
 1 

Lokaverkefni til B.Ed. -prófs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvað varð um heyrnarlausu börnin? 

Eigindleg rannsókn 
 
 

María Baldursdóttir 
241081-3979 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    
    
    

    
    

Kennaraháskóli Íslands 
Leikskólabraut 
Maí 2007



 2 

Ágrip 

Hér á eftir verður fjallað um eigindlega rannsókn sem gerð var á samskiptum 

heyrnarlausra barna við heyrandi börn í leikskóla. Gerðar voru athuganir á tveimur 

drengjum, fjögurra og fimm ára, sem báðir eru heyrnarlausir en hafa fengið 

kuðungsígræðslu. Auk þess voru viðtöl tekin við móður annars drengsins og við 

sérkennara í leikskóla þeirra. Leitast var eftir því að gera grein fyrir stöðu heyrnarlausra 

barna í leikskóla og að kynnast kuðungsígræðslu og áhrifum hennar á samskiptafærni 

heyrnarlausra barna. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að munur er á samskiptaleiðum 

heyrnarlausra barna með kuðungsígræðslu og heyrandi barna. Heyrnarlausu drengirnir 

sem rannsóknin beindist að notuðu talmál fram yfir táknmál sem tjáningarleið rétt eins 

og heyrandi börn. Munurinn var þó sá að heyrnarlausu drengirnir trufluðust við hávaða 

og gátu ekki alltaf heyrt það sem sagt var. Annar drengjanna þurfti einnig alltaf að horfa 

á viðmælanda sinn annars náði hann ekki að fylgjast með umræðunni. Báðir drengirnir 

nutu sín í leikskólanum og sóttu jafn mikið í félagsskap heyrandi barna sem 

heyrnarlausra. 
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Formáli 

Eftirfarandi er lokaverkefni til B.Ed-prófs á leikskólabraut við Kennaraháskóla Íslands. 

Það fjallar um samskipti heyrnarlausra barna við önnur börn í leikskóla. 

Leiðsögukennari var Hrönn Pálmadóttir. Það er von mín að þessi ritgerð verði til þess 

að fólk afli sér aukinnar þekkingar á málefnum heyrnarlausra og komi þannig í veg fyrir 

fordóma og þekkingarleysi. Einnig vonast ég til þess að leikskólar og skólar taki til sín 
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andrúmsloft fyrir nemendur. 

Sérstakar þakkir fá drengirnir sem ég fékk að fylgjast með, foreldrar þeirra, 

viðmælendur mínir í viðtölunum og börn og starfsfólk leikskólans. Einnig vil ég þakka 
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fyrir yfirlestur á hluta ritgerðarinnar auk allra þeirra sem aðstoðuðu mig við gerð 
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1. Inngangur 

Upp á síðkastið hefur heyrnarleysi verið mikið í umræðunni. Fjölmiðlar hafa fjallað um 

heyrnarleysi eftir að lagt var fram frumvarp til laga um að viðurkenna táknmál sem 

móðurmál heyrnarlausra. Þetta hefur enn ekki fengist samþykkt en umræðan hefur þó 

opnað augu samfélagsins fyrir því að það eru ekki allir sem tala íslensku þrátt fyrir að 

vera fullgildir Íslendingar sem bæði fæddust hér á landi og hafa búið hér alla tíð. Þetta 

er gott og gilt og vonandi munu heyrnarlausir fá það samþykkt í lögum að eiga sitt eigið 

móðurmál, táknmálið. 

 Það er margt sem felst í því að vera heyrnarlaus og þegar ég tók þá ákvörðun að 

skrifa lokaritgerð um heyrnarlaus börn í leikskóla var ég þess fullviss að mörg heyrnar-

laus börn væru í leikskólum landsins. Það kom mér mjög á óvart að heyrnarleysi er ekki 

til staðar í sömu mynd og ég bjóst við. Nú fá flest börn svokallaða kuðungsígræðslu sem 

veitir þeim gerviheyrn og gerir þeim kleift að taka þátt í heimi hinna heyrandi. Ég hafði 

heyrt talað um kuðungsígræðslu en ekki gert mér grein fyrir því hversu algengt það er 

að börn hér á landi fái hana. Með þessari vitneskju tók verkefnið nýja stefnu og auk þess 

að skoða samskipti heyrnarlausra barna við önnur börn þá reyndi ég að komast að því 

hvaða áhrif kuðungsígræðsla hefur á félagsfærni þeirra. Eiga þau auðveldara með að 

eignast heyrandi vini en heyrnarlaus börn á árum áður? Eru samskiptaleiðirnar öðruvísi? 

