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Ágrip 
Markmið ritgerðarinnar er að fjalla um atriði er snúa að heyrnarlausum/-skertum 

einstaklingum sem mikilvægt er að kennari þekki. Auk þess auðvelda þau við undirbúning 

og almenna kennslu þannig að réttur heyrnarskertra til sambærilegra og jafngildra tækifæra 

til náms verði tryggður. Er réttur þeirra eftirvill einungis tryggður í orði en ekki á borði? 

Vert er að hafa í huga að mörg þeirra atriða, er snúa að kennslu, eiga ekki síður við um 

kennslu heyrandi nemenda. Öll erum við ólík og þegar kennari tekur við nemendahópi má 

ætla að í honum séu ólíkir nemendur með mismunandi þarfir. Sem dæmi má nefna að 

miðað við upplýsingar frá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands eru að meðaltali 11 

grunnskólanemendur í hverjum árgangi en af þeim eru 9 sem nota heyrnartæki. Því er afar 

mikilvægt að kennari þekki bakgrunn nemenda og atriði er gætu skipt sköpum fyrir 

skólagöngu þeirra. Hér skiptir samstarf stjórnenda, kennara, foreldra og forráðamanna og 

nemenda veigamiklu hlutverki. Þar að auki er mikilvægt að nemendahópurinn átti sig á 

fjölbreytileika bekkjarins og taki tillit til hvers annars því að öll vilja þau upplifa 

ánægjulega skólagöngu. Í gegnum tíðina hefur menntun heyrnarlausra/-skertra verið lítt 

sinnt og skólagangan reynst mörgum erfið. Menntun heyrnarlausra/-skertra hefur á síðustu 

áratugum tekið stórstígum framförum og nú er svo komið að almennt tilheyrir 

heyrnarskertur nemandi heyrandi bekk og fylgir honum að hluta eða í heild. Ég tel skipta 

miklu máli að þeir sem koma að kennslu heyrnarskertra vinni saman að bættum 

kennsluháttum og miðli reynslu sinni til hvers annars. Megin niðurstaða eftir könnun 

heimilda er sú að samstarf kennara, sérkennara og foreldra/forráðamanna skiptir veigamiklu 

hlutverki þegar kemur að menntun heyrnarskertra nemenda. Kennarar þurfa að vera 

meðvitaðir um þarfir nemenda sinna þannig að kennslan verði sem eðlilegust og 

fullnægjandi aðstæður skapist til menntunnar.  
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Formáli 
Þessi ritgerðasmíð er lokaverkefni til B.Ed gráðu við menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Fimm ár eru síðan ég hóf nám við stofnunina í táknmálsfræði og í vor hyggst ég ljúka 

kennaranámi af menntavísindasviði með íslenskt táknmál sem aðalnámsgrein. Með 

ritgerðarsmíðinni hef ég aflað mér upplýsinga úr ýmsum áttum og þá einna helst úr 

íslenskum og erlendum bókum og vefsíðum. Einnig gaf ég mig á tal við samstarfsmenn og 

studdist við eigin reynslu. Tildrög verksins eru að í framtíðinni hyggst ég starfa sem 

kennari heyrnarskertra og því tel ég upplýsingaöflun sem þessa koma sér vel og á eflaust 

eftir að nýtast mér í framtíðinni og vonandi þér líka, lesandi góður, hvort sem er við 

kennslu eða í samskiptum við heyrnarlausa/-skerta einstaklinga.  

     Síðustu ár hef ég kynnst, að hluta til, heimi heyrnarlausra/-skertra og eignast bæði vini 

og kunningja í gegnum skóla og vinnu og vil ég þakka þeim öllum fyrir jákvætt viðmót, 

leiðsögn og þolinmæði. Einnig vil ég þakka unnusta mínum Oddi Magnúsi Sigurðssyni 

fyrir að hafa staðið þétt við hlið mér, tekið þátt í umræðum tengdum náminu og fyrir að 

aðstoða mig við yfirlestur og margt fleira. Í lokin vil ég þakka leiðsögukennara mínum 

Lilju M. Jónsdóttur, lektor í kennslufræðum, fyrir að taka að sér þessa leiðsögn, skipulagðar 

vinnustundir og góðar ábendingar við ritgerðasmíðina. 
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1 Inngangur 
Frá upphafi kennslu heyrnarlausra hafa tvenns konar aðferðir verið ríkjandi, 

táknmálsaðferðin og raddmálsaðferðin. Rætt hefur verið um að mál og raddmál væri eitt og 

hið sama og að án raddmáls gæti einstaklingur ekki öðlast vit. Almannarómur hefur því  

mótað viðhorf til heyrnarlausra í margar aldir og það er ekki fyrr en á síðustu árum sem 

almenningur hefur gert sér grein fyrir því að heyrnarlausir eiga sér mál, táknmál. Í dag er 

álitið að táknmál sé fyrsta mál heyrnarlausra/-skertra barna sem er skref í rétta átt, skref í átt 

að viðurkenndu móðurmáli. Barátta heyrnarlausra fyrir viðurkenningu íslenska táknmálsins 

stendur yfir og enn sér ekki fyrir endann á þeirri barátttu. Á síðustu árum hefur mikið 

áunnist í réttindabaráttu heyrnarlausra og má þar helst nefna menntamál og túlkaþjónustu 

auk þess sem miklar nýjungar á tæknisviðinu hafa átt sér stað. Þegar Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti var endurskoðuð árið 1999 var í fyrsta sinn sett ákvæði um 

sérstaka íslenskukennslu fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta nemendur og táknmálskennslu 

(bls. 21). Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er kveðið með ýtarlegum hætti á um 

kennslu heyrnarlausra/-skertra barna. Í hluta námskrárinnar, undir íslensku, kemur m.a. 

fram að ekki sé hægt að setja saman eina námskrá sem mætir þörfum allra barna með skerta 

heyrn heldur þurfi að gera einstaklingsnámskrá og sérstakar ráðstafanir fyrir hvern og einn 

(bls. 37). Stefna stjórnvalda er jafnframt sú að fatlaðir stundi nám með öðrum nemendum 

eftir því sem kostur er. Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms en ekki 

endilega sömu úrræði fyrir alla heldur er markmiði að bjóða nemendum upp á sambærileg 

og jafngild tækifæri. (almennur hluti, 2006:8-9). Markmið Aðalnámskrárinnar varðandi 

heyrnarlausa/-skerta er að þeir öðlist sömu menntun og aðrir en þar er á hinn bóginn ekki 

útlistað með hvaða hætti þeim markmiðum skuli náð. Það er því í höndum stjórnenda og 

kennara hvers skóla að sinna menntun þessara barna og gefa þeim bestu mögulegu 

kennslu1. 

     Ég minnist þess þegar ég var yngri, fyrstu árin í grunnskóla, að móðir mín fékk á ári 

hverju litla minnisbók frá bankanum. Þar var að finna ýmsar upplýsingar og fróðleik sem 

ég hafði gaman af, þar á meðal fingrastafrófið. Tímunum saman gat ég setið og spreytt mig 

á því. Auk þess fylgdist ég stundum með „skrýtna“ fólkinu sem talaði með höndunum áður 

                                                 
1 Hér skal tekið fram að ekki er átt við að nemendur með aðrar fatlanir eða þarfir séu auðveldara verkefni eða 
þurfi ekki að gefa þeim bestu mögulegu menntum. Heldur verður í þessari ritgerðasmíð einungis höfð í huga 
kennsla heyrnarskertra nemenda. 
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en barnatíminn byrjaði. Ekki minnist ég þess að fjölskylda, vinir eða skóli hafi upplýst mig 

um heyrnarlausa/-skerta einstaklinga og þeirra samskiptamál. Árið 2004 þegar ég ákvað 

námsleið við Háskóla Íslands voru þessi atriði ofarlega í huga auk þess sem forvitni og 

hálfgert samviskubit, að þekkja ekki tungumál íslenskra einstaklinga, fékk mig til þess að 

hefja nám í táknmálsfræði. Háskóli Ísland býður upp á tveggja ára nám í táknmálsfræði auk 

túlkaárs, þ.e. þriggja ára nám. Ég stundaði nám í táknmálsfræði í 2 ár en síðan lá leið mín í 

Kennaraháskóla Íslands sem í dag er hluti af Háskóla Íslands. Í vor hyggst ég útskrifast sem 

kennari af menntavísindasviði með íslenskt táknmál sem aðalnámsgrein. Tilhugsunin og 

allar þær spurningar sem vakna, þegar ég velti fyrir mér að einhvern daginn verð ég í hópi 

þeirra kennara sem taka að sér kennslu heyrnarskertra, eru í senn krefjandi og spennandi. Er 

heyrnarskertum tryggður sami réttur og heyrandi til náms? Ef svo er með hvaða hætti get ég 

sem kennari tryggt slíkt jafnræði? Hvaða atriði þarf að hafa í huga við kennslu 

hyrnarskertra nemenda? Hvernig get ég komið til móts við þarfir þeirra? Hvaða 

kennsluaðferðir henta? Hvaða kennsluaðferðir eru í gangi í dag og hvernig henta þær 

heyrnarskertum?  

     Samhliða skólagöngunni hef ég starfað á sambýli fyrir heyrnarlausa og einhverfa. Hluti 

af samstarfsmönnum er heyrnarlaus/-skertur og tel ég mig hafa lært margt í tengslum við 

þarfir þeirra í gegnum starfið, s.s. samskiptaleiðir, táknmálið, virðingu og tillitsemi, sem 

mun að öllum líkindum nýtast mér sem verðandi kennari heyrnarskertra.  

     Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að gera grein fyrir þeim þáttum sem kennarar ættu 

að taka mið af við kennslu heyrnarskertra nemenda í því augnamiði að skapa fullnægjandi 

aðstæður og tryggja jafnræði til náms. Fyrst verður stiklað á stóru um menntasögu 

heyrnarlausra á Íslandi þar sem ég tel mikilvægt að kennari kynni sér að einhverju leyti 

menningu heyrnarlausra. Í framhaldinu af því verður gerð grein fyrir eðlilegri heyrn og 

heyrnarskerðingu. Þar á eftir mun verða gerð grein fyrir þeim hjálpartækjum sem kennari 

heyrnarskertra nemanda þarf að þekkja og fjallað verður um aðgerð sem gerð er á 

heyrnarlausum. Þar á eftir verður fjallað um samskiptakerfi, íslenskt táknmál og tákn með 

tali en munur er á þessum tveimur samskiptaleiðum. Að því loknu verður vikið að kennslu 

heyrnarskertra og rætt um atriði er kennari og aðrir ættu að hafa í huga þegar kemur að 

samskiptum og kennslu heyrnarskertra.   
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2 Sögulegt yfirlit 
Þrátt fyrir mikla baráttu heyrnarlausra á viðurkenningu táknmálsins sér enn ekki fyrir 

endann á henni. Hins vegar má segja að viðhorf almennings fari batnandi undanfarin ár og 

rannsóknir og kennsla heyrnarlausra/-skertra tekið stórstigum framförum. Í þessum hluta 

verður stiklað á stóru um kennsluhætti einstaklinga með skerta heyrn  og þær miklu 

breytingar sem áttu sér stað á síðari hluta 19. aldar. Stuðst verður við bækurnar Daufir duga 

- saga og samfélag heyrnarlausra, eftir Gunnar Salvarsson og Heyrnarlausir á Íslandi - 

sögulegt yfirlit, eftir Bryndísi Guðmundsdóttur og Guðmund Egilsson. Bækurnar eru 

fáanlegar á bókasöfnum um allt land en almenningur getur með lestrinum fræðst um baráttu 

heyrnarlausra í gegnum tíðina og stöðu þeirra í samfélaginu hér á landi sem og erlendis. 

     Fyrsti skóli heyrnarlausra á Norðurlöndum var stofnaður í Kaupmannahöfn árið 1807 

(Gunnar Salvarsson, 1995). Í framhaldinu voru, árið 1817, sett lög um skólaskyldu 

heyrnarlausra barna í landinu en Danir voru fyrstir allra í heiminum til þess að setja slík lög 

(bls. 37). Engar heimildir eru hins vegar til um heyrnarlausa á Íslandi fyrr en á þeim tíma 

þegar Íslendingar voru undir stjórn Dana. Vitað er til þess að á tímabilinu 1820 – 1867 voru 

24 heyrnarlaus börn send utan til náms til Kaupmannahafnar í von um betri framtíð og átta 

þeirra dóu meðan á dvölinni stóð (bls. 40). Það var ekki fyrr en 4. september 1867 að 

Íslendingar eignuðust fyrsta kennara heyrnarlausra, séra Pál Pálsson. Hann var fyrrum 

nemandi í skóla fyrir heyrnarlausa í Kaupmannahöfn og fékk leyfi dönsku kirkju- og 

kennslustjórnarinnar til að kenna heyrnar- og mállausum á Íslandi (bls. 42). Gera má 

fastlega ráð fyrir því að börn sem send voru utan til náms, á þessu 47 ára tímabili, hafi verið 

á grunnskólaaldri. Ekki er hægt að gera sér það í hugarlund hversu erfitt það hefur reynst 

fjölskyldum að senda börnin í annað land. Fjölskyldur hafa hugsanlega þurft að velja á milli 

þess að geta veitt börnum sínum hugsanlega betri framtíð  eða óvissa framtíð og þá ef til 

vill málleysi ef svo má að orði komast.   

     Í bók Gunnars Salvarssonar (1995), Bryndísar Guðmundsdóttur og Guðmundar 

Egilssonar (1989) kemur fram að á seinni hluta 19. aldar mátti skipta skólum heyrnarlausra 

í tvo flokka, þ.e. táknmálsskóla og raddmálsskóla. Í gegnum tíðina hafa fræðimenn hvaðan 

af látið í ljós hugmyndir sínar að ólíkum kennsluaðferðum fyrir heyrnarlausa. Má þar einna 

helst nefna Frakkan Charles Michel de ´Epée en heimildum ber ekki saman um hvort hann 

hafi verið prestur (1995:25) eða munkur (1989:111). Hann er talinn fyrstur manna til að 
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stofna almennan skóla fyrir heyrnarlaus börn en hann var stofnaður í París. Líkt og áður ber 

heimildum ekki saman og skólinn sagður stofnaður árið 1755 (1995:25) eða 1770 

(1989:111). I´Epée var mikill frumkvöðull á sínu sviði og notaði við kennslu sérstakt 

bendinga- og merkjakerfi sem hann útbjó sjálfur en á Norðurlöndum var öll kennsla fyrir 

heyrnarlausra miðuð við aðferðir I´Epée (1989:111). Allt fram til ársins 1908, eða þar til 

skóli fyrir heyrnarlausra var gerður að ríkisskóla og tók til starfa í Reykjavík árið 1909, sáu 

prestar alfarið um kennslu heyrnarlausra á Íslandi en þeir sóttu allir nám til Danmerkur 

(1995:44 og 1989:50, 63, 68 og 69).  

     Eins og fram kom hér að ofan voru stefnumál í kennslu heyrnarlausra ólík á milli 

fræðimanna sem ýmist aðhylltust táknmálsstefnuna eða raddmálsstefnuna. Gunnar 

Salvarsson (1995) greinir frá miklum ágreiningi sem átti sér stað á síðari hluta 19. aldar 

milli fylgjenda þessara tveggja ólíku kennsluaðferða sem leiddi til fyrsta alþjóðaþings um 

menntun heyrnarlausra sem haldið var í París árið 1878. Niðurstaða þingsins varð sú að 

aðeins með raddmáli gætu heyrnarlausir fengið „endurreisn í samfélaginu“ og ákveðið var 

að halda annað heimsþing í Mílanó tveimur árum síðar. Í Mílanó var ákveðið að táknmál 

heyrnarlausra ætti hvorki heima í skólum heyrnarlausra né í lífi þeirra. Heyrnarlausir ættu 

að tala móðurmál þjóðar sinnar og lesa af vörum. Í kjölfarið var heyrnarlausum kennurum 

við skóla heyrnarlausra sagt upp. Eldri nemendur, sem notuðu táknmál, voru einangraðir frá 

þeim yngri til að koma í veg fyrir að táknmálið héldi áfram að breiðast út og allt táknmál 

lagt niður (bls. 46-48).  

     Þegar skóli heyrnarlausra fluttist til Reykjavíkur og tók til starfa árið 1909, voru 

kennsluhættir fyrstu árin með hinu hefðbundna fingra- og bendingamálssniði (Gunnar 

Salvarsson, 1995 og Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). Fyrstu stóru 

breytingarnar á kennslu heyrnarlausra hér á landi urðu ekki fyrr en árið 1922 þegar Margrét 

Theódóra Rasmus fór til Danmerkur og nam þar nýtt kennslukerfi sem miðaðist við að 

kenna nemendum að tala, en um leið kennt að gera merki með fingrum fyrir þau hljóð 

málsins sem erfiðast var að lesa af vörum. Samtímis var reynt að beita varaaflestri. Þessi 

aðferð var notuð frá árinu 1923 til ársins 1944 eða þar til Brandur Jónson tók við sem 

skólastjóri Heyrnleysingjaskólans en þá var meiri áhersla lögð á að kenna talmál og nýta 

þær heyrnarleifar sem fyrir voru með heyrnartækjum. Um leið og talmáli og varaaflestri var 

beitt voru notuð merki eða tákn yfir erfiðustu orðin. Raddmálsstefnan var hér við líði allt 



 9 

fram til ársins 1980 en þá varð táknmál viðurkennt kennslumál í Heyrnleysingjaskólanum 

(1995:44-45 og 1989:72 og 75). Samkvæmt því sem rætt hefur verið um hér á undan 

virðast kennsluaðferðir heyrnarlausra-/skertra byggðar á kennsluaðferðum sem þróaðar hafa 

verið fyrir heyrandi nemendur og um langt skeið verið aðalmarkmiðið að kenna 

heyrnarlausum/-skertum mál meirihlutans þ.e. raddmál. Er þetta eitthvað sem fræðimenn 

þurfa að hafa í huga þegar kemur að kennsluaðferðum? Geta kennarar stuðst við sömu 

kennsluaðferðir fyrir bæði heyrandi og heyrnarlausa/-skerta nemendur? Þurfa kennarar ef til 

vill að aðlaga kennslustundir og námsefni að þörfum heyrnarlausra/-skertra nemenda? Hvað 

er til ráða? Í næstu köflum verður leitað svara við ofangreindum spurningum. Við munum 

reyna að átta okkur á heyrnarskerðingu, almennum samskiptum við heyrnarlausa/-skerta 

einstaklinga, táknmálinu og atriðum sem ber að hafa í huga við kennslu heyrnarskertra til 

að þeir hljóti sambærileg og jafngild tækifæri og heyrandi nemendur til náms.  

 

3 Heyrn 
Eyrað er afskaplega flókið fyrirbæri. Það býr yfir eiginleika sem er ekki sjálfgefinn, þ.e. 

heyrn. Til þess að átta sig betur á heyrnarleysi eða heyrnarskerðingu verður fyrst farið í 

gegnum nokkuð einfalda útskýringu á eyranu sjálfu og mynd sýnd því til stuðnings. Þá 

verður fjallað um heyrnarskerðingu, hjálpartæki og í lokin aðgerð sem gerð er á alvarlega 

heyrnarskertum og heyrnarlausum einstaklingum í von um að þeir heyri hljóð. 

3.1 Eðlileg heyrn 
Þegar almennt er fjallað um heyrnina eru eyrun líklega það fyrsta sem flestum okkar dettur 

í hug. Eyrun og starfsemi þeirra er hins vegar flókið samspil ýmissa þátta inni í eyranu. 

Fjölmargir fræðimenn (t.d. Gylfi Baldursson, 1984:5-1-5-5, Pamela Knight, 1999:4-5, 

Alfræði unga fólksins, 1994:115 og Heyrnar- og talmeinastöð Íslands) hafa tekið saman 

upplýsingar um þetta flókna samspil og gert þeim greinagóð skil.  
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     Eyrað skiptist í þrjá meginhluta, ytra eyra, miðeyra og innra eyra. Með eðlilegri heyrn 

er átt við þegar allir þessir þrír hlutar eyrans auk heyrnarbrauta heilans starfa eðlilega.2 

Ytra eyrað er sá hluti eyrans sem er sýnilegur, hann fangar hljóðbylgjur og beinir þeim 

inn í hlustina. Í miðeyranu 

er hljóðhimnan og 

heyrnarbeinin, hamar, 

steðji og ístað. Þegar 

hljóðbylgjur skella á 

hljóðhimnunni í miðeyranu 

nema beinin titring og 

miðla honum til innra 

eyrans. Í innra eyranu er 

svokallaður kuðungur sem 

þjónar heyrninni og 

þrennum bogagöngum sem 

þjóna jafnvægisskyni. Þegar beinið ístaðið hreyfist sökum titrings frá hljóðhimnunni 

myndast bylgja í vökvafylltum kuðungnum. Við þessa hreyfingu sveigjast þúsundir 

hárfruma og til verða rafboð sem flytjast til heyrnartaugarinnar og áfram til heilans sem 

síðan túlkar boðin sem hljóð.  

