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Ágrip   
 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasviði vorið 2009. Ritgerðin fjallar um Kuðungsígræðslu (Chochlear implants). 

Höfundur fjallar um það hvernig aðgerðin er framkvæmd, hverjir geta farið í 

kuðungsígræðslu, og fordóma sem eru gagnvart aðgerðinni. Einnig kemur höfundur inn á það 

hverju þetta breyti fyrir viðkomandi sem fer í þessa aðgerð og hvort að munur verði á 

félagslegri og eða námslegri hegðun.  

Við gerð þessarar ritgerðar tók höfundur viðtal við unga konu sem hefur farið í ígræðslu, 

heyrandi kennara sem kennir heyrnalausum börnum sem sum eru með kuðungsígræðslu og 

talmeinafræðing sem vinnur náið með börnum sem fá kuðungsígræðslu. Höfundur kynnti sér 

fræðiheimildir og reyndi að skoða þær með gagnrýnum augum. Einnig skoðaði höfundur 

báðar hliðar á málinu, þ.e.a.s. á hverju þessir fordómar byggjast og hvort þeir eigi við rök að 

styðjast. Eftir að hafa kynnt sér málið vel og vandlega ásamt því að ræða við viðmælendur 

komst höfundur að þeirri niðurstöðu að kuðungsígræðsla er mikil framför í læknavísindum. 

Kuðungsígræðsla gerir mikið fyrir heyrnarskert og heyrnarlaust fólk. Hinsvegar er mikilvægt 

að varðveita menningu heyrnarlausra og þá sérstaklega táknmálið, það er og verður alltaf 

móðurmál heyrnarlausra. 
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Formáli  
 

Leiðsagnakennari minn í þessu verkefni var Guðmundur Björn Kristmundsson og vil ég færa 

honum mínar bestu þakkir fyrir styrka og góða leiðsögn. Einnig vill ég þakka tengdamóður 

minni Lailu Margréti fyrir góðan stuðning og hjálpina við að koma mér í samband við 

viðmælendur mína.Viðmælendur mínir eiga stóran hlut í því að þessi ritgerð varð að veruleika 

og vill ég einnig þakka þeim fyrir það hversu opnar og hjálpsamar þær voru. Einnig vil ég 

færa föður mínum, Leó Jóhannessyni, mínar hjartans þakkir fyrir yfirlestur og athugasemdir.   
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Inngangur  
 

Fyrir nokkrum misserum síðan vaknaði hjá mér áhugi á að mennta mig í talmeinafræði að 

loknu kennaraprófi. Síðan þá hef ég reynt að kynna mér betur viðfangsefni þessarar 

fræðigreinar. Eitt af því sem starfandi talmeinafræðingar fást við er að þjálfa tal hjá 

heyrnarskertum og heyrnarlausum. Þeim anga starfsins kynntist ég reyndar lítilsháttar að eigin 

raun þegar ég á sínum tíma vann í sumarafleysingum á sambýli fyrir fatlaða á Akranesi. Þar 

voru nokkrir íbúar sem vegna seinfærni notuðust við tákn samhliða töluðu máli. Í framhaldi af 

því lærði ég ýmis tákn sem kallast tákn með tali. 

Lengi vel var ég þeirrar skoðunar að heyrnarlausir ættu engan annan kost en þann að læra  

táknmál og þroska mál sitt og samskiptafærni fyrst og fremst í gegnum það. Það var ekki fyrr 

en nokkru síðar sem ég heyrði um s.k. kuðungsígræðslu (Chochlear Implants) sem mögulega 

viðbót við táknmálið fyrir heyrnarlausa. Reyndar sýndist mér við fyrstu kynni að hér væri 

komin allsherjar lækning á heyrnarleysi og stærsti hluti vanda heyrnarlausra  þar með úr 

sögunni. Við nánari eftirgrenslan kom í ljós að málið er því miður ekki alveg svo einfalt. 

Kostir ígræðslunnar virðast  m.ö.o. ekki alveg einhlítir. 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða nánar hvað felst í kuðungsígræðslu og vega síðan 

og meta kosti hennar og galla fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta. Í því samhengi verður 

leitast við að varpa ljósi á þær félagslegu og námslegu breytingar sem verða hjá þeim sem 

hafa fengið ígræðslu. Samhliða því ætla ég að kynna mismunandi viðhorf til hennar hjá bæði 

þeim sem eru henni fylgjandi og eins hinum sem eru henni mótfallnir eða sjá a.m.k. á henni 

talsverða meinbugi.  

Aðferðafræðin sem ég hef notað við þessa rannsóknarvinnu er annarsvegar sú að viða að mér 

rituðum heimildum um efnið og hins vegar að taka viðtöl við nokkra einstaklinga sem málið 

varðar. Samhliða því reyni ég sjálf að taka skynsamlega afstöðu til málsins.    
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Hvað er kuðungsígræðsla?  
 

Kuðungsígræðsla (Cochlear implant, CI) er aðgerð sem gefur mikið heyrnarskertum og 

heyrnarlausu fólki möguleika á að heyra einhver hljóð. Kuðungsígræðslutæki er hjálpartæki 

sem hefur þessi áhrif. Tækið örvar heyrnartaugina með rafmagni sem gerir það að verkum að 

hljóð framkallast (Kuðungsígræðsla 2006:2). 

 

Kuðungsígræðslutækið er samsett úr tveimur hlutum, innri og ytri hluta. Innri hlutinn er 

græddur í eyrað með aðgerð en ytri hlutinn er settur aftan við eyrað. Innri hlutinn er samsettur 

úr viðtæki og rafskauti með mörgum rásum en sá ytri úr hljóðnema, sendi og talgervli sem er 

stilltur fyrir hvern og einn einstakling. Talgervillinn er annaðhvort vasatæki eða staðsettur við 

eyrað, svipað og hefðbundin heyrnartæki. Ytri hlutinn er yfirleitt festur á um það bil fjórum 

vikum eftir aðgerð, eða þegar skurðurinn er gróinn (Kuðungsígræðsla 2006:2).  

Tækið sjálft vinnur svo þannig að hljóðneminn nemur hljóð og sendir það til talgervilsins sem 

greinir það og kóðar. Þetta kóðaða hljóð berst til sendisins og flyst gegnum húðina til 

viðtækisins. Í viðtækinu breytist kóðinn í rafboð sem send eru til hinna ýmsu rafása í rafskaut 

sem grætt er í kuðunginn. Rafboðin örva taugafrumurnar í kuðungi innra eyrans, sem og 

taugaenda heyrnartaugarinnar. Boðin sem berast eftir heyrnatauginni til heilans skynjar 

einstaklingurinn svo sem hljóð (Heyrnar og talmeinastöð Íslands 2009). 

 

Hverjir geta fengið kuðungsígræðslu? 
 