Þetta voru spurningar sem komu upp í hugann og síðast en ekki síst langaði mig að 

fræðast meira um kuðungsígræðslu. 

 Til þess að svara þessum spurningum gerði ég athuganir á samskiptum tveggja 

drengja við önnur börn í leikskólanum þeirra. Einnig tók ég viðtal við móður annars 

þeirra og við starfsmann leikskólans sem unnið hefur með heyrnarlausum börnum í 

fjölda ára. Á næstu blaðsíðum mun lesandi fræðast um heim heyrnarleysis og kynnast 

kuðungsígræðslu nánar. Í fyrstu er fjallað um samskipti barna og nauðsyn þess að leyfa 

börnum að kynnast jafnöldrum sínum og mynda vinatengsl. Kafli þrjú kemur þar á eftir 

og í honum er fjallað um heyrnarleysi auk þess sem virkni kuðungsígræðslu er lýst og 

fjallað um álitamál henni tengdri. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og 

þar á eftir er athugunum og viðtölum lýst. Að lokum er gerð grein fyrir niðurstöðum 

rannsóknarinnar.  
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2. Samskipti barna 

Á æskuárunum er grunnur lagður að framtíð okkar. Það er á þeim tíma sem við 

þroskumst hvað mest bæði vitsmunalega og líkamlega. Ef ekki er vel hlúð að börnum á 

fyrstu æviárunum verður það til þess að vandamálin verða stærri seinna meir því alveg 

eins og með byggingar þá er styrkur okkar aldrei meiri heldur en sá grunnur sem byggt 

er á. Á fyrstu árum lífsins læra börn í gegnum leikinn og af samskiptum við aðra. Í leik 

eru börn að vinna úr ýmsum vandamálum sem upp koma í daglegu lífi og reyna að fá 

einhvern skilning á annars flókna tilveru. Þess vegna er leikur mikilvægur ungum 

börnum og hann spilar mjög stórt hlutverk í félagsþroska þeirra.1 Þegar tvö eða fleiri 

börn leika sér saman koma þau með mismunandi reynslu inn í leikinn og þannig fá þau 

tækifæri til að prófa sig áfram með mismunandi sjónarhorn og víkka sjóndeildarhring 

sinn.2 Börnin læra hvert af öðru og æfa sig í venjum og reglum samfélagsins auk þess 

sem samskiptahæfileikar þeirra þjálfast.  

 Eftir því sem börn þroskast byggjast samskipti þeirra æ meira á tungumálinu, 

það er stór hluti af tjáningarmáta fólks. Þó eru einnig til fleiri tjáningarleiðir t.d. táknmál, 

tákn með tali og myndrænt form tjáningar. Þegar þessar leiðir eru notaðar getur það 

auðveldað mörgum börnum að skilja hvað er að gerast. Til að mynda ef myndrænt 

dagskipulag er notað eiga börn auðveldara með að átta sig á hvað dagurinn ber í skauti 

sér. Reynsla af þessu hefur sýnt fram á bætta hegðun og aukna þátttöku barnanna í 

leikskólastarfinu.3 Þau börn sem eiga erfitt með að komast í leik með öðrum geta átt í 

erfiðleikum með að eignast vini. Það hefur áhrif á samskiptahæfni þeirra og getur því 

háð þeim allt lífið. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir starfsfólk leikskóla að vera meðvitað 

um það að aðstoða börnin í leik. Þannig æfast þau í samskiptum og smám saman fara 

þau að geta komist inn í leikinn sjálf og á eigin forsendum. Þá verður reynsla þeirra 

einnig jákvæðari og þau finna ekki fyrir eins mikilli höfnun og þegar þau koma alltaf að 

lokuðum dyrum hjá hinum börnunum. Rannsóknir hafa sýnt það að börn sem eigi í 

jákvæðum samskiptum hafi einnig sterkari sjálfsmynd og aukna færni á öðrum sviðum. 

Þau börn sem hinsvegar eiga í erfiðleikum með samskipti, verða oft fyrir höfnun og 

getur það leitt til þess að hindra mögulegan þroska.4 Þau eignast fáa vini og lenda í 

neikvæðum samskiptum sem letur þau og veikir sjálfstraust þeirra. 