     Áður en lengra er haldið og fjallað verður um heyrnarskerðingu er vert að skoða nánar 

tíðni3 og styrk4 hljóðs sem mannseyra skynjar er Gylfi Baldursson (1984) greinir frá í bók 

sinni. Eðlilegt mannseyra getur sem betur fer ekki skynjað allar bylgjulengdir hljóðs. Ef 

svo væri yrðum við fyrir stöðugu áreiti sem kæmi sér ekki vel fyrir heyrnina. Heilbrigt 

ungt eyra skynjar lágtíðnihljóð frá 20 Hz upp í hátíðnihljóð í kringum 20.000 Hz. Hljóð 

sem við heyrum í daglegu lífi eru samsett af mismunandi tíðni og mismiklum styrk. 

Venjulegt tal í eins meters fjarlægð er yfirleitt í kringum 65 dB. Heilbrigt ungt eyra getur 

heyrt sum hljóð með hljóðstyrkinn 0 dB eða jafnvel minna en ef styrkurinn fer yfir 85 dB 

eða í kringum 130 dB er hávaðinn orðinn sársaukafullur og stöðugur hávaði af þessum 

styrkleika leiðir til heyrnarskemmdar (4-4 - 4-6).  

                                                 
2 Sjá mynd 1 til stuðnings 
3 Tíðni hljóðs er mæld í hertzum (Hz) 
4 Styrkur hljóðs er mældur í desibelum (dB) 

 

          
Mynd 1. Afskurður af mannseyra (Vinnueftirlitið, 
2009) 
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3.2 Heyrnarskerðing 
Á heimasíðu Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, www.hti.is, eru að finna ýmsar 

gagnlegar upplýsingar á sviði heyrnar- og talmeina fyrir einstaklinga á öllum aldri, án 

tillits til stigs heyrnarskerðingar eða talmeina. Tölur um fjölda heyrnarskertra á Íslandi 

eru ekki aðgengilegar en til eru all nákvæmar tölur um fjölda barna. Talið er að árlega 

fæðist 6 til 10 heyrnarskert börn á landinu en heyrnarlaus/-skert börn á bilinu 0-18 ára, 

sem eru undir eftirliti Heyrnar- og talmeinastöðvarinnar, eru rúmlega 200 (Heyrn > 

Heyrnarskerðing). Miðað við framangreindar forsendur eru u.þ.b. 111 á grunnskólaaldri 

og að meðaltali 11 nemendur í hverjum árgangi undir eftirliti Heyrnar- og 

talmeinastöðvar Íslands.5  

     Í kaflanum um heyrnina hér að framan var greint frá því að mannseyranu er skipt í 

þrennt, ytra eyra, miðeyra og innra eyra. Samkvæmt Pamelu Knight (1999) getur 

hverskyns skaði eða stíflun á einhverjum þessara hluta eyrans eða heyrnarbrauta valdið 

heyrnarskerðingu eða heyrnartapi. Hún skiptir einkennum heyrnarskerðingar niður í tvo 

flokka, þ.e. leiðslutap (e. conductive hearing losses) og skyntaugatap (e. sensori-neural 

hearing losses). Með leiðslutapi er átt við þá skerðingu sem verður á starfsemi ytra eyra, 

hljóðhimnu og miðeyra en hún getur verið vegna vökva eða sýkingar í eyra. Ein af 

aðalorsökum leiðslutaps hjá ungum börnum, undir fimm ára aldri er eyrnabólga. Flest 

börn vaxa upp úr þess háttar sýkingu en tíðar eyrnabólgur geta haft áhrif á heyrnina sem 

og máltöku og málþroska barns. Skyntaugatap á rætur að rekja í innra eyra en þar er að 

finna kuðunginn. Sökum titrings frá hljóðhimnunni, eins og fram kom í kaflanum hér á 

undan, fara á stjá þúsundir hárfruma. Við hávaða eða skaða í innra eyra deyja þessar 

hárfrumur og eyður myndast sem verða þess valdandi að heyrnartapið er varanlegt. 

Stundum er hægt að koma til hjálpar með sérstökum heyrnartækjum ef um einhverjar 

heyrnarleifar er að ræða eða með nýrri tækni þ.e. kuðungsígræðslu (bls. 5-6). Þetta og 

meira til verður farið í nánar hér á eftir.   

3.3 Heyrnarlausir 
Eðlileg heyrn miðast við ákveðna tölu á dB og Hz skalanum eins og fjallað var um hér að 

framan. Læknisfræðileg skilgreining á heyrnarleysi er því þegar einstaklingur hættir að 

                                                 
5 Niðurstöður fundnar með því að gera: 200/18=11,11*10=111 
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greina þessi ákveðnu hljóð (Valgerður Stefánsdóttir, 2005:16). Heyrnarlausir hafa hins 

vegar aðra skilgreiningu og merkir hugtakið fremur „við“  eða „samfélag heyrnarlausra“ 

eins og Gunnar Salvarsson (1995) lýsir því. Til þess að tilheyra samfélagi heyrnarlausra 

þarf einstaklingur að samsama sig því samfélagi, tala táknmál og hegða sér eins og 

heyrnarlaus. Heyrnarskertir geta tilheyrt þessum samfélagshópi að uppfylltum þeim 

skilyrðum (bls. 59). Gunnar Salvarsson lýsir því ekki nákvæmlega hvað hann á við með 

að einhver hegði sér eins og heyrnarlaus. En þegar lengra er lesið má skilja sem svo að 

það að halda að maður þjáist af fötlun sinni, þ.e. heyrnarleysi, eða að maður noti ákveðna 

tækni og nýjungar t.a.m. kuðungsígræðslu til að breyta sjálfum sér í heyrandi, þýðir að 

viðkomandi einstaklingur er að öllum líkindum ekki viðurkenndur í samfélagi 

heyrnarlausra (bls. 60). Því má spyrja hvort það geti verið að heyrnarlausir sjái hlutina í 

því ljósi sem Gunnar Salvarsson lýsir, þ.e. annað hvort svart eða hvítt? Þarf heyrnarlaus/-

skertur einstaklingur sem stendur frammi fyrir þeirri ákvörðun að velja á milli þess að 

vera heyrnarlaus/-skertur eða nýta sér tækni sem hugsanlega getur veitt honum heyrn, 

einnig að taka ákvörðun um hvort hann vilji yfirgefa samfélag heyrnarlausra?  Ég leitaði 

álits samstarfsmanna við ofangreindum spurningum sem lesa má í kafla 4.3 auk þess sem 

kona að nafni Jamie Berke greinir frá eigin reynslu á heimasíðunni About.com:Deafness 

og fjallað verður um nánar í kafla 4.4. 

3.4 Hjálpartæki 
Á heimasíðu Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands er að finna upplýsingar um ýmis 

hjálpartæki sem auðvelda heyrnarlausum og heyrnarskertum í daglegu lífi. Ekki verður 

farið í öll þau hjálpartæki sem þar eru að finna heldur einungis þau tæki sem gagnast 

þessari ritgerðasmíð.  

3.4.1 Heyrnartæki 

Af þeim 200 börnum á aldrinum 0-18 ára sem eru undir eftirliti Heyrnar- og 

talmeinastöðvar á Íslandi nota tæplega 170 heyrnartæki (Heyrn > Heyrnarskerðing). 

Miðað við framangreindar forsendur eru af þeim 170 sem nota heyrnartæki u.þ.b. 94 á 

grunnskólaaldri og að meðaltali 9 nemendur í hverjum skólaárgangi.6 Hafa ber í huga að 

heyrnartæki geta aldrei komið í staðinn fyrir eðlilega heyrn en það getur í flestum 

                                                 
6 Niðurstöður fundnar með því að gera: 170/18=9,44*10=94,4 
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tilvikum létt daglegt líf einstaklings. Þar sem tæknin er orðin svo gríðaleg eru flest 

heyrnartæki stafræn og stillt í tölvu eftir heyrn hvers og eins. Þau eru fáanleg í 

mismunandi stærðum og gerðum (Vörur > Heyrnartæki) en nýtast best í samtölum við 

einstaklinga þar sem ekki er mikið áreiti.  

3.4.2 FM-búnaður 

Til er svokallaður FM- búnaður, Compus SX, sem er sérstaklega hannaður fyrir kennslu 

heyrnarskertra nemenda. Búnaðurinn virkar þannig að kennari eða samnemendur koma 

honum fyrir á hentugum stað, til dæmis á buxnastreng, og festa hljóðnemann í peysuna, 

(Vörur > Hjálpartæki > FM-Búnaður > Campus SX) hljóðið berst svo þráðlaust í 

móttökubúnað, FM skó, sem er festur við heyrnartæki nemandans á bak við eyrun og 

fundin er rás sem virkar (Heyrnartækni, Fréttir og fróðleikur > Aukabúnaður 

heyrnartækja). 

3.4.3 Kuðungsígræðsla  

Í nóvember árið 2007 birtist greinin, Heyrn, Kuðungsígræðsla, í blaði Heyrnarhjálpar, 

sem er einnig aðgengileg á heimasíðu Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands, og þar kemur 

fram að á undanförnum 19 árum hafi rúmlega 40 Íslendingar farið í kuðungsígræðslu og 

þar af 11 börn. Forsenda slíkrar aðgerðar er heyrnarleysi eða mjög alvarleg 

heyrnarskerðing á báðum eyrum og að almenn heyrnartæki þjóni litlum tilgangi.  

     Aðgerð af þessum toga er viðamikil og þarfnast mikils undirbúnings. 