Til þess að geta fengið kuðungsígræðslu þarf einstaklingur að vera með mjög alvarlega 

heyrnarskerðingu á báðum eyrum eða alveg heyrnarlaus. Matið sem fer fram grundvallast á 

því að einstaklingurinn hafi meira gagn af kuðungsígræðslutæki frekar en venjulegu 

heyrnartæki (Kuðungsígræðsla 2006:4). Á ráðstefnu um kuðungsígræðslu árið 2001 í Osló, 

sem Bryndís Guðmundsdóttir heyrnarfræðingur HTÍ sótti, voru allir sammála um að því fyrr 

sem einstaklingur fari í kuðungsígræðslu því betri málþroska nái hann (Bryndís 

Guðmundsdóttir 2001). Á síðari árum hefur færst í vöxt að börn undir tveggja ára aldri fari í 

aðgerðina til þess að auka með því líkurnar á betri árangri. 
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Undirbúningur fyrir aðgerð, framkvæmd og áhættuþættir  
 

Heyrnarskerðing eða heyrnarleysi þarf að vera staðfest á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 

með heyrnarmælingu áður ern til ígræðslu kemur. Heyrnarfræðingur og læknir veita nánari 

upplýsingar um aðgerðina sjálfa og ferlið sem fylgir. Einnig fær einstaklingur upplýsingar um 

það hvaða tæki séu í boði og hvernig þjálfunin fer fram eftir aðgerð. Boðið er  upp á að tala 

við fólk sem þegar hefur gengist undir þessa aðgerð til að heyra af reynslu þess. Ef ákvörðun 

er tekin að fara í aðgerðina hefst undirbúningur að ýmsum rannsóknum til frekari greiningar 

og athugunar á því hvort aðgerðin sé yfir höfuð möguleg. Þessi undirbúningur getur tekið 

nokkrar vikur. Lögð er inn umsókn til Tryggingastofnunar ríkisins um leyfi fyrir aðgerðinni. 

Eftir að jákvætt svar berst frá Tryggingastofnun er sótt um aðgerðartíma til Huddinge 

skjúkrahússins í Stokkhólmi (Kuðungsígræðsla 2006:5). 

 

Dvöl sjúklings á sjúkrahúsinu stendur oftast yfir í um fimm daga. Aðgerðin er greidd af 

Tryggingastofnun ríkisins sem og flug fram og til baka ásamt sjúkrahúsvist. Aðgerðin sjálf 

tekur um það bil fjórar til sex klukkustundir og er sjúklingur svæfður á meðan á þessu stendur. 

Skurðurinn liggur ofan við eyrað og eftir að hann er opnaður er móttakaranum fyrir hljóðið, 

komið fyrir í beininu aftan við eyrað. Rafskautin eru í mjóum löngum silíkonþræði sem liggur 

frá móttakaranum. Þráðurinn er þræddur í gegnum miðeyrað og inn í kuðunginn gegnum 

hringlaga glugga á milli miðeyrans og kuðungsins (Kuðungsígræðsla:6). Meðan á aðgerð 

stendur eru gerðar mælingar á tækjunum, virkni rafskautanna könnuð og aðgætt hvort 

rafskautin nái að erta heyrnartaugina. Umbúðir eru hafðar á skurðinum fyrstu vikuna 

(Kuðungsígræðsla 2006:6). 

 

Áhættuþættir fyrir þessa aðgerð eru ekki margir en eins og við aðrar aðgerðir er alltaf viss 

áhætta samfara svæfingu. Sýking gæti komið í skurðinn en það er samt afar ólíklegt og 

sjaldgæft. Fræðilegur  möguleiki er á því að andlitstaugin verði fyrir skaða í aðgerðinni en það 

lýsir sér þannig að andlitsvöðvar þeim megin sem aðgerðin er gerð verða veikari. Ekki er þó 

vitað til þess að slíkt hafi komið fyrir í Svíþjóð hjá íslenskum þiggjendum kuðungsígræðslu. 

Ekki er óalgengt að einstaklingar finni fyrir lítilsháttar svima eða suði eftir aðgerðina. Einnig 
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er tilfinning á húðsvæðinu bak við eyrað minni eftir aðgerðina en hún kemur smátt og smátt 

aftur (Kuðungsígræðsla 2006:6). 

 

 

Brot úr sögu kuðungsígræðslu erlendis og á Íslandi  
 

Í kringum 1800 var rannsóknarmaður að nafni Volta sem gerði athugun á heyrnartauginni 

með því að erta hana. Hann setti einhvers konar málmstöng inn í eyrað á sjálfum sér og tengdi 

það við rafrás. Þetta er talin vera fyrsta tilraunin þar sem rafmagn er notað til að bæta heyrn 

(Choclear Implants- History of the Choclear Implant 2009). Þróunin tók mikinn kipp á 

árunum 1950-1970 og voru gerðar miklar rannsóknir á örvun heyrnartaugarinnar. Mikil 

framför náðist þegar vísindamenn uppgötvuðu að örva þyrfti heyrnartaugar með elektróða eða 

rafskauti í kuðungnum til þess að framkalla hljóð. Læknir að nafni William House setti slíka 

ígræðslu í þrjá einstaklinga árið 1961. Allir einstaklingarnir fundu jákvæðan mun á heyrn 

sinni og að þetta myndi nýtast þeim. Nokkrum árum seinna eða á árunum 1964-1966 fengu 

margir þessa ígræðslu með góðum árangri. Árið 1984 var kuðungsígræðsla ekki lengur talin 

tilraunastarfsemi og fékk viðurkenningu frá FDA (Food and Drug Administration) um að 

grænt ljós yrði gefið til þess að gera þessa aðgerð á fullorðnum með áunnið heyrnarleysi. 

Seinna meir var farið að gera þetta á börnum. Í dag eru yfir 130.000 manns sem hafa fengið 

kuðungsígræðslu í heiminum (Choclear Implants- History of the Choclear Implant 2009).  

 

Á Íslandi eru 13 börn búin að fá ígræðsluna og 36 fullorðnir. Undanfarin ár hafa fimm til sex 

einstaklingar á ári farið í aðgerðina. Óvenju mörg börn hafa farið í aðgerðina síðastliðna fimm 

mánuði eða fjögur börn. Þetta má rekja til mælinga á nýburum en tvö af þessum börnum 

greindust heyrnarlaus í nýburamælingum á Landspítalanum. Flest börnin, eða um ellefu, eru 

undir tíu ára aldri. Þrír fullorðnir eru á leiðinni í aðgerð núna á næstu mánuðum og fer talan þá 

yfir fimmtíu manns sem hafa farið í ígræðsluna hér á landi. Mun fleiri konur en karlar fara í 

kuðungsígræðslu þrátt fyrir þá staðreynd að fleiri karlar eru heyrnarskertir 

(Guðrún Gísladóttir 2009). 
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Rannsóknir á kuðungsígræðslu 
 

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur skrifaði greinargerð til Tryggingastofnunar 

ríkisins árið 2005 þar sem fram kemur að rannsókn og eftirfylgd í fjögur ár á forskólastigi 

fyrsta kuðungsígræðslubarnsins sýndi ótvírætt að táknmál er góð undirstaða fyrir máltöku og 

skilning talaðs máls (Bryndís Guðmundsdóttir 2005). Þetta eru mjög mikilvægar upplýsingar 

og sýnir fram á það að táknmálið verður alltaf að vera til staðar samhliða kuðungsígræðslu. 