                                                
1 Lillemyr, O.F. 2001:17 
2 Lillemyr, O.F. 2001:18 
3 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:21-22 
4 Hrönn Pálmadóttir 2004:2 



 7 

Til þess að leikur barna geti þróast áfram þurfa þau að tjá sig hvort við annað og 

segja frá sínum hugmyndum og fá aðra til þess að samþykkja þær. Hvert barn sem tekur 

þátt í leiknum hefur sínar eigin skoðanir og þar af leiðandi eiga sér stað samskipti milli 

þeirra um hvert framhald leiksins skuli vera.5 Það er af þessum ástæðum sem börn sem 

ekki hafa góðan málskilning eiga erfitt með að taka þátt í félagslegum leik. Þau hvorki 

skilja hin börnin né geta komið sínum hugmyndum á framfæri og er það erfitt bæði 

þeim og hinum börnunum. Þó eru sum börn með mjög góða líkamstjáningu þannig að 

þau geta gert sig skiljanleg án orða. Það eru börn sem eru vön því að aðrir skilji þau 

ekki og sem unnið hefur verið markvisst með í leikskólanum. Þá hafa þau góða 

samskiptahæfni en skilgreiningar á orðinu samskiptahæfni hljóma yfirleitt á þá leið að 

átt sé við getu einstaklings til þess að hafa frumkvæði í og viðhalda góðum samskiptum 

við jafningja.6 Mörgum börnum er þetta meðfætt og er einstaklega gaman að fylgjast 

með því hversu dugleg þau eru að leika við önnur börn og breyta leiknum þannig að 

hann henti öllum. Önnur eru ekki eins heppin og þurfa sum mikla aðstoð til þess að geta 

átt góð samskipti við jafningja sína. 

Börn læra mikið af samskiptum bæði við fullorðna og önnur börn. Það er helst í 

gegnum leikinn sem þau læra af öðrum börnum og þannig þjálfast þau í félags- og 

samskiptafærni auk þess sem þau kynnast öðrum lífsháttum og menningu. Það er því 

nauðsynlegt að öll börn fái að taka þátt í leik með öðrum jafnöldrum og er það hlutverk 

þeirra fullorðnu að aðstoða börnin við þetta. Það má ekki líta undan þegar barn kemst 

ekki inn í leikinn og heldur ekki réttlæta það að barn leiki sér alltaf eitt með því að segja 

að því líki best að vera eitt. Þau læra ekki að tjá sig nema þau fái tækifæri til þess og því 

er nauðsynlegt að veita þeim eins mörg tækifæri og möguleiki er á.  

                                                
5 Elgas, Peggy M. o.fl. 1998:116 
6 Katz, Lilian G. og Diane E. McClellan 1997:1 
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3. Heyrnarlaus börn 

Hægt er að mæla heyrn barna og fullorðinna og komast þannig að því hvort viðkomandi 

heyrir vel eða illa. Mælieiningin sem notuð er kallast desibel (dB) og sem dæmi má 

nefna þá er heyrnarlaus einstaklingur með heyrn á bilinu 85-100 dB og heyrnarskertur 

einstaklingur með heyrn á bilinu 41-85 dB. Heyrnarskerðing þýðir það að 

einstaklingurinn heyrir illa en getur nýtt sér heyrnartæki til þess að taka þátt í daglegu 

starfi. Þannig eiga þeir sem eru heyrnarskertir möguleika á að hlusta og taka þátt í 

samræðum milli fólks. Þeir sem eru greindir heyrnarlausir geta ekki heyrt talað mál og 

þurfa þar af leiðandi að nýta sér táknmál til samskipta.7 

Margt hefur verið ritað um heyrnarlaus börn og stöðu þeirra innan samfélagsins. 

Fram kemur í bókinni „Daufir duga“, sem fjallar um sögu og samfélag heyrnarlausra, að 

flestar heimildanna frá fyrri tímum séu skrifaðar af kennurum heyrnarlausu og 

heyrnarskertu barnanna. Þá er umfjöllunarefnið það hversu seinir heyrnarlausir séu til 

náms í skólanum og um getuleysi þeirra almennt.8 Þetta sýnir fram á hversu neikvæð 

samskiptin hafa verið við heyrnarlausa og jafnvel hefur verið litið á heyrnarlaust fólk 

sem heimskt og annars flokks. Í dag hefur sem betur fer orðið breyting til batnaðar og 

þekking almennings á heyrnarleysi hefur aukist til muna. Hinsvegar er nauðsynlegt að 

þekkja söguna til þess að geta komið í veg fyrir fordóma sem upp kunna að koma, því 

oft hefur það sýnt sig að sagan á það til að endurtaka sig. 