Kuðungsígræðslutækið er samsett úr innri- og ytri búnaði. Innri búnaðurinn er græddur í 

eyrað með aðgerð og er samsettur úr viðtæki og elektróðu með mörgum rásum sem liggja 

inn í kuðunginn og örva þar taugafrumur sem og taugaenda heyrnartaugarinnar. Ytri 

búnaðurinn er staðsettur fyrir aftan eyrað auk þess sem hringlaga stykki leggst við húðina 

eilítið fyrir ofan eyrað. Í búnaðinum er hljóðnemi sem nemur hljóðið og sendir það til 

talgervilsins sem greinir það og kóðar. Þaðan berst hið kóðaða hljóð til sendisins og flyst 

gegnum húðina til viðtækisins og áfram eftir rafrásunum sem liggja inn í kuðunginn. Því 

næst túlkar heilinn boðin sem hljóð sem einstaklingurinn heyrir (Heyrn > 

Kuðungsígræðsla > greinar). Hafa ber í huga að þegar ytri búnaður er fjarlægður er 

einstaklingurinn algerlega heyrnarlaus. 
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4 Samskiptakerfi 
Í heiminum er að finna fjöldan allan af ólíkum samskiptakerfum eða tungumálum. 

Tilraunir hafa verið gerðar til þess að búa til alþjóðleg mál og er esperantó þekktast þeirra 

(Vísindavefurinn). Þótt margir kunni esperantó hefur það þó ekki náð markmiðum sínum 

og orðið alheimsmál (Esperantó > Hverjir eru kostir og gallar þess að gera ensku að 

tungumáli mannkynsins). Það myndi eflaust einfalda margt ef allir töluðu sama 

tungumálið, engir erfiðleikar yrðu í tjáskiptum og ekki þyrfti að þýða sjónvarpsþætti, 

bækur og greinar svo eitthvað sé nefnt. Leiða mætti að því líkum að yrði þetta að 

veruleika myndi upphaflegt móðurmál þjóðanna og þjóðararfurinn falla í gleymsku og 

fjölbreytnin hverfa. Væri þetta eitthvað sem Íslendingar gætu hugsað sér að fórna? Sama 

má segja um táknmálið, það er ekki alþjóðlegt heldur á hver þjóð sitt eigið táknmál líkt 

og á Íslandi er íslenskt táknmál (Gunnar Salvarsson, 1995). Hins vegar eru táknmál skyld 

og margt líkt í grundvallarmálfræði þeirra, en þau eru jafnframt ólík þannig að þegar 

heyrnarlausir frá ólíkum löndum koma saman, á alþjóðlegum ráðstefnum, er túlkað á 

fjölda mismunandi táknmála (bls. 57-58).  

     Öll tungumál, hvort sem þau eru táknuð eða töluð, hafa að geyma reglulegt 

samskiptakerfi sem einstaklingar nota sín á milli til að miðla upplýsingum (Valli, Clayton 

og Ceil Lucas, 2000). Ákveðnar reglur fylgja samskiptakerfum sem notandi þarf að 

þekkja og fylgja eftir, en án nokkurra reglna á einstaklingur erfitt með að gera sig 

skiljanlegan (bls. 1-2). Líkt og önnur samskiptakerfi er íslenska samsett úr táknum eða 

hljóðum, bókstöfum í ritmáli, sem einstaklingur notar til að framkvæma merkingu 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 1990:16). Sem dæmi má nefna stafrófið en þar er að finna 

bókstafi sem hver um sig er fulltrúi ákveðins hljóðs (Valli, Clayton og Ceil Lucas, 2000). 

Úr hljóðunum er síðan hægt að útbúa hljóðasamsetningu sem lætur í ljós orð eða 

orðasambönd sem við þekkjum (bls. 1-2). Íslenskt táknmál er engin undantekning að 

þessu leyti, þar er að finna ákveðið samskiptakerfi og flókið samspil ýmissa þátta sem 

mynda tákn sem farið verður nánar í hér á eftir.    

4.1 Íslenskt táknmál 
Það var ekki fyrr en um 1960 að rannsóknir hófust á táknmáli og þá á ameríska 

táknmálinu, American Sign Language; ASL, (Valli, Clayton og Ceil Lucas 2000). 

Bandaríski málvísindamaðurinn William Stokoe var fyrstur manna til að setja fram 
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rannsóknir á ASL (bls. 26)  en fram að þeim tíma var viðhorf almennings til táknmáls 

þannig að það væri ekki mál heldur aðeins látbragð eða myndir í loftinu (Battison, 1980). 

Stokoe var hinsvegar ekki sammála þessu og sýndi fram á að hægt væri að greina 

táknmálið niður í þætti líkt og raddmálið (bls. 231-232). Í stuttu máli má því segja að 

hvert tákn sé sett saman úr fimm einingum, handformi, hreyfingu, myndunarstað, afstöðu 

og munnhreyfingu (Sutton-Spenser, Rachel og Woll, 1999). Stokoe benti á þær þrjár 

fyrstu en hinar tvær komu í ljós síðar (bls. 154-155). Táknmál er því tjáð með höndum, 

höfði, líkama, augnaráði og munn- og andlitshreyfingum. Í hverju tákni er að finna þessar 

fimm einingar og hvert tákn eða við samsetningu tákna geta þessar einingar breyst, sem 

og innihaldið, t.d. tvö handform eða tvær hreyfingar. Í táknmáli eru til bæði 

stakhandartákn, þar sem einungis önnur höndin er notuð, og tvíhandartákn, sem krefst 

þess að báðar hendur séu virkar (Battison, Robbin, 1978:204). Þegar einstaklingur á hinn 

bóginn hefur mikla reynslu af táknmáli getur hann gert sig skiljanlegan einungis með 

annarri hendi þrátt fyrir að táknið krefjist beggja handa.  

     Rannveig Sverrisdóttir, lektor í táknmálsfræði við Háskóla Íslands, skrifaði greinina 

Táknmál-tungumál heyrnarlausra (2005) í tímaritinu Málfríður og fjallar stuttlega um 

grundvallaratriði íslenska táknmálsins. Hér verður einungis fjallað um atriði greinarinnar 

sem hafa sérstaka þýðingu fyrir viðfangsefnið. Hins vegar má mæla með því að kennarar 

og aðrir er koma að kennslu heyrnarlausra/-skertra nemenda lesi greinina í heild auk 

þeirra bóka sem stuðst hefur verið við hér að ofan, en þær hafa allar að geyma 

nytsamlegar upplýsingar um táknmálið. Uppbygging íslenska táknmálsins er mjög ólík 

uppbyggingu íslenskunnar (bls. 17). Þeir sem læra táknmál, sem annað mál, eiga oft erfitt 

með að slíta sig frá orðaröð og setningafræði íslenskunnar og setja tákn fyrir hvert 

íslenskt orð og telja sig vera farna að tala íslenskt táknmál, sem er ekki rétt. Í táknmáli eru 

smáorð eins og samtengingar og forsetningar yfirleitt óþörf. Notaðar eru aðrar leiðir til að 

gera þeim skil eins og með notkun rýmis, þ.e. svæðið fyrir framan táknara og hreyfingu 

líkama. Orðaröðin er jafnframt ólík og ýmsar kenningar hafa verið settar fram um 

orðaröð í táknmálum, en þeim ber ekki öllum saman. Rannveig fjallar hinsvegar um þrjár 

þumalputtareglur sem hægt er að setja fram. Ein reglan er sú að tími er settur fremst í 

setningu og verður því setningin ég fer í bíó á morgun á íslensku táknmáli Á-MORGUN 
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ÉG FARA BÍÓ.7 Önnur reglan er að spurnarfornöfn eða spurnarliðir koma gjarnan aftast 

og verður því setningin, hvernig er peysan á litinn? á íslensku táknmáli PEYSA 

HVERNIG LITUR? Þriðja reglan er sú að þema setningarinnar stendur gjarnan fremst í 

setningu (bls. 17). Ástæða þess að þessi atriði eru dregin fram og mælt með frekari lestri 

er sú að þessi vitneskja er líkleg til að auðvelda kennurum að átta sig á þeim atriðum sem 

gætu vafist fyrir heyrnarlausum/-skertum nemendum þegar kemur t.d. að íslensku ritmáli. 

Þetta gæti ef til vill auðveldað skilning á villum og frekari leiðbeiningum.  

4.2 Tákn með tali 
Frá því að ég byrjaði að læra táknmál hef ég orðið vör við að margir halda því fram að 

íslenskt táknmál og tákn með tali, TMT, sé eitt og sama málið. Foreldrar leikskólabarna 

fagna því að barnið þeirra læri táknmál í leikskólanum, en í flestum tilfellum er um að 

ræða tákn með tali sem er að sjálfsögðu ekki hægt að gera lítið úr og gæti ef til vill ýtt 

undir frekari áhuga barns á táknmáli. Líkt og vikið var að hér að ofan hefur Rannveig 

Sverrisdóttir (2005) orðið þess vör að nemendur sem læra táknmál, sem annað mál, eru 

gjarnir á að setja tákn fyrir hvert íslenskt orð og telja sig vera farna að tala íslenskt 

táknmál. Þessu má að einhverju leyti líkja við TMT en til þess að varpa ljósi á þann mun, 

sem er á TMT og íslensku táknmáli, verður honum gerð skil hér fyrir neðan.   

     Í bók Bjarkar Alfreðsdóttur og Sigrúnar Grendal (1998), Tákn með tali, Orðabók, eru 

að finna upplýsingar um TMT. Þar kemur fram að tákn með tali sé tjáningarform ætlað 

heyrandi einstaklingum sem eiga við mál- eða talörðugleika að stríða. Margir eiga að auki 

auðveldara með að tileinka sér ný hugtök með sjónrænum hætti en uppbygging þess er 

samblanda af látbragði, táknum og tali. Táknunum er skipt í tvo flokka, náttúruleg tákn 

þar sem táknin byggjast aðallega á því að athöfn er leikin og eiginleg tákn sem eru flest 

fengin að láni úr táknmáli heyrnarlausra. Aðalmunurinn á TMT og táknmáli 

heyrnarlausra er sá að í TMT eru táknin einungis notuð sem stuðningur við íslenskt 

talmál, dregin eru fram lykilorð hverrar setningar og þau táknuð. Markmið TMT er síðan 

að barnið læri að tala þegar á líður. Táknmálið er hins vegar mál heyrnarlausra. Það er 

sjálfstætt mál sem er gjörólíkt íslensku talmáli en er hins vegar jafn mikilvægt fyrir 

                                                 
7 Táknmál hafa ekki ritmál en þegar íslensk mynd tákna er sett á prent er talað um glósur og eru því tákn 
glósuð með hástöfum og er íslenska birtingamynd þess gjarnan höfð í grunnmynd (Rannveig Sverrisdóttir, 
2005:15).  
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heyrnarlausa/-skerta einstaklinga og talmálið er fyrir heyrandi (bls. 7). Af þessu má draga 

þá ályktun að það að kunna TMT eða vera fær um að tákna hvert íslenskt orð auðveldi 

einstaklingi að skilja og gera sig skiljanlegan við heyrnarlausa/-skerta einstaklinga fremur 

en ef hann þekkti hvorki táknmál né TMT.  