Þessi rannsóknarniðurstaða ætti því að nýtast sem góð rök fyrir því að táknmál muni alls ekki 

þurrkast út þó að kuðungsígræðsla komi til eins og einhverjir eru hræddir um. 

 

Í tímaritinu Deaf Studies and Deaf Education hafa birst nokkuð margar greinar um 

kuðungsígræðslu. Sú grein sem að mér fannst hvað áhugaverðust fjallar um lesskilning barna 

með kuðungsígræðslu. Greinin heitir Reading Comprehension of Deaf Children With 

Cochlear Implants og er eftir höfundana Anneke M. Vermeulen, Wim van Bon, Rob 

Schreuder, Harry Knoors og Ad Snik og kom út sumarið 2007. Í greininni segir frá hinum 

ýmsu rannsóknum á lesskilningi barna með kuðungsígræðslu. Nýlega var farið að gera 

rannsóknir á þessu málefni og er það ljóst að allar rannsóknir benda til þess að lesskilningur 

barna með kuðungsígræðslu sé betri en þeirra barna sem eru heyrnarlaus og fara ekki í 

aðgerðina. Lesskilningur og sjónræn orðþekking var könnuð hjá 50 börnum sem höfðu fengið 

kuðungsígræðslu og sem voru búin að vera með ígræðsluna í að minnsta kosti þrjú ár. 

Kunnátta þeirra var borin saman við kunnáttu 500 heyrnarlausra barna án kuðungsígræðslu. Í 

ljós kom að lesskilningur barnanna sem voru með ígræðsluna var verulega betri en þeirra 

barna sem ekki voru með ígræðsluna. Munurinn á lesskilningi heyrnarlausu barnanna með eða 

án kuðungsígræðslunnar hélt áfram þegar sjónrænu orðþekkingunni var stjórnað. (Vermuelen, 

Wim, Schreuder, Knoors, Snik:284). Frá árinu 1990 hafa verið færðar fram miklar sannanir 

fyrir því að raunveruleg aukning í heyrnarskynjun verði hjá þeim börnum sem fá 

kuðungsígræðslu (Vermuelen, Wim, Schreuder, Knoors, Snik 2007:284). Það virðist því allt 

benda til þess að heyrnarlaus börn sem gangast undir þessa aðgerð standi betur að vígi þegar 

kemur að námsfærni. Sú staðreynd hlýtur þess vegna að setja fram nýjar áskoranir hvað 

varðar uppeldi og menntun heyrnarlausra barna.  
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Læsi er ein mikilvægasta forsendan fyrir því að einstaklingur geti tekið fullan þátt í 

samfélaginu. Og í ljósi þess að lestrarfærnin ræðst af verulegu leyti af hinu talaða máli eru 

miklar vonir bundnar við að kuðungsígræðsla geti aukið lesskilning hjá heyrnarlausum 

börnum (Vermuelen, Wim, Schreuder, Knoors, Snik 2007:299). 

 

Á norrænni ráðstefnu sem haldin var árið 2001 um kuðungsígræðslu, sem Bryndís 

Guðmundsdóttir heyrnarfræðingur hjá Heyrnar og talmeinastöð Íslands sótti, kom fram að því 

fyrr sem kuðungígræðsla er framkvæmd á barni því meiri líkur eru á betri málþroska. Þetta 

voru allir sammála um. Niðurstöður liggja fyrir um það að árangur verði miklu betri eftir 

aðgerðina ef hún er gerð fyrir fjögurra ára aldur. Þar kom einnig fram að vísbendingar væru 

um það að ef barnið færi í aðgerðina fyrir tveggja ára aldur yrði árangur enn meiri (Bryndís 

Guðmundsdóttir 2001). 

 

Af öllu þessu samanlögðu virðist því vera nokkuð ljóst að kuðungsígræðsla er gott hjálpartæki 

fyrir heyrnarlausa. Hún virðist stuðla að betri málþroska, meiri námsgetu og þá um leið 

félagslegri færni. Engu að síður er ígræðslan þó ekki hafin yfir alla gagnrýni. 

 

Nýburamælingar  
 

Árið 2007, í apríl nánar tiltekið, varð nýjung hjá Heyrnar -og talmeinastöð Íslands. Þá hófst 

heyrnarmæling á öllum nýburum á Landspítalanum. Þessi mæling er oftast gerð í fimm daga 

skoðuninni (Nýtt Líf.2008). Aðferðin við heyrnarmælinguna er einföld og áreiðanleg. Hún 

tekur aðeins nokkrar mínútur og eru foreldrar viðstaddir á meðan. Litlu hlustarstykki er komið 

fyrir í eyra barnsins. Hljóðmerki er gefið á styrk sem samsvarar eðlilegum talstyrk. Þegar 

innra eyra barnsins nemur hljóðið sendir það frá sér svar og með hjálp tölvu er hægt að skrá 

svarið. Mælingin tekur örfáar mínútur. Ef svar mælist er það tákn um virkt innra eyra og að 

öllum líkindum hefur barnið þá eðlilega heyrn (Heyrnar og talmeinastöð Íslands 2009). 

 

Guðrún Gísladóttir framkvæmdastjóri Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands segir í viðtali sínu 

við Nýtt Líf að markmiðið sé að veita þessa þjónustu um allt land en að þetta sé spurning um 

fjármagn. Hún nefnir það að kostnaðurinn við þessa þjónustu sé ekki meiri á ári en góður 
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jeppi. Gríðarlegu máli skiptir að heyrnarmæla börn sem allra fyrst svo að nauðsynleg 

meðhöndlun geti hafist ef eitthvað kemur í ljós. Algengur misskilningur er að ekki sé hægt að 

heyrnamæla svo ung börn og oft hafa foreldrar komið á HTÍ með barnið sitt þegar það er 

jafnvel orðið fjögurra ára. Þá er langt liðið á máltökuskeið barnsins og fyrir vikið er barnið 

búið að missa af heilmiklu þar sem um heyrnarskerðingu er að ræða. Sem betur fer er þetta 

oftast ekki of seint og með hjálp talmeinafræðinga getur barnið orðið samferða jafnöldrum 

sínum. Þessi seinkun á greiningu og meðferð hefur samt í för með sér meiri óþægindi og 

vinnu fyrir barnið heldur en ef það hefði fengið heyrnartæki sem kornabarn (Ásta 

Andrésdóttir 2008:56). 

 

Eigi barn að hafa möguleika á eðlilegum málþroska er mikilvægt að heyrnarskerðingin 

greinist sem fyrst eins og fram kemur í viðtali Guðrúnar og best væri ef það kæmi í ljós áður 

en barnið hefur náð sex mánaða aldri. Rannsóknir sýna að fyrsta aldursárið er mikilvægt 

þroskatímabil hvað varðar máltöku barna. Það er mjög erfitt að skynja eða geta sér til um 

hvort lítið barn er með skerta heyrn. Þess vegna greinist heyrnarskerðing hjá börnum oft seint. 