Leikskólar á Íslandi eru „fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, 

menningu eða trú“ eins og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla.9 Reynt er eftir fremsta 

megni að starfa eftir henni og eru börn úr öllum þjóðfélagshópum inni á leikskólum 

landsins. Þar á meðal eru heyrnarlaus og heyrnarskert börn. Heyrnarskert börn hafa oft 

ekki fengið greiningu þegar þau byrja í leikskóla og þar af leiðandi er hætta á að þau 

mæti ekki skilningi. Til þess að koma í veg fyrir að börn sem hugsanlega eiga við 

heyrnarvandamál að stríða verði stimpluð sem vandræðabörn eða annað verra er 

nauðsynlegt fyrir starfsfólk leikskóla að þekkja merki þess að eitthvað sé að. Hegðun 

heyrnarskertra barna einkennist til dæmis oft af eirðarleysi, erfiðleikum við að fylgja 

fyrirmælum, skilningsleysi, barnið vill ekki hlusta í sögustund og það einangrar sig frá 

öðrum börnum. Nauðsynlegt er að þekkja þessi einkenni og gera ráðstafanir til þess að 

aðstoða barnið til þátttöku í starfinu.10  

                                                
7 The National Foundation for the Deaf Inc. [Án árs.] 
8 Gunnar Salvarsson 1995:9 
9 Aðalnámskrá leikskóla 1999:7 
10 Heyrnarleysi [án árs.] 
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Heyrnarlaus börn þurfa að geta tjáð sig við önnur börn og leikið sér með þeim. 

Leikurinn getur farið fram án orða og þá er líkamstjáning notuð til þess að koma öðrum 

í skilning um hvað sé að gerast. Munur er á líkamstjáningu heyrnarlausra og heyrandi 

barna en börn með fulla heyrn eiga oft erfiðara að tjá sig með líkamanum og án orða. 

Það er einnig nauðsynlegt fyrir heyrnarlaus börn að þau fái að kynnast og leika sér við 

önnur heyrnarlaus börn. Þá upplifa þau sig sem hluta af hópnum og geta átt í 

samskiptum á móðurmáli sínu.11 Þess vegna getur verið gott fyrir þau að vera á sama 

leikskóla og önnur heyrnarlaus börn. Það þarf hinsvegar að gæta þess að blöndun sé 

innan hópsins og að heyrnarlausu börnin verði ekki dæmd sem annars flokks eða ekki 

jafn góð og þau heyrandi. Með blöndun er átt við að heildtæk skólastefna sé við lýði. Þá 

er litið á öll börnin sem eina heild hvort sem þau tilheyra minnihlutahóp í þjóðfélaginu 

eða ekki. Ef þetta er ekki gert getur það ýtt undir fordóma og verður engum til góðs. 

Þess vegna er mikilvægt að standa vel að blöndun hópanna og gæta þess að öll börnin 

fái að upplifa sig sem einstaka manneskju sem tilheyrir samfélaginu og sem spilar stórt 

hlutverk innan hópsins. Þannig er nauðsynlegt fyrir starfsfólk að þekkja hvert barn vel 

svo hægt sé að hvetja það áfram til náms.12 Þegar athuganir eru gerðar á samskiptum 

barna er hægt að komast að því hvað það er sem gengur illa og hvað má betur fara og 

þannig stuðla að bættri líðan barnanna. 

Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi fram á það að mikill munur var á 

milli samskipta heyrandi barna við heyrnarlaus börn og milli heyrandi barna. 

Samskiptin milli heyrandi og heyrnarlausra voru lítil og ekki mjög innihaldsrík. 