     Rannsókn sem gerð var í einum grunnskóla í Englandi leiddi í ljós að kennari sem 

kennir heyrnarskertum með því að setja tákn fyrir hvert orð, líkt og Rannveig (2005) 

fjallar um, er einungis fær um að tákna í samræmi við talað mál í kringum 50 til 80 

prósent (Lane, Harlan o.fl., 1996). Nemandi verður að geta í eyður þess sem eftir stendur 

auk þess sem hann þarf að tileinka sér „táknmál“ kennarans. Í rannsókninni kom 

jafnframt í ljós að ef nemandi talar mál heyrnarlausra skilur kennari einungis einn þriðja 

hluta til helmings af því sem nemandi segir auk þess sem hann reynir að koma til móts 

við kennarann með því að nota að hluta  „táknmálið“ sem hann beitir í kennslustundinni. 

Nemandinn vonast hins vegar til þess að kennarinn spyrji ef eitthvað sem fer þeirra á 

milli er óljóst, en nemandinn hefur lært í gegnum tíðina að stór hluti fullorðinna telja sig 

vita allt miklu betur en börn og á því ekki von á því að kennarinn viðurkenni að hann hafi 

ekki náð öllu því sem þeim fór á milli (bls. 229). Þetta eru sláandi niðurstöður og velta 

má fyrir sér hvernig skólaganga þessara nemenda sé? Henni hlýtur að fylgja mikil óvissa 

og kvíði. Til þess að við heyrandi áttum okkur betur á þessu er tilvalið að útbúa dæmi. 

Ímyndum okkur heyrandi einstakling sem er látinn sitja eitt skólaár í heyrandi bekk með 

eyrnartappa í eyrunum. Hvernig ætli honum vegni? Ég efast um að þessi ákveðni 

nemandi standi jafnfætis samnemendum eftir skólaárið. Eins og vísað hefur verið til hér á 

undan er stefna stjórnvalda skv. Aðalnámskrá grunnskóla – almennum hluta (2006) að 

fatlaðir stundi nám með öðrum eftir því sem kostur er. Einnig kemur fram að eitt 

grundvallarviðmið í skólastarfi er sambærileg og jafngild tækifæri til náms (bls. 8-9). 

Hvað felst í því að allir eigi rétt á sambærilegum og jafngildum tækifærum til náms? Ef 

við veltum þessu fyrir okkur þá geta kennarar og aðrir skapað sömu aðstæður til náms en 

ekki er hægt að tryggja að allir hljóti sömu menntun. Með umfjölluninni hér á undan og 

þeirri sem á eftir kemur reyni ég að vekja kennara og aðra er koma að kennslu 

heyrnarskertra til umhugsunar um hvað ber að hafa í huga við kennslu heyrnarskertra ef 

tryggja á þeim sömu réttindi og heyrandi til náms.  
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4.3 Umræður við samstarfsmenn 
Í inngangskaflanum greindi ég frá því að hluti samstarfsmanna minna á sambýlinu þar 

sem ég vinn eru heyrnarlausir/-skertir. Ég ákvað að spyrja þá nokkurra spurninga, bæði 

hvað varðar samskipti við útlendinga sem og nútímatækni, þ.e. kuðungsígræðslu og 

önnur hjálpartæki. Ég gaf mig á tal við þrjá einstaklinga, Önnu Jónsdóttur, Tinnu 

Aradóttur og Armands Dirnéns en þeim hefur öllum verið gefið gerfinafn á grundvelli 

persónuverndasjónarmiða skv. lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga sem er hægt að nálgast á vefslóðinni www.althingi.is (lög númer 77 

frá árinu 2000 > Frumvarp til laga). Tvö þeirra eru heyrnarlaus en einn heyrnarskertur og 

eru þau á aldrinum 25-50 ára. Anna og Tinna eru íslenskar en Armands er útlendingur, en 

hefur búið hér á landi í tvö ár. Rétt er að taka fram að samskipti okkar allra ganga mjög 

vel. Fyrir tveimur árum þegar ég kynntist Armands kveið ég fyrir samskiptum við hann 

þar sem ég þekki einungis íslenskt táknmál. Ég hafði ímyndað mér að heyrnarlausir/-

skertir einstaklingar frá ólíkum löndum myndu styðjast við ASL líkt og við heyrandi 

tölum oftast nær ensku, en svo er ekki. Þeirra á milli verður til svokallað Alþjóðlegt 

táknmál en það byggist á því að nota líkams táknmál og látbragð eins og t.d. bendingar 

auk einfaldra tákna sem lýsa sér sjálf. Þegar ég og Armands hittumst í fyrsta skipti gengu 

samskiptin eins og í sögu. Þau voru hins vegar til að byrja með frekar einföld og 

einkenndust af látbragði og einföldum táknum, en einmitt þannig lýsa viðmælendur mínir 

fyrstu samskiptum sínum við útlendinga. Þau eru einföld til að byrja með sem síðan 

þróast og verða eðlilegri eftir því sem á líður og til verður svo kallað Alþjóðlegt táknmál 

á milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Alþjóðlegt táknmál er sem sagt ekki til á prenti og 

er ekki kennt í grunnskólum heldur þróast á milli einstaklinga. Þessu til stuðnings greinir 

Gunnar Salvarson (1995) frá í bók sinni að heyrnarlausir eru yfirleitt ófeimnir við að tjá 

sig með líkamanum og að þeir noti látbragð til að gera sig betur skiljanlega við 

heyrnarlausa útlendinga. Auk þess eru þeir vanir að búa til ný lýsandi tákn sem auðvelda 

samskiptin(bls. 58). 

     Hjálpartækjabúnaður sem er í boði fyrir heyrnarlausa/-skerta telja viðmælendur mínir 

nauðsynlegan en nýtist að sjálfsögðu einstaklingum í mismiklum mæli. Þau vilja ekki 

meina að þeir sem hyggjast nýta sér tækninýjungar líkt og kuðungsígræðslu verði 

útskúfaðir úr samfélagi heyrnarlausra. Hins vegar vita þau til þess að hluti eldri kynslóðar 
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heyrnarlausra eru á móti tækninýjungum eins og kuðungsígræðslu og að slíkar breytingar 

valdi þeim áhyggjum auk þess sem þeir sjá samfélag heyrnarlausra fara minnkandi. Hvað 

varðar kuðungsígræðslu eru viðmælendur mínir sammála um að lítil reynsla sé komin á 

slíka aðgerð og að mikilvægt sé að ungum einstaklingum sem gangast undir slíka aðgerð 

verði kennt táknmál því án tækjanna eru þeir heyrnarlausir. 

4.4 Heyrnarlaus eða heyrandi 
Á veraldarvefnum er að finna margar nytsamlegar vefsíður um kennslu heyrnarskertra 

sem ég hyggst styðjast við í næstu köflum, auk ýmissa bóka. Ég kemst ekki hjá því að 

minnast á konu að nafni Jamie Berke en hún hefur, frá árinu 1997, stýrt vefsíðunni 

About.com:Deafness sem hefur að geyma upplýsingar um kennslu og ýmis málefni 

heyrnarlausra/-skertra einstaklinga. Jamie Berke fæddist í kringum 1960 og  ólst upp við 

raddmálsstefnuna. Hún lærði táknmál frekar seint en hefur lengi barist fyrir réttindum 

heyrnarlausra og miðlað upplýsingum til almennings um heyrnarlausa/-skerta 

einstaklinga (Jamie Berke, Deafness Guide). Hún telur eina meginástæðu þess að 

heyrandi almenningur ákveður að læra ekki táknmál vera þá að þeir haldi að til þess að 

geta átt einhver samskipti við heyrnarlausa þurfi þeir að vera reiprennandi á táknmáli. 

Samkvæmt Jamie Berke er þetta útbreiddur misskilningur og ber að leiðrétta hið snarasta. 

Hún telur táknmálsorðaforða ekki þurfa að vera mikinn til þess að einhver samskipti geti 

átt sér stað á milli heyrandi og heyrnarlausa/skertra, lágmarkskunnáttan sé að kunna 

fingrastafrófið.8 Ef markmið heyrandi einstaklings er aftur á móti að vinna náið með 

heyrnarlausum eða heyrnarskertum einstaklingi t.d. í skólastarfi verður heyrandi 

einstaklingurinn að kunna meira í táknmálinu en það eins og gefur að skilja (Sign 

Language). Af öllu því sem að ofan hefur farið má draga þá ályktun að einföld samskipti 

við heyrnarlausa/-skerta þurfi ekki að hræðast. Þau geta verið einföld til að byrja með og 

samanstaðið af látbragði og stöfun sem síðan þróast og heyrandi einstaklingurinn tileinkar 

sér smám saman tákn sem hann getur síðan notað í samskiptum við heyrnarlausa/-skerta.    

     Auk þess að stýra upplýsingavef skrifar Jamie Berke reglulega bloggfærslur, á 

About.com:Deafness, um daglegt líf og reynslu sem nýtast bæði heyrandi og 

heyrnarlausum/-skertum einstaklingum. Þar kemur jafnframt fram að fyrir ári síðan fór 

                                                 
8 Í viðauka má sjá fingrastafrófið. 
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hún í kuðungsígræðslu. Ástæðan fyrir því að ég dreg það fram hér er sú að hér að framan 

greindi ég frá því að í bók Gunnar Salvarssonar, Daufir duga, kemur fram að tilraunir á 

heyrnarlausum líkt og kuðungsígræðsla mæti oft harðri andstöðu heyrnarlausra. Berke 

lítur hinsvegar á aðgerðina sem tækifæri og telur sig hafa fundið það besta úr báðum 

heimum, hún er sátt við þann möguleika að geta valið á milli þagnarinnar og hljóðsins 

(My blog > Sound and Silence). Af heimasíðunni að dæma er henni það mikið hugðarefni 

að miðla upplýsingum til almennings og vinna að málefnum heyrnarlausra/-skertra í von 

um bjartari framtíð og ekkert bendir til þess að heyrnarlausir/-skertir hafi útskúfað hana 

úr samfélagi heyrnarlausra. 