Nýleg íslensk rannsókn bendir til þess að greiningaraldur hér á landi sé óvenju hár, eða um 

sex ára (Heyrnar og talmeinastöð Íslands 2009). Með tilkomu nýburamælinga mun þessi aldur 

vonandi lækka með árunum og fyrir vikið auka líkurnar á eðlilegum málþroska hjá 

heyrnarskertum börnum. 

 

Í viðtalinu nefnir Guðrún að oft sé allt annað athugað á undan heyrninni. Til dæmis nefnir hún 

einhverfu, hegðunarvandamál eða athyglisbrest. Merki um að barn gæti verið heyrnarskert er 

það þegar barnið hættir að hjala. Heyrnarskert börn hætta mörg að hjala um sex mánaða 

aldurinn því þau heyra ekki í sjálfum sér (Ásta Andrésdóttir 2008:57). Það er því ljóst að 

nýburamælingar skipta sköpum og vonandi verður þessi þjónusta í boði fyrir alla nýbura sem 

fæðast á Íslandi. Það er augljóst að þessar mælingar eru brýn nauðsyn hér á landi sem og 

annarstaðar í heiminum. 
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Skiptar skoðanir  
 

Þegar taka á stóra ákvörðun eins og það að fara í kuðungsígræðslu eru alltaf skiptar skoðanir. 

Það fyrsta sem að ég hugsaði þegar ég heyrði um kuðungsígræðslu var að öllum foreldrum 

hlyti að þykja sjálfsagt mál að láta barn sitt undirgangast þessa aðgerð ef svo bæri við að það 

væri verulega heyrnarskert eða heyrnarlaust. Hinsvegar er málið ekki alveg svo einfalt. Hópur 

fólks sem er á móti þessari aðgerð hefur ýmis rök að styðjast við. Það sem það hræðist hvað 

mest er að táknmálið gæti hreinlega dáið út ef ígræðslan verði almenn. Þegar barn fær 

kuðungsígræðslu eru meiri líkur á því að það læri að tala eðlilega og fyrir vikið minnka 

líkurnar á því að barnið muni nota táknmál eins mikið.  

 

Árið 1880 var á alþjóðlegri ráðstefnu kennara heyrnarlausra lagt bann við kennslu táknmáls 

meðal heyrnarlausra. Bannið varði í um heila öld og er það svartur blettur á sögu kennslu 

heyrnarlausra. Þessi hræðilega ákvörðun var tekin í Mílanó og hét þessi stefna óral-stefnan. 

Hún  stuðlaði að því að heyrnarlausir lærðu að lesa af vörum og lærðu að tala með hjálp 

kennara án þess að notast við táknmál. Heyrnarlausir einangruðust frá samfélaginu og 

verulega dró úr menntun þeirra. Árið 1960 kom málvísindamaðurinn William Stokoe fram 

með þá vísindalega rökstuddu skoðun að táknmál væri líka mál. Þetta varð til þess að 

táknmálið komst aftur upp á yfirborðið og heyrnarlausir hættu að vera einangrað samfélag 

(Júlía G. Hreinsdóttir 2002)   

 

Táknmál er móðurmál heyrnarlausra. Það er því mikilvægt fyrir samfélag heyrnarlausra að 

halda í sitt móðurmál alveg eins og það er mikilvægt fyrir Íslendinga að halda í íslenskuna og 

láta ekki undan áhrifum frá erlendum tungumálum. Heyrnarlausir eru stoltir af sínu máli og 

eiga að vera það, rétt eins og Íslendingar eru stoltir af íslenskunni. Hin hliðin á 

málverndarstefnunni er aftur á móti sú að börn ættu  að sjálfsögðu að geta lært táknmál 

samhliða íslensku. Þegar einstaklingur með kuðungsígræðslu þarf til dæmis að fara í sund eða 

bað þarf hann að taka tækið af sér. Þá heyrir hann ekki neitt og er því heyrnarlaus. Því er 

nauðsynlegt að kunna táknmálið þrátt fyrir að vera með kuðungsígræðsluna.  
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Svo virðist vera að margir heyrnarlausir líti kuðungsígræðsluna  hornauga og hafa jafnvel 

fordóma gagnvart henni. Þeim finnst eins og samfélagið sé að þrýsta á alla heyrnarlausa. 

Jafnvel finnst þeim að samfélagið sé að reyna að útrýma samfélagi heyrnarlausra og ,,lækna“ 

þá af heyrnarleysi sínu. Þetta finnst mörgum slæmt, því vissulega eru heyrnarlausir eins og 

annað fólk og vilja ekki ,,láta lækna sig” af persónuleika sínum. Það er því ekki alls víst að 

fullorðin manneskja sem fæðst hefur heyrnarlaus vilji gangast undir þessa aðgerð. 

Einstaklingur sem hefur verið heyrnalaus allt sitt líf, talar táknmál og þekkir ekkert annað 

getur jafnvel verið smeykur við það að breyta háttum sínum. Það er í eðli mannsins að 

hræðast hið óþekkta og fyrir heyrnarlausa er heyrnin það óþekkta. Heyrnarlausir eru flestir 

sáttir við sitt hlutskipti í lífinu og vilja ekki breytingar sem mundu umturna skynjun þeirra og 

upplifun allri í tilverunni. Það þarf ekki að koma á óvart ef grannt er skoðað. 

 

Vissulega er erfitt að setja sig í spor annarra þegar maður þekkir ekki sjálfur til. Það er því 

ósanngjarnt af heyrandi samfélagi að þrýsta á heyrnarlausa og hugsa það sem sjálfgefið að 

þeir vilji yfir höfuð heyra. Af hverju ættu þeir að vilja skipta yfir í talað mál þegar þeir hafa 

sitt móðurmál? Af hverju ætti ég sem tala íslensku að vilja breyta einn daginn yfir í það að 

tala  ensku? Þetta eru spurningar sem koma upp í hugann þegar ég hugsa um þetta málefni. 

Svör mín við þeim eru samt sem áður þau hvað mig varðar að ég vil geta talað íslenskuna sem 

er mitt móðurmál en hafa jafnframt því möguleikann að geta gripið til enskunnar líka. Í þessu 

tilviki  má segja að ég gæti bæði átt kökuna og étið hana. Eftir stendur að ígræðsla er stór 

ákvörðun og vandasöm að taka fyrir þá sem í hlut eiga.  

 

Fordómar eru alltaf slæmir, sama hvort þeir eru vegna kynþáttar, kynhneigðar eða einhvers 

annars. Dæmi eru til um það að heyrnarlausir sem hafa tekið þá ákvörðun að fara í 

kuðungsígræðslu hafi fengið að sæta mikilli gagnrýni fyrir ákvörðun sína. Sem dæmi má 

nefna íslenska konu sem að ég nefni ekki með nafni hér í þessari ritgerð. Hún hafði verið 

heyrnarlaus í 40 ár og ákvað að fara í kuðungsígræðslu. Í fyrstu urðu sumir vinir hennar sem 

voru heyrnarlausir reiðir og sárir út í hana. Þeim þótti hún vera að láta undan þrýstingi frá 

heyrandi samfélaginu. Einnig fannst þeim eins og hún væri með þessari ákvörðun að yfirgefa 

samfélag heyrnarlausra. Engu að síður, þegar þessi tiltekna kona ræddi þetta við vini sína og 

útskýrði fyrir þeim af hverju hún kaus að fara í þessa aðgerð, þá skildu þeir betur ákvörðun 

hennar. Aðal ástæður hennar voru þær að hún átti heyrandi börn og vildi geta talað við þau á 

íslensku. Þegar vinir hennar í samfélagi heyrnarlausra lýstu yfir áhyggjum sínum um að hún 
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mundi snúa sér alfarið að talmáli og hætta að nota táknmálið voru viðbrögð hennar 

afdráttarlaus. Hennar móðurmál var og myndi alltaf verða táknmál.  