Heyrnarlausu börnin voru oft útundan og virtust eiga erfitt með þátttöku í ýmsu sem 

fram fór því samskiptin gengu að miklu leyti út frá heyrandi börnunum. Ekki var notað 

mikið af táknum og heyrandi börnin áttu erfitt með að gera sig skiljanleg án orða.13 

Niðurstaða þessarar rannsóknar sýnir fram á mikilvægi þess að nota líkamann í tjáningu 

sinni þegar heyrnarlaus og heyrnarskert börn eru annarsvegar. Þannig læra heyrandi 

börnin einnig að nota líkamann meira og samskipti milli barnanna verða auðveldari. 

Leikskólakennarar á Íslandi eru margir hverjir mjög meðvitaðir um þetta og nú hefur t.d. 

Tákn með tali verið tekið upp á mörgum leikskólum og ætti það að þjálfa bæði 

starfsfólk og börn í því að nota líkamann meira í tjáningu. Tákn með tali er 

málörvunaraðferð handa heyrandi börnum með tal- og málörðugleika.14 Það er ekki það 

sama og táknmál sem er málkerfi út af fyrir sig með málfræði, slanguryrðum og öllu því 
                                                
11 Blücher, Gunnel og Gunilla Turesson-Morais 1985:25 
12 Elgas, Peggy M. og Ellen Lynch 1998:118-123 
13 Keating, Elizabeth og Gene Mirus 2003 
14 Elsa Sigríður Jónsdóttir 2002:22-23 
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sem tengist tungumáli fólks. Þetta er nauðsynlegt að vita og betra er að nota táknmálið 

sjálft frekar en tákn með tali ef heyrnarlaus börn eru í barnahópnum. Tákn með tali 

getur hinsvegar kennt börnum að nota líkamann í tjáningu sinni og þannig eiga þau 

auðveldara að eiga í samskiptum við aðra sem ekki tala sama tungumál hvort sem það 

eru börn frá öðrum löndum eða heyrnarlaus börn. 

Það er mikilvægt að örva málþroska heyrnarlausra barna því málið er einn helsti 

samskipta miðillinn og því nauðsynlegt að veita þeim sem mesta örvun á því sviði. 

Börnin heyra ekki raddir og annað sem örvar talmál heyrandi barna en heyrnarlausum 

börnum er jafn mikilvægt að læra sitt móðurmál sem er táknmálið. Þess vegna verða 

börnin að fá að vera í táknmálsumhverfi eins og framast er kostur á.15 Þessi tvö 

málumhverfi er hægt að sameina að miklu leyti það er ef starfsfólk leikskóla lærir 

táknmál og notar það þegar það talar við börnin jafnframt sem töluð er íslenska. Þess 

verður þó að gæta að blanda málunum ekki saman því táknuð íslenska er ekki það sama 

og táknmál. Sá sem talar íslensku við börnin á því ekki að tala táknmál á sama tíma 

heldur ætti annar starfsmaður að túlka það sem sagt er. Þannig læra hin börnin einnig að 

nota táknmál að einhverju leyti og eiga auðveldar með að nálgast heyrnarlausa barnið. 

Það er því mikil ábyrgð sem hvílir á starfsfólki leikskóla og er nauðsynlegt að þessu sé 

sinnt. Ef börn sem eru með heyrnarskerðingu eða heyrnarlaus fá enga aðstoð er hætta á 

seinkun málþroska sem getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér til dæmis í námi. 

Þess vegna er mikilvægt að ganga úr skugga um það að öll samskipti séu skýr og að 

börnin fái alla þá örvun sem þau eiga rétt á.16 

Hér á Íslandi fæðast rúmlega 4000 börn á ári hverju, að meðaltali eru 1-2 þeirra 

heyrnarlaus eða mikið heyrnarskert og um það bil átta til viðbótar greinast með heyrnar-

skerðingu.17 Þau sem eru með alvarlega heyrnarskerðingu eða heyrnarleysi hafa kost á 

því að fara í aðgerð þar sem boðtæki er komið fyrir í kuðungi í þeim tilgangi að örva 

heyrnartaugarnar og veita einhverja heyrn. Hér á Íslandi eru margir foreldrar sem velja 

þessa leið fyrir börnin sín í þeirri von að opna þeim nýjar dyr og auðvelda þeim lífið.  

