt verkefni fyrir fræðimenn framtíðarinnar. 
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Viðauki 1 

 

 

 

 

 

Upplýsingabréf til þátttakenda 

 

Skiptir umhverfið máli: 

Hvernig kemur skóli margbreytileikans til móts við þarfir                                        

nemenda með heyrnarskerðingu? 

 

Ég heiti Ásdís Hallgrímsdóttir og er að vinna að meistaraverkefni mínu í 

sérkennslufræðum við menntavísindasvið við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi 

minn er Michael Dal, lektor. 

 

Áður en þú ákveður hvort þú vilt taka þátt í rannsókninni, þarft þú að gefa 

„upplýst samþykki“, en í því felst að þú hafir kynnt þér hvað felst í þátttöku 

svo þú getir tekið ákvörðun byggða á upplýsingunum. Vinsamlegast gefðu 

þér tíma til að lesa upplýsingarnar og samþykkisyfirlýsinguna vandlega. 

Vakni einhverjar spurningar getur þú haft samband við mig og ég mun 

leitast við að svara þér. 

Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða 

stigi sem er, án útskýringa. Rannsókninni er ætlað að skoða hvernig 

grunnskólinn kemur til móts við þarfir nemenda með heyrnarskerðingu. 

Skoðað verður hvað skólinn er að gera vel í ljósi þeirra laga sem hann starfar 
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eftir. Skoða hvað vel er gert í skólanum og hvað má betur gera. Til að fá sem 

skýrasta mynd af þessu eru viðtöl tekin við nemanda með 

heyrnarskerðingu, foreldra og kennara nemandans. 

Þátttaka þín felst í viðtali við mig og er tilgangurinn að fá upplifun þína og 

sýn á hvernig grunnskólinn kemur til móts við þarfir þeirra nemenda með 

heyrnarskerðingu sem nota talað mál. 

 

Virðingarfyllst 
Ásdís Hallgrímsdóttir 
Ash23@hi.is 
Sími: 8650834 
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Viðauki 2. 

 

 

 

Skriflegt samþykki 

 

 

Skiptir umhverfið máli: 

Hvernig kemur grunnskóli í Reykjavík til móts við þarfir                                          

nemenda með heyrnarskerðingu? 

 

Ég samþykki hér með þátttöku mína í rannsókninni, skiptir umhverfið máli: 

Hvernig kemur grunnskóli til móts við þarfir nemenda með 

heyrnarskerðingu? 

Ég hef kynnt mér upplýsingablaðið með upplýsingum um rannsóknina og 

veiti hér með upplýst samþykki. 

 

 

 

 

Undirskrift þátttakanda                                                    Dags. 

________________________________





 

81 

 

Viðauki 3 

 

 

 

 

 

Skriflegt samþykki 

 

 

Skiptir umhverfið máli: 

Hvernig kemur grunnskóli í Reykjavík til móts við þarfir                                          

nemenda með heyrnarskerðingu? 

 

Ég samþykki hér með þátttöku 

_______________________________________ í rannsókninni, skiptir 

umhverfið máli: Hvernig kemur grunnskóli til móts við þarfir þeirra 

nemenda með heyrnarskerðingu sem nota talað mál? 

Ég hef kynnt mér upplýsingablaðið með upplýsingum um rannsóknina og 

veiti hér með upplýst samþykki. 

 

Undirskrift forráðamanns                                                 Dags. 

_________________________________ 