 

Annað dæmi um erfiðar ákvarðanir sem varða þessa aðgerð er af íslenskri fjölskyldu sem 

einnig verður nafnlaus í þessari ritgerð. Foreldrarnir eru báðir heyrnarlausir og eignuðust 

heyrnarlaust barn. Læknar þrýstu á foreldrana að senda barnið sem fyrst í kuðungsígræðslu. 

Ástæðurnar sögðu læknarnir vera að barnið myndi búa við betri lífsgæði, betri 

samkeppnisstöðu á vinnumarkaði og fleira í þeim dúr. Við þessar upplýsingar komu upp 

blendnar tilfinningar hjá foreldrunum því þeim fannst eins og læknarnir væru að gera lítið úr 

þeim, sem heyrnalausum einstaklingum. Bjuggu þau þá við verri lífsgæði ? En auðvitað vildu 

þau gera  það sem best væri fyrir barnið þeirra. En hvernig gátu þau tekið þá ákvörðun 

samkvæmt bestu vitund? Þau voru nefnilega, þrátt fyrir heyrnarleysið, sátt við sitt hlutskipti í 

lífinu. Þetta vafðist mikið fyrir þeim en á endanum tóku þau sameiginlega ákvörðun út frá 

sínum eigin forsendum og með hagsmuni barnsins að leiðarljósi sendu þau það í 

kuðungsígræðslu. Sumir gætu litið svo á að þarna hafi heyrandi samfélagið verið að pressa á 

þau og fengið það í gegn. Hinsvegar tel ég að með öllum þeim rannsóknum sem hafa verið 

gerðar á kuðungsígræðslu sé búið að sýna fram á að hún geri heyrnarlausum miklu meira gott 

en vont. 

 

Talað af reynslu  
 

Til þess að kynnast betur heimi fólks með kuðungsígræðslu ákvað ég að setja mig í samband 

við einstaklinga sem væru vel inni í þessum málefnum og tengdir þeim á einhvern hátt. Ég 

talaði við unga konu sem sjálf er með kuðungsígræðslu, heyrandi kennara sem kennir 

heyrnarlausum börnum sem sum hafa fengið ígræðsluna og talmeinafræðing sem vinnur 

mikið með heyrnarlausu fólki með og án kuðungsígræðslu. 

 

Þar sem viðmælendur mínir voru allir fremur uppteknir við vinnu sína og erfitt reyndist að 

finna tíma til þess að hittast ákváðum við í sameiningu að ég myndi semja spurningar og 

senda þeim á tölvupósti. Þessi leið þótti þeim líka góð til þess að geta tekið sér nægan tíma í 
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að svara spurningunum. Spurningarnar voru misjafnar fyrir hvern einstakling eins og gefur að 

skilja þar sem aðstæður þeirra eru ólíkar og tengingin við kuðungsígræðslu sömuleiðis.  

 

Fyrst mun ég fjalla um á svör frá ungu konunni sem sjálf er með kuðungsígræðslu. Ég mun 

nota fyrra nafn hennar, sem er Anna, í þessari ritgerð.  Anna hefur verið með þessa ígræðslu 

síðan í október 2006. Ég spurði hana út í það hvort að þessi stóra ákvörðun hefði reynst henni 

erfið en hún svaraði því neitandi. Þegar ég spurði hana hverju ígræðslan hefði breytt fyrir 

hana sagði hún að kuðungsígræðslan hefði breytt mjög miklu fyrir hana. Núna heyrði hún 

margbreytileg hljóð sem ekki var hugsanlegt fyrir hana að heyra áður. Hún sagði einnig að 

þrátt fyrir að vera komin með kuðungsígræðsluna þyrfti hún að horfa vel á varir fólks þegar 

hún ætti samræður við það til þess að skilja það betur. Munurinn væri hinsvegar sá að nú væri 

miklu afslappaðra og auðveldara að halda uppi samræðum en áður var.  Hún nefndi það 

sérstaklega að nú væri miklu minni hætta á misskilningi milli viðmælenda en áður hafði verið.  

 

Aðspurð um meintan þrýsing sem sumir heyrnarlausir  hafa talið að kæmi frá samfélagi 

heyrandi manna kvaðst hún sjálf ekki hafa orðið vör við neitt slíkt.  Hún telur sig ekki hafa 

orðið fyrir  neinni pressu frá heyrandi samfélagi og að þetta hafi alfarið verið hennar 

ákvörðun. Þegar ég spurði hana hvort hún hefði fundið fyrir fordómum varðandi 

kuðungsígræðslu frá heyrnarlausum eða einhverjum öðrum svaraði hún því játandi. Hún sagði 

að heyrnarlausir hefðu framan af verið með fordóma gagnvart aðgerðinni og settu út á það að 

hún ætlaði í þessa aðgerð. Þetta segir hún að hafi stafað af þekkingarleysi. Hún var til að 

mynda spurð að því af heyrnarlausum kunningjum hvort táknmálið væri ekki nógu gott fyrir 

hana. Því segist hún hafa svarað játandi en sagðist samt sem áður vilja eiga þann kost að heyra 

hljóð. Einnig voru einhverjir sem voru með efasemdir að þetta virkaði í raun og veru. Í dag 

segist hún ekki verða vör við fordóma. Síðasta spurningin sem ég lagði fyrir Önnu var um það 

hvort foreldrar sem eignast heyrnalaust eða mikið heyrnaskert barn ættu að senda barnið sitt 

strax í kuðungsígræðslu eða hvort þeir ættu að bíða með það þar til að barnið gæti tekið 

ákvörðun um þetta sjálft. Þessu svaraði hún þannig að mikilvægast væri fyrir barn sem fæðist 

heyrnarskert eða alveg heyrnarlaust að læra táknmál. Einnig sagði hún það gríðarlega 

mikilvægt að barnið öðlaðist þroska sinn í táknmálsumhverfi. Síðan eftir að það væri búið að 

tileinka sér táknmál gætu foreldrar farið að hugleiða það að senda barnið í kuðungsígræðslu á 

öðru eyranu og síðan e.t.v. á hinu eyranu seinna meir.  
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Greinilegt er að vissir fordómar finnast í samfélagi heyrnarlausra gagnvart kuðungsígræðslu. 