                                                
15 Heyrnarleysi [án árs.] 
16 Porter, Louisa 2002:150-152 
17 Yfirlit yfir starfsemi HTÍ 2004:5-6 
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3.1 Kuðungsígræðsla 

Þeir sem þekkja ekki heyrnarlaust eða heyrnarskert fólk hafa eflaust ekki heyrt um 

kuðungsígræðslu. Hún veitir þeim sem hafa litla sem enga heyrn nokkurskonar 

gerviheyrn og þar af leiðandi opnast nýr heimur þeim sem aldrei hafa heyrt hljóð. Hjá 

heyrandi fólki berst hljóð í gegnum hljóðhimnu þannig að hún titrar og sendir titring 

áfram eftir beinakeðjunni allt að kuðungnum í innsta hluta eyrans. Kuðungurinn er með 

agnarlítil bifhár sem nema titringinn og senda boð eftir heyrnartaugum til heilans sem 

greinir skilaboðin þannig að þau skiljist. Heyrnarlausir hafa fá sem engin bifhár og þar 

af leiðandi hafa heyrnartæki lítið að segja því þau magna upp hljóð svo bifhárin og 

taugaendarnir taki við sér. Kuðungsígræðsla kemur í stað bifháranna og örvar 

taugaendana með rafboðum.18 

Myndin hér til hliðar sýnir hvernig kuðungsígræðsla lítur út. Hluti ígræðslunnar 

er græddur inn í eyrað, eins og nafnið gefur til kynna. Hinn hlutinn er utan á eyranu og 

skiptist í þrjá hluta. Fyrst ber að 

nefna talgervil sem liggur bak 

við eyrað og lítur svipað út og 

venjulegt heyrnartæki. Hann er 

sérstaklega stilltur fyrir hvern 

notanda og getur það tekið 

langan tíma að fá rétta stillingu 

á hann. Hlutverk talgervilsins 

er mikilvægt en hann sér um að 

greina og kóða hljóð sem berast 

frá hljóðnemanum. Eftir að 

búið er að greina hljóðin eru 

þau send áfram eftir leiðslu til 

sendisins sem sér um að koma skilaboðunum í gegnum húðina til viðtækisins sem grætt 

er inn í eyrað. Sendirinn liggur utan á hnakkanum og er að hluta til úr segli, þannig helst 

hann á sínum stað. Viðtækið móttekur skilaboðin og breytir þeim í rafboð sem send eru 

áfram til kuðungsins. Eins og áður kom fram þá hafa heyrnarlausir engin bifhár til þess 

að senda skilaboðin áfram eftir heyrnartaugum. Þess vegna felur ígræðslan í sér að 

                                                
18 The National Foundation for the Deaf Inc. [Án árs.] 
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elektróðu er komið fyrir í kuðungnum. Þannig ná rafboðin til taugafrumanna og 

heyrnartaugarinnar sem senda boðin til heilans.19 

Það var um 1800 sem hugmyndin um kuðungsígræðslu kom upp. Einni og hálfri 

öld síðar eða um 1950-1970 var þróunin orðin það mikil að hægt var að byrja á því að 

veita fullorðnu fólki kuðungsígræðslu. Það var síðan árið 1985 sem Ástralir tóku af 

skarið og settu kuðungsígræðslu í barn og síðan þá hefur fjöldinn allur af börnum fengið 

kuðungsígræðslur. Í fyrstu voru það einungis þeir sem höfðu áunnið heyrnarleysi sem 

fengu þessar ígræðslur en eftir því sem tækninni fleytti áfram fóru börn með meðfætt 

heyrnarleysi einnig að fá kuðungsígræðslur.  

Þetta hefur hinsvegar verið mjög umdeilt og þá sérstaklega meðal heyrnarlausra 

sem sumir telja að harkalega sé sótt að menningu þeirra og móðurmáli. Hér á landi er 

mælt með því að börnum með kuðungsígræðslu sé einnig kennt táknmál því það geta 

alltaf komið upp aðstæður þar sem tækið virkar ekki sem skyldi. Þar af leiðandi eru 

raddir mótmælenda ekki eins háværar hér og annars staðar í heiminum enda má segja að 

heyrnarlausu börnin séu tvítyngd. Þau nota talmálið þegar þau eru með tækið á sér og 

eru að tala við heyrandi fólk en þegar tækið er bilað eða þau eru ekki með það verða þau 

að geta tjáð sig og skilið aðra með því að nýta sér táknmálið.20 

3.1.1 Álitamál 

Eins og áður kom fram eru ekki allir á þeirri skoðun að kuðungsígræðsla sé réttlætanleg 

og heitar umræður hafa oft skapast um málið. Þeir sem eru á móti ígræðslunni telja að 

hún sé til þess gerð að útrýma heyrnarlausum einstaklingum og með því að senda börn í 

þessa aðgerð sé verið að brjóta á rétti þeirra til þess að tilheyra samfélagi heyrnarlausra. 