 

5 Grunnskólar 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla - almennum hluta (2006) er öllum grunnskólum og 

sveitarfélögum skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. Stefna 

stjórnvalda er jafnframt sú að fatlaðir nemendur stundi nám með öðrum nemendum eftir 

því sem kostur er. Auk þess eiga allir nemendur rétt á að stunda skyldunám í heimaskóla 

nema foreldrar og sérfræðingar skóla meti aðstæður nemanda þannig að honum sé fyrir 

bestu að vera í sérskóla (bls. 8). Eftir því sem ég kemst næst eru tveir skólar á Íslandi sem 

taka á móti nemendum með skerta heyrn þ.e. Lundarskóli á Akureyri og Hlíðaskóli í 

Reykjavík. Hins vegar veit ég til þess að skólar víðsvegar um landið taka á móti 

nemendum með sérþarfir.  

     Í skólanámskrá Lundarskóla er fjallað um kennslu heyrnarskertra nemenda. Nemendur 

skólans eru heyrnarskertir en ekki heyrnarlausir og eiga íslensku sem móðurmál. Þeir sitja 

í almennum bekkjardeildum og eru styrktir með táknmáli, táknum með tali og 

fingrastafrófi inn í almennri kennslustund. Nemendur með skerta heyrn sækja jafnframt 

sérdeild sem er starfrækt innan skólans og er markmið hennar að kenna þeim táknmál, 

auk þess sem námsefni dagsins eða vikunnar er dýpkað. Stefna skólans er ekki að búa 

heyrnarskerta nemendur undir tvítyngissamfélag heldur samfélag sem tekur fyrst og 

fremst mið af heyrnarskerðingunni og með hvaða hætti hægt sé að brúa bilið á milli hins 

talaða máls, hins ritaða máls og heyrnarskerðingarinnar (bls. 29). Haustið 2006 gerði 

nemandi við Hugvísindadeild Háskóla Íslands, Unnur Ósk Unnsteinsdóttir, ritgerð til 

B.A.-prófs um samanburð á kennsluaðferðum þessara tveggja skóla. Þar sem ég þekki 
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einungis til kennslu heyrnarskertra í Hlíðaskóla ákvað ég að nýta mér hluta úr viðtali er 

hún tók við einn af tveimur kennurum heyrnarskertra, þ.e. Kristínu Irene Valdimarsdóttur 

og snýr að stuðningi við heyrnarskerta nemendur í Lundarskóla. Þar kemur fram að 

stuðningurinn er í megindráttum með þrennu móti. Í fyrsta lagi er nemendum skipt í litla 

hópa þar sem unnið er með táknmál í samræmi við það þema sem unnið er með í hvert 

skipti. Í öðru lagi er sérkennari til staðar í almennri bekkjarkennslu og í þriðja lagi situr 

nemandi sérkennslutíma eftir skóla þar sem sérkennari aðstoðar hann við það sem uppá 

vantar eftir skóladaginn. Auk þess er nemandi hluta úr skóladegi án aðstoðar inn í 

kennslustundinni þar sem kennarar telja mikilvægt að nemandi fái tilfinningu fyrir því að 

hann tilheyri bekknum eins og aðrir (bls. 13). Á prenti virðist þetta skipulag líta ágætlega 

út en spyrja má hvernig það er í raun í framkvæmd. Hins vegar má efast um gildi þess að 

heyrnarskertur nemandi sitji án aðstoðar í kennslustund. Ef markmiðið er að nemanda 

finnist hann tilheyra heild er afar mikilvægt að fullur skilningur sé til staðar. Annars er 

hætta á að misskilningur á milli einstaklinga myndist. 

     Á heimasíðu Hlíðaskóla, www.hlidaskoli.is, er að finna upplýsingar um táknmálssvið 

skólans. Skólinn þjónar bæði heyrnarlausum/-skertum nemendum og er markmið hans að 

allir fái kennslu við hæfi. Hugmyndafræði táknmálssviðsins byggir á tvítyngisstefnu og 

eru bæði málin, táknmál og íslenska, jafnrétthá og stefnt að því að nemendur verði 

tvítyngdir. Gerð er einstaklingsáætlun fyrir alla nemendur táknmálssviðsins og nám þeirra 

sniðið að þeirra getu og þörfum (Táknmálssvið > Almennar upplýsingar). Allir nemendur 

á táknmálssviði tilheyra heyrandi bekk og sækja tíma eftir getu hvers og eins. Þegar 

nemendur sækja tíma með heyrandi jafnöldrum fylgir þeim ýmist túlkur eða 

táknmálstalandi kennari. Á táknmálssviði er kennslumálið aftur á móti táknmál 

(Táknmálssvið > Um Táknmálssvið). Í Hlíðaskóla hefur verið unnið að breyttum 

kennsluháttum í yngri bekkujum sem lýsa sér þannig að litið er á hvern árgang sem eina 

heild og lögð áhersla á teymisvinnu kennara, sérfræðiþekkingu og samábyrgð. 

Starfsmenn skólanst vinna þétt saman að skipulagi, kennslu og þjónustu við nemendur og 

lögð er áhersla á aukna sérhæfingu kennara þar sem hver kennari kennir öllum hópnum 

ákveðna námsgrein. Nemendur ferðast síðan á milli vinnusvæða í litlum vinnuhópum. 

Markmið þessa breytta fyrirkomulags er m.a. að stuðla að bættri líðan og betri árangri 

nemenda (Nám og kennsla). Í kafla 6, Vettvangsnám III, fjalla ég stuttlega um hvernig 
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kennurum heyrnarskertra, í Hlíðaskóla, finnst þetta breytta fyrirkomulag henta 

heyrnarskertum.   

5.1 Kennarinn 
Það getur verið vandasamt verk að vera kennari og því mikilvægt að hann líti á sjálfan sig 

sem rannsakanda og hafi þarfir nemenda að leiðarljósi. Í bók Ellen L. Estes og Mary 

Ellen (2007) er fjallað um mikilvægi þess að samstarf ríki á milli kennara, stuðningsaðila 

og foreldra og forráðamanna þegar kemur að kennslu heyrnarskertra. Enginn þekkir 

barnið sitt jafnvel og foreldrar/forráðamenn og í gegnum þá getur kennari fengið 

upplýsingar sem geta nýst honum í starfi. Kennari gegnir því hlutverk að hlúa að 

nemanda og rannsaka þau atriði sem hugsanlega gætu haft áhrif á nám og líðan hans í 

bekknum. Þetta geta verið atriði eins og bekkjaraðstæður, málskilningur, talað mál, 

orðaforði, samskipti við jafnaldra, sjálfsálit svo eitthvað sé nefnt (bls. 81). Ef við víkjum 

aftur að Aðalnámskrá grunnskóla - almennum hluta (2006) er fjallað um samstarf og 

samábyrgð, stjórnenda skólans, kennara, annarra starfsmanna og foreldra og 

forráðamanna. Umsjónarkennari gegnir í þessu sambandi veigamiklu hlutverki 

samkvæmt Aðalnámskrá. Hann ber ábyrgð á að fylgjast náið með námi nemenda sinna, 

þroska og breytingum á högum og atferli sem geta skipt máli hvað varðar frammistöðu og 

líðan þeirra í skólanum. Hann ber jafnframt ábyrgð á að leiðbeina þeim í námi og starfi, 

aðstoða þá og ráðleggja um persónuleg mál (bls. 22). Ýmis atriði er vert að hafa í huga 

við kennslu heyrnarskertra nemenda og varðandi sum þeirra njóta heyrandi nemendur 

ekki síður góðs af. Kennari sem er vel vakandi og tilbúinn að leita aðstoðar 

samstarfsmanna og auka við sig þekkingu ætti ekki að eiga í erfiðleikum með að koma 

auga á atriði sem geta skipt sköpum er kemur að kennslu heyrnarskertra.  

5.2 Í skólastofunni 
Fjölmargar heimildir sem snúa að kennslu heyrnarskertra nemenda (t..d. heimasíða 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og Hlíðaskóla og Ellen, L. Estes og Mary Ellen, 2007)  

greina frá mikilvægi hljóðvistar í kennslustofu þannig að heyrnarskertur nemandi geti 

tileinkað sér námsefni og fleira á sem bestan máta. Draga má úr óþarfa hljóðum frá 

stólum og borðum með því að setja t.d. tennisbolta eða filt undir stóla og borð auk þess 

sem teppi á gólfum getur verið góð lausn. Þá er einnig gott að hafa skrifborðsmottur á 
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borðum. Einnig þarf að huga að umhverfishljóðum en hljóð frá loftræstingu, umferð, 

leikvöllum eða kennslustofum geta haft áhrifa á nemendur (Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands, Heyrn > Heyrnarskerðing > Skóli). Öll þessi atriði koma sér einnig vel fyrir 

heyrandi nemendur, draga úr ýmsum áreitum sem geta haft áhrif bæði á kennslu og nám.  

     Það getur reynst heyrnarskertrum efitt að skilja og fylgjast með töluðu máli (Ellen, L. 