Eins og Anna kemur inn á í viðtalinu er ástæðan að öllum líkindum þekkingarleysi, sem er 

oftar en ekki ástæðan fyrir fordómum almennt í samfélaginu. Taka verður mið af því að Anna 

fór í kuðungsígræðsluna fyrir um það bil þremur árum og því getur vel verið að þessir 

fordómar hafi minnkað með tímanum. Hún nefnir það að í dag verði hún ekki vör við þessa 

fordóma og gæti það verið merki um að fólk sé betur upplýst um kuðungsígræðslu. Til þess 

að koma í veg fyrir slíka fordóma tel ég mikilvægt að upplýsa samfélag heyrnarlausra og 

auðvitað aðra enn betur um það hverju kuðungsígræðsla getur breytt fyrir heyrnarlausan 

einstakling. Mikilvægt er að brýna það fyrir fólki að táknmálið þurrkast ekki út við þessa 

ígræðslu en það virðist vera aðal áhyggjuefni efasemdarmanna kuðungsígræðslu. Svar Önnu 

við því hvað foreldrar ættu að gera þegar þeir eignast heyrnarlaust barn stangast á við 

hugmyndir lækna og sérfræðinga. Hún telur að barnið eigi að læra táknmálið fyrst áður en til 

greina kæmi að senda það í ígræðslu. Læknar og aðrir sérfræðingar telja aftur á móti að því 

fyrr sem barnið fer í ígræðsluna þeim mun meiri líkur verði á því að það nái betri málþroska. 

Þess vegna er foreldrum ráðlagt að senda barnið sitt í kuðungsígræðslu fyrir tveggja ára aldur.  

 

Heimildarkona númer tvö er heyrandi kennari sem kennir í Hlíðaskóla og heitir Hildur. Hún 

hefur starfað sem kennari í Hlíðaskóla síðan haustið 2004. Þar kennir hún í svokölluðu 

tveggja kennara kerfi þar sem annar kennarinn er táknmálstalandi. Í skólanum eru sex börn 

með kuðungsígræðslu og voru þau öll komin með tækin áður en þau byrjuðu í skólanum.  

Aðspurð hvernig kennslu sé háttað fyrir þessa nemendur segir Hildur að svo lengi sem ekki 

fylgir önnur fötlun eða sértækir námsörðugleikar tilheyri þessir krakkar almennum bekk þar 

sem tveir kennarar kenna, annar þeirra táknmálstalandi sem sé hún í þessu tilviki. Þegar ég 

spurði Hildi út í það hvort að hún sæi námslegan og/eða félagslegan mun á börnunum eftir að 

þau væru búin að fá ígræðsluna sagðist hún ekki geta svarað því með neinni vissu þar sem öll 

börnin hefðu  fengið ígræðsluna áður en þau byrjuðu í skólanum. Hana vantaði samanburð við 

stöðu þeirra fyrir ígræðslu. Aðspurð um  hvort að hún sæi einhvern sérstakan mun á 

heyrnarlausum börnum með eða án kuðungsígræðslu sagði Hildur að þar sem hópur barnanna 

með kuðungsígræðslu, rétt eins og hópur annarra heyrnarskertra barna sé afar fámennur væri 

mjög erfitt að meta hvort merkjanlegur munur væri á færni þeirra. Í svona litlu samhengi geti 

þau bara séð þau sem einstaklinga og að vissulega sé einstaklingsmun að finna í þeim hópi 

sem og öðrum hópum. Hildur sagði að lokum að kuðungsígræðslubörnin skæru sig á engan 
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hátt þannig frá öðrum börnum að rekja mætti beint til ígræðslunnar. Hvað varðar fordóma 

sagðist Hildur ekki taka mikið eftir þeim. Þegar þeir koma upp er það einkum þegar önnur 

börn eru að spyrja um tækin á höfði barnanna og sagði Hildur það aðeins merki um fáfræði 

sem leikur einn sé að eyða með því að fræða og útskýra. Hildur kvaðst samt sem áður kannast 

við þá umræðu að fordómar finnist gagnvart aðgerðinni en að hún hafi ekki sjálf orðið vör við 

þá. Umræðan ætti sér þó stað í skólanum eins og annars staðar. Að lokum sagði Hildur að burt 

séð frá mismunandi viðhorfum um kosti og galla aðgerðarinnar þá væri ljóst að tilvist hennar 

breytti stöðu heyrnarlausra í heiminum þar sem nú væri kominn fram alveg nýr hópur sem er 

öðruvísi en þeir tveir sem fyrir voru, það er að segja heyrnarlausir og heyrnarskertir.  

 

Hildur er í öðru umhverfi en heimildarkona númer eitt, Anna. Hún starfar í heimi barna með 

kuðungsígræðslu þar sem  fordómar, þegar þeir láta á sér kræla, koma fram með öðrum hætti 

en hjá fullorðnum. Hinsvegar er almenna ástæðan fyrir fordómum oftast sú sama, fáfræði. 

Fordómar fullorðinna geta samt oft á tíðum verið harðari og erfiðari viðureignar. Á meðan 

Hildur segist geta eytt fordómum auðveldlega í hópi barna er kannski erfiðara fyrir fullorðinn 

einstakling með kuðungsígræðslu að komast hjá árekstrum af þeirra völdum. 

 

Þriðji og síðasti viðmælandi minn er Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur. Bryndís 

vinnur mikið og náið með fólki og þá sérstaklega börnum sem fengið hafa kuðungsígræðslu. 

Bryndís segist leggja á það ríka áherslu, þar sem um þjónustuþega með kuðungsígræðslu er að 

ræða, að skipuleggja þjálfunina í samráði við bæði foreldra og skóla. Þá er táknmál notað 

samhliða allri þjálfun og innlögn í byrjun. Með þessu er í raun verið að vinna samhliða með 

táknmál og tal og verða börnin því tvítyngd að minnsta kosti að ákveðnu marki. Bryndís segir 

jafnframt að heyrnarþjálfun sé gríðarlega mikilvæg í upphafi, þ.e. alveg frá grunni. Í kjölfarið 

þróist svo hljóðmyndun, talaður orðaforði og setningar smátt og smátt.   

 

Aðspurð um mismunandi kennsluaðferðir fyrir heyrnalaus börn með eða án kuðungsígræðslu 

segir Bryndís að þar séu mismunandi áherslur. Ef allt reynist í lagi hjá barninu sem hefur 

fengið ígræðsluna geta mögluleikar barnsins verið mun meiri í að þroska heyrnina heldur en 

hjá þeim sem ekki fara í ígræðsluna. Því verður áhersla að vera mjög mikil á heyrnarþjálfun 

eins og fram kom hér að ofan og þarf hún að fylgja ákveðnum stigum. Með betri 

heyrnarþroska og hljóðgreiningu getur barnið þróað tal og rödd sem er eins og hjá heyrandi 
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manneskju. Þá eru betri möguleikar á að málþroski sé nær jafnöldrum, vegna betri heyrnar og 

markvissrar þjálfunar sem fer mikið í gegnum heyrnarþáttinn.  