Robert A. Crouch, aðstoðarprófessor við McGill Háskóla í Kanada, er einn þeirra sem 

er á móti kuðungsígræðslu. Að hans mati er viðhorf samfélagsins til heyrnarlausra 

þannig að þeir þjóni ekki nægum tilgangi og að heyrnarleysi ætti að reyna að lækna. 

Honum finnst að heyrandi fólk líti á kuðungsígræðslu sem björgun frá heimi 

heyrnarleysis. Þetta er einnig viðhorf margra annarra sem álíta heyrnarleysi ekki vera 

fötlun heldur finnst þeim það vera einkenni ákveðins minnihlutahóps eins og til dæmis 

fólk af öðrum litarhætti. Að sjálfsögðu hugsa ekki allir svona og líklegast eru þetta fáir 

einstaklingar sem láta heyra hátt í sér því þróunin hefur sýnt fram á það að fólk sækist 

eftir kuðungsígræðslu.21 

                                                
19 Börn með kuðungsígræðslu-heyrnartæki [Án árs.] 
20 Börn með kuðungsígræðslu-heyrnartæki [Án árs.] 
21 Crouch, Robert A. 1997:15-17 
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Í flestum tilfellum eiga heyrnarlaus börn heyrandi foreldra og vilja þá foreldrar 

barnanna veita þeim tækifæri til þess að heyra með því að senda börnin í kuðungs-

ígræðslu. Crouch telur að foreldrar geri þetta til þess að reyna að gera barninu kleift að 

falla í hóp hinna heyrandi. Að hans mati þá getur heyrnarlaust barn aldrei komist alveg 

inn í heyrandi samfélag. Hann tekur einnig fram að um leið og barn fær kuðungs-

ígræðslu þá tilheyri það ekki lengur menningu heyrnarlausra og því sé barnið í raun fast 

á milli tveggja menningarheima og eigi sér hvergi samastað. Þegar hann heldur þessu 

fram vakna upp spurningar um það hversu einsleitt samfélagið sé í raun og veru. Er það 

ekki svo að fjölbreytileiki mannlífsins sé mikill og að okkur beri að fagna honum? Það 

er því áhugavert að lesa greinar eftir fólk sem telur kuðungsígræðslu vega hart að 

menningu heyrnarlausra en um leið tekur það fram að þegar börn fá kuðungsígræðslu 

séu þau í raun og veru ekki velkomin í heim heyrnarlausra. Er þá ekki komin upp sama 

staða bæði hjá heyrandi og heyrnarlausum það er hræðslan við þá sem eru aðeins 

öðruvísi?  

Crouch heldur því fram að kuðungsígræðslan sé framkvæmd í þeirri von að gera 

börnin alveg eins og okkur hin það er að þau heyri og geti haldið uppi samræðum. Hann 

tekur fram að mörg þessara barna verði eftir á í málþroska, að þau klári ekki skólagöngu 

og verði alltaf útundan í samfélaginu. Þau falli ekki inn í samfélag heyrnarlausra því þau 

séu öðruvísi og að þau passi heldur ekki inn í heyrandi samfélag. Þarna er því komin 

upp sú staða að þeir einstaklingar eru til sem falla ekki að skilgreiningunni 

„venjulegur.“22 Ef þetta er hluti af þeim rökum að sleppa ætti að framkvæma 

kuðungsígræðslu á einstaklingum eru það ekki góð rök. Það á ekki að sleppa því að 

njóta lífsins til þess eins að falla inn í hópinn. Einstaklingar eru jafn misjafnir og þeir 

eru margir og þar af leiðandi er gott fyrir alla að kynnast fólki sem er ekki spegilmynd 

af okkur, hvort sem það eru heyrandi eða heyrnarlausir einstaklingar. 