Estes og Mary Ellen, 2007:81). Eins og fram hefur komið þurftu heyrnarlausir/-skertir 

lengi vel að styðjast eingöngu við varaaflestur, er þá vísað í þann tíma þegar 

raddmálsstefnan ríkti. Í dag þurfa heyrnarlausir/-skertir enn að styðjast við varaaflestur í 

daglegum samskiptum en með allt öðrum hætti. Í grein eftir Brenda Battat (1998) kemur 

fram að með varaaflestri einum er skilningur heyrnarskertra á efninu einungis um 30% 

(bls. 1). Rannsókn sem gerð var á varaaflestri í Bretlandi sýnir jafnframt að heyrnarlausir 

grunnskólanemendur á lokaári eru ekkert betri en heyrandi almenningur í varaaflestri 

(Lane, Harlan 1992:129). Til þess að kennslustundin skili sem bestum árangri þarf 

heyrnarskertur nemandi að nýta sér samhliða varaaflestri ýmis önnur úrræði s.s. að sitja 

framarlega, fjær gluggum og í góðri sjónlínu við kennara og töflu auk þess sem mörgum 

gefst kostur á að nýta sér nútíma tækni eins og heyrnartæki og FM-búnað (Battat, Brenda, 

1998:1). Vert er að hafa í huga að sjónin er heyrnarskertum mikilvægur stuðningur og því 

skiptir miklu máli að snúa andlitinu í átt að þeim þegar talað er við þau og að birta sé góð 

(Heyrn > Heyrnarskerðing > Að byrja að nota tæki). Heyrnarskertir hafa einnig ekki alltaf 

sama úthald og heyrandi og virða þarf því hlustunarhlé (Heyrn > Heyrnarskerðing > 

Samskipti). Þau atriði sem nefnd hafa verið hér að framan eru einungis til að vekja 

kennara heyrnarskertra til umhugsunar um atriði er geta skipt sköpun og haft áhrif á nám 

heyrnarskertra. Kennari verður síðan að meta sjálfur aðstæður og velja atriði er henta 

hverju sinni.  

     Það reynist mörgum hverjum erfitt að gera sig skiljanlega ásamt því að eiga í 

erfiðleikum með skilning (Ellen, L. Estes og Mary Ellen, 2007). Ýmis hljóð geta reynst 

þeim erfið sem geta leitt til þess að tal verði óskýrt og hugsanlega óskiljanlegt. Af þeim 

sökum getur misskilningur átt sér stað og jafnvel fordómar. Því er mikilvægt að kennari 

vinni í sameiningu að þeim vanda sem upp kemur hverju sinni í samstarfi við tal- eða 

sérkennara og foreldra og forráðamenn (bls. 82). Jafnframt tel ég mikilvægt að kennari 
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upplýsi nemendur og gera þeim ljóst hversu fjölbreyttur bekkurinn er en þannig tel ég að 

megi koma í veg fyrir ýmis vandamál sem upp koma á milli nemenda.   

5.3 Mikilvægi orðaforða 
Orðaforði er fjöldi orða sem hver og einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og 

skrifa (Snow, Burns og Griffin, 1998:41-42). Eins og fram kemur á LesVefnum og vísað 

er til í Tankersley, 2003, getur öflun orðaforða átt sér stað á tvennan máta þ.e. með 

beinum hætti þ.e. í kennslu og markvissri leit að merkingu og óbeinum hætti þ.e. við 

daglega reynslu, hlustun, samræður og lestur. Auk þess er orðaforði ein helsta forsenda 

lesskilnings (Hvað er lestur? > Orðaforði) en flest börn með skerta heyrn hafa slakan 

orðaforða sem verður augljósari eftir því sem þau eldast (Ellen, L. Estes og Mary Ellen 

2007:82). Það er mun auðveldara fyrir kennara að halda utanum og styrkja orðaforða sem 

fæst með beinum hætti. Til að styrkja orðaforða hjá heyrnarskertum er mikilvægt að 

kennari sé meðvitaður um þann orðaforða sem á sér stað í hverri kennslustund og fái 

aðstoð foreldra/forráðamanna og sérkennara til að styrkja orðaforða enn betur. Það að 

endurtaka upplýsingar með öðrum hætti, skrifa atriði upp á töflu og hvetja nemanda til 

þess að spyrja og vera virkur þátttakandi og leita sér þekkingar geta skipt miklu máli 

þegar kemur að öflun orðaforða (bls. 82 og 84). Erfiðara er fyrir kennara að fylgjast með 

orðaforða sem lærist með óbeinum hætti auk þess sem hann reynist heyrnarskertum 

erfiður en hann lærist að miklu leyti í gegnum lestur og við hlustun t.a.m. í gegnum 

útvarp eða sjónvarp. Því er afar mikilvægt að kennari, sérkennari og 

foreldrar/forráðamenn standi saman og aðstoði barn við að styrkja og efla orðaforða.  

 

6 Vettvangsnám III 
Haustið 2008 var ég í fimm vikna vettvangsnámi og 2 vikna kennslufræðiáfanga í 

Hlíðaskóla. Þar kynntist ég heyrnarlausum/-skertum nemendum og kennurum þeirra. Ég 

fékk tækifæri til kynnast því hvernig það er að hafa heyrnarskerta nemendur í heyrandi 

bekk og ræða við kennara sem hafa skoðanir á kennslu heyrnarskertra. Á yfirborðinu 

fannst mér starfsemi sem snerti heyrnarskerta ágæt en eftir því sem ég kynntist henni 

betur tel ég að hægt sé að gera enn betur. Kennarar þurfa að vera meira vakandi yfir 

þörfum nemenda sinna og aðlaga kennsluna að þeim. Stjórnendur skólans ættu að virða 
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athugasemdir kennara og verða þeim út um frekari fræðslu auk þess sem 

undirbúningstími þeirra þarf að vera lengri.  

     Það sem mér fannst einna helst ábótavant og skipta gríðarlega miklu máli er að 

heyrnarskertir nemendur fengu ekki alltaf þá aðstoð sem rætt er um hér að ofan, þ.e. 

þegar nemendur sækja tíma með heyrandi jafnöldrum fylgir þeim ýmist túlkur eða 

táknmálstalandi kennari. Það að hafa táknmálstalandi umsjónarkennara er ekki það sama 

og að fá aðstoð inn í bekk, en eins og fram kom hér að framan er einstaklingur einungis 

fær um að tákna í samræmi við talað mál í kringum 50 til 80 prósent. Meðan á 

vettvangsnáminu stóð var ég vör við að heyrnarskertir nemendur sátu í almennri 

kennslustund án stuðnings. Því tel ég afar mikilvægt að þessi þjónusta við heyrnarskerta 

sé ekki skert. Einnig tel ég að stefna skólans að breyttum kennsluháttum í yngribekkjum 

eins og greint var frá hér að ofan henti ekki heyrnarskertum nemendum nema þeim fylgi 

túlkur eða táknmálstalandi kennari. Umsjónarkennarar í  4. bekk ákváðu t.d. að draga sig 

úr þessu kerfi þar sem þeir töldu það ekki henta heyrnarskertum. Í dag starfa þeir í eins 

konar tveggja-kennara kerfi þar sem þeir sjá í sameiningu um bekkinn en annar þeirra 

leggur meiri áherslu á að sinna heyrnarskertu nemendunum og túlkar þegar við á. Þrátt 

fyrir að ég dveldi ekki lengi í þessum bekk fannst mér kennslan ganga ágætlega. 

Kennararnir voru virkir og nemendur tóku tillit. Það sem stóð upp úr var hversu duglegir 

kennararnir voru að nýta sér tækninýjungar en allar kennslustofur í  Hlíðaskóla hafa að 

geyma smarttöflu sem getur auðveldað kennsluna til muna. Taflan er þannig úr garði gerð 

að hún er tengd við tölvu þannig að auðvelt er m.a. að teikna skýringarmyndir, fletta til 

baka, varpa fram upplýsingum og margt fleira en ég tel slíka töflu koma sér einkar vel við 

kennslu heyrnarskertra. 

 

7 Hvað ber að hafa í huga? 
Til þess að nám verði sem eðlilegast fyrir heyrnarskerta nemendur er mikilvægt að 

kennari átti sig á atriðum sem hann getur sjálfur haft stjórn á. Auk þeirra þátta sem nefnd 

hafa verið hér að ofan fjallar Jamie Berke ítarlega um ýmis atriði sem vert er að hafa í 

huga á About.com:Deafness auk þess sem Battat (1998) hefur einnig tekið saman svipuð 

atriði. Ég hef ákveðið að tefla fram þessum atriðum með skýrum hætti og mun númera 
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þau frá 1-21 en röðunin fer ekki eftir mikilvægi þeirra. Sum atriðin hafa verið nefnd áður 

en segja má að þau verði aldrei nefnd of oft.                                                                                                                                                                

1) Til að forðast yfirgang og tillitsleysi getur verið æskilegt að upplýsa 

foreldra/forráðamenn og nemendahópinn um fjölbreytileika bekkjarins.       

2) Mikilvægt er að nemandinn sitji framalega í kennslustofunni eða í sjónlínu við 

bæði kennara og töfluna. 

3) Mikilvægt er að kennari snúi aldrei baki í nemendahópinn þegar hann talar því þá 

getur nemandi ekki stuðst við varaaflestur eða önnur látbragðseinkenni sem ýta 

undir skilning.  

4) Þegar kennari ávarpar nemanda eða þarf að ræða við hann einslega er gott að færa 

sig nær og tala beint við hann. 

5) Forðist að útskýra eða tala við nemendahópinn á meðan skrifað er á töfluna. 

6) Forðist óþarfa hreyfingu um kennslustofuna meðan upplýsingum er miðlað til 

nemenda. 

7) Ef einhver í bekknum gefur merki um að hann þurfi að tala bendið þá á 

viðkomandi þannig að nemandi átti sig á hvert hann á að horfa. 

8) Spurningar, svör og athugasemdir nemenda ætti kennari að endurtaka yfir bekkinn 

áður en þeim er svarað.   

9) Hafa ber í huga ýmis atriði sem geta haft áhrif á varaaflestur s.s. yfirvaraskegg, að 

drekka,  borða, tyggigúmmí o.fl.  

10) Staðsetning kennara í kennslustofunni getur skipt máli  þ.e. skuggi eða glampi 

getur komið í veg fyrir að nemandi sjái kennara. 

11) Ræðið einslega við nemendur um málefni er tengjast ekki öðrum í bekknum.  

12) Ef túlkur eða annar stuðningsaðili er inni í bekk er mikilvægt að kennari beini 

orðum sínum að nemanda en ekki túlki eða stuðningsaðila.   

13) Mikilvægar upplýsingar s.s. próf, skyndipróf eða heimavinnu er nauðsynlegt að 

skrifa á töfluna þannig að þau séu sjáanleg.   

14) Ef bekkurinn er að fara að  horfa á mynd, skalt þú vera viss um að það sé texti á 

myndinni eða vera búin að útvega nemanda handritið.  