 

Hvað varðar námsmöguleika segir Bryndís að þeir virðist vera meiri hjá börnum sem hafa 

fengið kuðungsígræðslu en hinum sem ekki hafa fengið hana. Þau fyrrnefndu hafa vegna betri 

heyrnar ákveðið forskot til þroska í málskilningi og máltjáningu. Þar er stór munur og hjá 

einstaklingi sem er heyrnarlaus frá fæðingu og hefur ekki getað nýtt heyrnarleifar til gagns við 

málþroska. Táknmálskennsla og túlkun bætir vissulega úr en það er svo margt annað sem 

kemur eingöngu í gegnum það að hafa heyrn.  Bryndís bendir á að eldri rannsóknir hafi m.a. 

sýnt að ekki er óalgengt að fullorðnir heyrnarlausir hafi lesskilning á við 9 ára gömul börn. 

Hún  tekur það jafnframt fram að þetta eigi eingöngu við um lesskilning og kannski 

málskilning á lesnum texta. Þetta á t.d. ekki við um málskilning í táknmáli hjá viðkomandi.  

 

Félagsleg staða og líðan barna sem fara í kuðungsígræðslu er alltaf einstaklingsbundin en mat 

Bryndísar er að yfir höfuð séu þau börn sem hún hefur fylgt eftir þannig stödd að þeim líði 

vel. Þau sinna áhugamálum utan skóla með heyrandi og heyrnarlausum jafnöldrum og geta 

bjargað sér  með tali og heyrn. 

 

Ég spurði Bryndísi um það hvort að einhver sem hún hefði fylgst með eftir kuðungsígræðslu 

hefði ekki náð þeim árangri sem búist hefði verið við. Hún sagði að aðeins eitt dæmi væri um 

það. Þar var um að ræða barn sem ekki náði þeim árangri sem vænst hafði verið í upphafi en 

það hafi  verið vegna mjög flókinna aðstæðna. 

 

Hvað varðar fordóma gagnvart kuðungsígræðslu segir Bryndís að hún verði sem betur fer ekki 

mikið vör við þá í dag. Hún segir að fordómar byggi oft á hræðslu og vanþekkingu og jafnvel 

fyrirfram ákveðnum skoðunum sem ekki eigi við rök að styðjast. Enn og aftur kemur því fram 

að fordómar verða oftast til sökum vanþekkingar eins og Anna og Hildur greindu frá hér á 

undan. Bryndís lýsir fordómum þannig að um sé að ræða vanþekkingu á möguleikum þeim 

sem kuðungsígræðsla býður upp á.  Þá er jafnvel staðhæft að kuðungsígræðslan sé tilræði við 

menningu heyrnarlausra. Það síðarenefnda sem Bryndís víkur að er einmitt hvað mest 

áberandi í samfélagi heyrnarlausra en þar er því jafnvel haldið fram að með kuðungsígræðslu 

eigi táknmálið og allt sem því fylgir eftir að þurrkast út. Þetta sýnist mér þó vera á 
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misskilningi byggt því eftir því sem ég kemst næst þá er táknmálið í öllum tilvikum notað 

samhliða talmálinu bæði hjá talmeinafræðingum og í skóla. 

 

Að heyra á ný 

  
Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð virðist kuðungsígræðsla skipta sköpum fyrir mikið 

heyrnarskerta og heyrnarlausa einstaklinga. Heimildakona mín númer eitt lýsir þessari 

breytingu þannig að allt virðist verða auðveldara í daglegu lífi. Það að heyra á ný  hefur góð 

áhrif á sjálfstraustið og eins og Anna nefndi hér á undan verður minna um misskilning og fyrir 

vikið ekki þessi hræðsla um að eitthvað muni misskiljast í samræðum við fólk. Það gefur því 

auga leið að þetta er mikill léttir fyrir ígræðsluþega. 

 

Guðrún Gísladóttir framkvæmdarstjóri Heyrnar og talmeinastöðvar Íslands segir í viðtali í 

Nýju Lífi frá heyrnarskertum manni á áttræðisaldri sem fór í kuðungsígræðslu. Hún segir 

hann enn ekki getað talað um breytinguna á lífi sínu án þess að tárast. Barnabörn hans voru 

farin að forðast hann og þar sem  hann átti erfitt með að heyra valdi hann þá leið að tala út í 

eitt. Fyrir vikið sagðist hann hafa verið oft á tíðum leiðinlegur. Guðrún segir að 

kuðungsígræðsla hafi ekki síður í för með sér breytingar fyrir aðstandendur. Hún segir einnig 

að fólki fari almennt að líða betur líkamlega eftir aðgerðina. Heyrnarskertir eiga það margir 

sameiginlegt að vera stífir í öxlum og þjást af vöðvabólgu vegna þess að þeir eru að fylgjast 

svo vel með því sem fram fer. Eftir aðgerðina segist hún sjá hvernig fólkið slakar á og réttir úr 

sér (Ásta Andrésdóttir 2008:57). 

 

Snemmtæk íhlutun í þjálfun  
 

Þegar í ljós kemur að barn er heyrnarlaust eða heyrnarskert er gríðarlega mikilvægt að 

bregðast fljótt og rétt við. Það er mjög mikilvægt að örva þá heyrn sem fyrir er með 

heyrnartækjum. Þar sem það á við er foreldrum jafnframt boðið að senda barnið í 

kuðungsígræðslu og hefst þá í kjölfarið viðeigandi undirbúningur fyrir aðgerðina.  
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Með snemmtækri íhlutun leggja talmeinafræðingar áherslu á það, í samráði við foreldra hins 

heyrnarlausa barns, að heyrandi tjáskipti hefjist hjá barninu sem allra fyrst samhliða 

táknmálsþjálfun. (Bryndís Guðmundsdóttir, Sigríður Ísleifsdóttir:13). Flestir foreldrar bíða í 

eftirvæntingu eftir því að barnið þeirra segi fyrsta orðið eða myndi fyrsta táknið. Þegar það 

gerist er það merki um að tjáskipti séu að hefjast. Þessi fyrstu tjáskipti leggja grunn að 

táknrænni notkun málsins hjá barninu (Bryndís Guðmundsdóttir, Sigríður Ísleifsdóttir 

2006:13). Samvinna allra sem standa barninu næst skiptir miklu máli. Talmeinafræðingur 

setur markmiðin og leikskóli barnsins fellir þau að einstaklingsnámskrá barnsins.  

 

Þjálfun barns með kuðungsígræðslu þarf að taka mið af auknum möguleikum barnsins til að 

þróa og taka við þeim heyrnrænu upplýsingum sem búnaðurinn veitir. Samhliða þessu þarf að 

vinna að því að auka færni í málþroska og tali. Frá því að barnið er alveg heyrnarlaust og 

heyrir eða skilur ekki talað mál færist það smátt og smátt yfir í það að skilja tal með 

bakgrunnshávaða, staðsetja hljóð og greina á milli talhljóða með mikilli nákvæmni (Bryndís 

Guðmundsdóttir, Sigríður Ísleifsdóttir:14). ,,Íslenska aðferðin“ í þjálfun barna með 

kuðungsígræðslu komst á laggirnar með talþjálfunaráætlun sem byggði á aðferðum tvítyngis, 

þ.e. samhliða notkun íslensku og táknmáls. Þetta var gert í samstarfi við leikskólann Sólborg,  

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og Tryggingastofnun ríkisins (Bryndís Guðmundsdóttir, 

Sigríður Ísleifsdóttir:14). Hér á eftir koma nokkur dæmi um langtímamarkmið í þjálfun sem 

koma fram í grein Bryndísar Guðmundsdóttur og Sigríðar Ísleifsdóttur í Talfræðingnum.  

 

• Barnið noti tal sem aðal tjáskiptaleið þegar leikskóla lýkur. 

• Barnið nýti tækjabúnaðinn þannig að það greini á milli grófra (t.d.vörubíll) og fínna 

(t.d. fuglahljóð) umhverfishljóða og radda og geti síðar greint mun á talhljóðunum 

með eða án aðstoðar varalesturs. 

• Rödd barnsins verði með eðlilegri tíðni og styrk við mismunandi aðstæður. 

• Hljómfall og áherslur verði eðlilegar í tali. 

• Foreldrar taki virkan þátt í þjálfuninni, fylgist með og vinni áfram með barninu heima. 

• Samstarf sé við leikskóla. Unnið verði samkvæmt skammtímamarkmiðum með áherslu 

á heyrnar- og talþjálfun ásamt málörvun. Barnið komi reglulega á stofu í þjálfun. 

Notuð verði samskiptabók sem fylgi barninu og foreldrar, leikskóli og 

talmeinafræðingur skrái reglubundið það sem tengist ofangreindu. 
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• Samstarf við HTÍ eftir þörfum. 

• Táknmál verði notað þegar þess er þörf til að styðja við talmálið og stuðla að tvítyngi, 

en talmálið verði aðaltjáskiptamáti barnsins. 

• Málþroskapróf og önnur próf verði lögð fyrir barnið a.m.k. einu sinni á ári. 

 

Grunnþættir í skammtímamarkmiðum eru allir unnir í gegnum leik og ná yfir nokkrar vikur í 

senn. Dæmi um aðferðir sem notaðar eru og koma einnig fram í grein Bryndísar og Sigríðar 

koma hér fyrir neðan: 

 Hlustun 

• Hlusta eftir umhverfishljóðum. Athygli barnsins er dregin að hljóðinu til að benda því 

á tengsl hljóðs og hljóðgjafa. 

• Barnið læri að greina hvaðan hljóðið kemur. Hljóðgjafinn falinn. 

• Hlusta eftir hljóðum ólíkra og líkra hljóðgjafa. Þá er átt við að styrkur og tíðni 

hljóðsins sé ólíkt í byrjun en verði svo líkari með tímanum. 

• Hátt og lágt hljóð æft með sjáanlegum stuðningi 

• Barnið læri að greina mun á sérhljóðum og tengja við myndir eða hluti eins og a/api, 

o/ormur, í/ís. Horfa og hlusta. 

• Barnið læri að greina mun á samhljóðunum m og b og nota myndir með. 

• Síðan er p, s, og f-hljómunum bætt við allt eftir því sem við á en hljóðin hafa 

mismunandi tíðni. 

• Heyra orð eins og ís, api og banani (eins, tveggja og þriggja atkvæða orð) og nota 

myndir með . Ekki er víst að þetta markmið náist strax. 

Tal 

• Æfa sérhljóðin stök og með sjáanlegum stuðningi og fá barnið til að herma eftir. 

• Æfa samhljóðin í áður uppgefinni röð og nota t.d. myndir sem tengjast hljóðunum 

með. 

• Tengja síðan sérhljóð og samhljóð eins fljótt saman í stutt orð 

(Bryndís Guðmundsdóttir, Sigríður Ísleifsdóttir 2006:15) 
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Lokaorð  
Eins og alkunna er þá hefur hátæknivæðing 20. aldar aukið lífsgæði manna á mörgum sviðum. 

Það á ekki síst við um heilsu fólks. Áður en þessi þróun gekk í garð þurfti fólk með margar 

tegundir sjúkdóma og fötlunar að sætta sig við það að þreyja þorrann og góuna án vonar um 

bata eða raunhæfar úrbætur. Þá reyndi oft á fádæma aðlögunarhæfni og þrautseigju.  

Þegar s.k. kuðungsígræðsla kom til sögunnar sem raunhæf hjálparleið fyrir heyrnarskerta og 

heyrnarlausa virtist sem komin væri lausn á vandanum sem allir sem málið varðar gætu tekið 

fagnandi. Enda sýndi sig fljótt og afdráttarlaust að þessi tækninýjung stuðlaði að verulegum 

framförum í málskilningi og tjáskiptum hjá flestum þeim sem nutu hennar. 

 

Engu að síður guldu ýmsir varhug við þessari nýjung og sáu í henni leynast fleiri ókosti en 

kosti. Sterkustu mótbárurnar virðast hafa komið frá þeim sem málið mest varðar, þ.e. frá 

samfélagi heyrnarlausra. Í sjálfu sér þarf það ekki að koma á óvart þegar vel er að gáð. 

Málsvarar þeirra, sem eru fullorðnir heyrnalausir þar sem táknmálið er móðurmál, líta svo á 

að með því að beina tjáskiptum heyrnarlausra inn á svið hjálpartækjaheyrnar muni það 

óhjákvæmilega bitna á færni einstaklinga til táknmálstjáskipta, sem aftur hefði í för með sér 

hnignun móðurmáls þeirra og jafnvel endalok.  

 

Það er ekki af ástæðulausu sem tortryggni gætir hjá heyrnarlausum í garð hinna heyrandi 

varðandi táknmálið þegar höfð er í huga hin ótrúlega samþykkt frá 1880 um bann við kennslu 

táknmáls.  Sú tilhögun kostaði óþarfa þjáningu og niðurlægingu fyrir heyrnarlausa langt fram 

á 20. öld. Endurreisn og þróun táknmálsins á síðasta þriðjungi aldarinnar varð að flestra áliti 

til mikillar blessunar fyrir þá  og engin furða að þeir leggi ofurkapp á að viðhalda því sem 

fullgildu tungumáli og sporni gegn hverju því sem gæti ógnað tilvist þess. Frá þeirra 

bæjardyrum horfir málið þannig við að um menningargrundvöll þeirra gæti verið að tefla. Við 

skulum hafa í huga að á sama hátt og íslenskan er okkar móðurmál þá er táknmál  þeirra 

móðurmál. Mundum við ekki verja móðurmál okkar með ráðum og dáð ef utanaðkomandi 

tungumál, t.d. enska, ógnaði tilvist þess? Þess vegna er ekki nema sjálfsagt að fylgismenn 

ígræðslunnar hafi þessar aðstæður í huga áður en þeir fella dóma og haldi í heiðri hinu 

fornkveðna þar sem segir Aðgát skal höfð í nærveru sálar.  
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Engu að síður er ljóst að þessi nýja tækni með öllum sínum ótviræðu kostum, og e.t.v. 

einhverjum fylgikvillum líka, er komin til að vera. Vonandi tekst mönnum að rækta kostina 

sem best og sneiða sem mest hjá göllunum. Það er best gert með því að viðhalda og þroska 

táknmálið samhliða ígræðslutækninni.
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