15) Aðstoðaðu nemanda við að fá sæti nálægt t.d. sjónvarpi eða í sal skólans. 
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16) Ekki veita heyrnarskertum nemendum sérmeðferð umfram það sem nauðsynlegt er 

til að skapa honum fullnægjandi aðstæður til menntunar. 

17) Krefjist aðstoðar frá samstarfsaðilum eða faglærðum einstaklingi en þeir gætu haft 

fleiri ráðleggingar og boðið fram aðstoð sína eða útvegað aðstoð. 

18) Bjóðið eldri heyrnarskertum nemendum sem nýta sér glósu aðstoð, að velja á milli 

þess að fá aðstoð eða glósur frá samnemenda eða fagaðila. 

19) Vertu meðvitaður um hljóðvist í kennslustofunni.   

20) Það er ekki samasem merki á milli þess að nota heyrnartæki og þurfa ekki aðstoð. 

21) Vertu þolinmóður gagnvart nemendahópnum og sýndu skilning. 

 
Mikilvægt er að hafa í huga að þau atriði sem hafa verið nefnd hér að framan eru einungis 

til að vekja kennara og aðra er koma að kennslu heyrnarskertra til umhugsunar um þau 

atriði er geta haft áhrif á skólagöngu heyrnarskertra. Ef markmið kennara er að skapa 

fullnægjandi aðstæður og tryggja jafnræði til náms er mikilvægt að hann hafi þessi atriði 

á bak við eyrað þegar kemur að kennslu. Sum þeirra henta eftirvill ekki öllum stundum en 

meðvitund kennara um atriði er geta haft áhrif á menntun heyrnarskertra skiptir miklu 

máli. 
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8 Niðurlag 
Kennslu heyrnarlausra/-skertra í gegnum tíðina má líkja við einskonar þrautagöngu sem 

hefur reynst mörgum erfið. Margt hefur breyst til batnaðar og má þar einna helst nefna 

bætta kennsluhætti, túlkaþjónustu, aukinn skilning og betri þekkingu almennings auk þess 

sem kennarar eru farnir að leita sér frekari menntunnar. Augað er skynfæri sem 

heyrnarlausir/-skertir styðjast við í samskiptum við aðra og því er mikilvægt að heyrandi 

geri sér grein fyrir atriðum sem geta haft áhrif á samskiptin, s.s birta, staðsetning, hljóð 

og skýrleiki. Miðað við upplýsingar frá vefsíðu Heyrnar- og talmeinastöðvar Íslands eru 

að meðaltali 11 grunnskólanemendur, í hverjum árgangi, undir eftirliti en af þeim eru 9 

sem nota heyrnartæki. Þetta er kannski ekki stór hluti, en engu að síður mikilvægt að 

kennari átti sig á þörfum þeirra og leiðbeini þeim í starfi þannig að skólagangan verði 

sem eðlilegust. Í gegnum tíðina hafa kennsluaðferðir heyrnarlausra/-skertra verið byggðar 

á aðferðum sem þróaðar hafa verið fyrir heyrandi nemendur. Í dag virðast kennsluaðferðir 

fyrir nemendahóp þar sem bæði eru heyrandi og heyrnarskertir nemendur vera í þróun og 

mismunandi aðferðir í gangi. Að mínu áliti þarf að ríkja meira samstarf á milli þessara 

kennara en allir vinna þeir að sama markmiðinu, þ.e. að kennslan verði sem 

árangursríkust. Í Aðalnámskrá grunnskóla, undir íslensku, frá 2006 er fjallað um 

mikilvægi einstaklingsnámskrár fyrir nemendur með skerta heyrn (bls. 37) en slíka 

námskrá tel ég skipta gríðarlega miklu máli fyrir nemendur með sérþarfir. 

     Ýmis hjálpartæki eru til að auðvelda nemendum daglegt líf en þau koma ekki í stað 

þeirrar aðstoðar sem nemendur þurfa annars á að halda. Einnig er mikilvægt að 

einstaklingur er gengst undir aðgerð líkt og kuðungsígræðslu læri táknmál en eins og fyrr 

var getið er hann heyrnarlaus þegar ytri búnaður er fjarlægður. 

    Á Íslandi búa einstaklingar af mörgum ólíkum þjóðernum og við flesta er hægt að hafa 

samskipti á íslensku eða á ensku. Hér búa einnig heyrnarlausir/-skertir einstaklingar sem  

flestir heyrandi einstaklingar hvorki geta né þora að hafa samskipti við. Hvort finnst þér, 

lesandi góður, mikilvægara að geta átt samskipti við íslenskan einstakling eða erlendan? 

Líkt og önnur samskiptamál er íslenskt táknmál sett saman úr einingum en uppbygging 

þess er mjög ólík uppbyggingu íslenskunnar og er ekki það sama og tákn með tali. Það er 

tjáð með höndum, höfði, líkama, augnaráði og munn- og andlitshreyfingum. Talið er að 

ein meginástæðan fyrir því að heyrandi einstaklingar ákveða að læra ekki táknmál sé 
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vegna þess að þeir halda að til þess að geta átt einhver samskipti við heyrnarlausa/-skerta 

þurfi hann að vera reiprennandi á táknmáli, en svo er ekki. Gott er að þekkja 

fingrastafrófið en annars skiptir máli að vera opinn og þolinmóður síðan þróast 

samskiptin smám saman. En við þessar aðstæður eiga sér einungis stað einföld samskipti 

sem er jafnframt ágætis byrjun.  

     Í Aðalnámskrá grunnskóla - almennum hluta frá 2006 kemur skýrt og greinilega fram 

að öllum sveitarfélögum er skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum 

(bls. 8). Tveir skólar, Lundarskóli á Akureyri og Hlíðaskóli í Reykjavík, taka á móti 

nemendum með skerta heyrn. Af upplýsingum að dæma sem fengnar eru af heimasíðu 

skólanna og ritgerð til B.A. -prófs er markmið beggja skólanna að hafa þarfir nemenda að 

leiðarljósi. Hins vegar má velta því fyrir sér hvernig til tekst í hvorum skólanum fyrir sig. 

Stuðningur við heyrnarskerta nemendur í Lundarskóla sem Kristín Irene Valdimarsdóttir 

greinir frá er að hluta til sambærilegur þeim stuðningi sem heyrnarskertir nemendur fá í 

Hlíðaskóla. Í Lundarskóla er sérkennari nemendum til halds og traust í almennri 

bekkjarkennslu en samkvæmt heimasíðu Hlíðaskóla kemur fram að þegar heyrnarskertur 

nemandi sækir tíma með heyrandi bekk fylgir honum ýmist túlkur eða táknmálstalandi 

kennari. Báðir skólarnir leitast við að menntun þessarra nemenda verði sem eðlilegust en 

stefna þeirra er kemur að íslenska táknmálinu er ólík. Stefna Lundarskóla er ekki að búa 

heyrnarskerta nemendur undir tvítyngissamfélag heldur samfélag sem tekur fyrst og 

fremst mið af heyrnarskerðingunni. Hlíðaskóli hins vegar byggir á tvítyngisstefnu og er 

stefnt að því að nemendur verði tvítyngdir. Ég hvet kennara heyrnarskertra nemenda 

eindregið til þess að kynna sér þessar ólíku aðferðir, ræða saman og aðstoða hvern annan 

því allir vinna þeir að sömu markmiðum, þ.e. að gera kennslu nemenda sem eðlilegasta. Í 

ritgerðinni reyni ég að tefla fram atriðum sem öll snerta að einhverju leyti samskipti og 

kennslu heyrnarlausa/-skerta og ættu að nýtast t.d. í almennum samskiptum og við 

undirbúning og kennslu.  

     Ég greindi frá því hér að framan að haustið 2008 var ég í vettvangsnámi í Hlíðaskóla 

og fékk tækifæri til að kynnast því hvernig það er að hafa heyrnarskerta nemendur í 

heyrandi bekk. Þegar þau 21 atriði sem ég nefndi hér áðan eru skoðuð og borin saman við 

reynslu mína í vettvangsnáminu má sjá að þeir kennarar sem ég fékk að fylgjast með voru 

með flest þau atriði bak við eyrað. Hljóðvist og tillitsemi nemenda var að mínu mati til 



 30 

fyrirmyndar og í flestum tilvikum voru kennarar meðvitaðir um þarfir nemenda sinna. 

Atriði 7 og 8 voru hins vegar lítið virt en ég tel þau geta skipt miklu máli og þá 

sérstaklega þegar heyrnarskertir nemendur sitja án aðstoðar í kennslustund. 

Heyrnarskertir nemendur verða meðvitaðri um hvað á sér stað í kennslustundinni og það 

hvetur þá jafnframt til að taka þátt í umræðum. Er það von mín að ritgerðin komi til með 

að vekja þá, sem með einum eða öðrum hætti koma að kennslu heyrnarlausra, enn frekar 

til umhugsunar um málefni heyrnarlausra þannig að heyrnarskertum verði skapaðar 

fullnægjandi aðstæður og tryggður sami réttur og heyrandi til náms. 
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9 Lokaorð 
Það er kunnara en frá þurfi að segja að kennslustörf krefjast mikillar vandvirkni af hálfu 

þeirra sem slíkum störfum sinna. Þeim fylgir mikil ábyrgð og kennarar þurfa því stöðugt 

að ígrunda starf sitt, fylgjast með rannsóknum, auka við sig menntun og breyta 

kennsluháttum. Fjölmargir þættir geta haft áhrif á skólagöngu nemenda og í þeim efnum 

gegnir samstarf kennara, sérkennara og foreldra/forráðamanna veigamiklu hlutverki. 

Kennarar þurfa að vera upplýstir um þarfir nemenda sinna og koma til móts við þær eins 

og þeim framast er unnt m.a. með breyttum kennsluháttum og einstaklingsáætlunum. Því 

tel ég afar mikilvægt að þeir aðilar er koma að kennslu heyrnarskertra séu meðvitaðir um 

þau atriði sem hér hafa verið til umfjöllunar. Með því er unnt að stuðla að bættri líðan 

nemenda og skapa heyrnarskertum sambærilegar aðstæður og heyrandi til náms. 

 

 

 

__________________________ 
Sesselja Vilborg Jónsdóttir 
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11 Fylgiskjal 
 

 
(Táknmálsorðabók, 1987:251) 