                                                
22 Crouch, Robert A. 1997:17-20 
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4. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggist á því að skoða samskipti barna í eðlilegu umhverfi leikskólans og 

notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að 

skilja hlutina með því að framkvæma þátttökuathugun og í gegnum viðtöl. Aðstæðunum 

er ekki stjórnað heldur er viðfangsefnið rannsakað í venjulegu umhverfi þess.23 

Þátttökuathugun var gerð þar sem fylgst var með samskiptum heyrnarlausra barna við 

önnur börn í leikskóla. Einnig voru viðtöl tekin við leikskólakennara sem hefur um 

árabil starfað með heyrnarlausum börnum og við móður annars barnsins sem fylgst var 

með. Notast er við dulnefni bæði á þátttakendum rannsóknarinnar og leikskólanum 

sjálfum.  

4.1 Athugun 

Athuganir á samskiptum heyrnarlausra barna við önnur börn voru gerðar í leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Áður en athuganirnar hófust var fengið skriflegt leyfi frá 

foreldrum tveggja drengja í leikskólanum til þess að fylgjast sérstaklega með þeim í 

daglegu starfi. Fylgst var með hvorum dreng þrisvar sinnum og skráð niður það sem 

fram fór.  

4.1.1 Markmið og tilgangur 

Markmiðið var að kynnast því hvernig börnum sem greind eru heyrnarlaus vegnar innan 

barnahópsins. Tilgangurinn var sá að fræðast enn frekar um heyrnarleysi og áhrif þess á 

samskipti barna og reyna að komast að því hvað má betur fara til þess að mæta þörfum 

barnanna. 

4.1.2 Hverju beinist athugun að? 

Fylgst var með tveim drengjum, Palla 5 ára og Sigga 4 ára, og skoðuð voru samskipti 

þeirra við hin börnin á leikskólanum. Báðir eru greindir heyrnarlausir en hafa fengið 

kuðungsígræðslu og tala íslensku auk þess sem þeir kunna táknmál. Siggi og Palli eru á 

sömu deildinni og þar eru einnig börn sem greind eru heyrnarskert auk þess sem 

heyrandi börn eru í hópnum. Á leikskólanum eru fleiri heyrnarlaus börn sem þeir 

umgangast daglega. Athuganirnar fóru fram í leikstund, samverustund, fataklefa og 

útiveru. Fylgst var með samskiptaleiðum þeirra og athugað hvort drengirnir nýti sér 

frekar talað mál en táknmál.  

                                                
23 McMillan, James H. 2004:9-12 
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4.1.3 Framkvæmd 

Athuganirnar fóru þannig fram að ég fylgdist með börnunum og skráði hjá mér punkta 

um það sem fram fór. Börnin veittu mér athygli í fyrstu en voru fljót að gleyma sér í leik 

og starfi. Þegar ég hafði komið á leikskólann nokkur skipti voru þau orðin vön mér og 

fannst ekkert tiltökumál að ég væri að skrá niður hjá mér á meðan ég fylgdist með þeim 

í leik. 

5. Lýsing og greining á athugunum 

Athuganirnar fóru fram í leikskólanum Kátakoti. Fylgst var með tveimur drengjum, 

Palla og Sigga, við hinar ýmsu daglegu athafnir. Framkvæmdar voru sex athuganir þar 

sem fylgst var með hvorum dreng fyrir sig þrisvar sinnum. Hver athugun tók tæpa 

klukkustund því betra er að vera stutt í einu á vettvangi til þess að geta skrifað niður allt 

sem gerðist. Ef athugunin er löng er hætta á því að ýmislegt gleymist sem annars gæti 

haft áhrif á rannsóknina.24  

 Palli og Siggi eru á sömu deild í leikskólanum. Á deildinni eru einnig 

heyrnarskert og heyrandi börn en ekki er aðgreint heyrandi börnin frá hinum. Öll borð á 

deildinni eru með dúk til þess að dempa hávaða auk þess sem börnunum er oft skipt upp 

í hópa til þess að þau séu ekki öll í sama rýminu. Þetta er gert til þess að koma í veg fyri 

óþarfa skarkala sem getur truflað þau börn sem heyra illa. 

5.1 Palli 

Palli er fimm ára, hann var greindur heyrnarlaus tveggja ára. Hann hefur fengið 

kuðungsígræðslu og heyrir þegar hann er með tækið í notkun. Hann er hress og 

skemmtilegur strákur sem virðist ekki eiga erfitt með að eignast vini og leika sér. 

5.1.1 Frjáls leikur 

Palli valdi að leika sér í heimiliskrók ásamt tveim öðrum börnum, Stefáni (4 ára) og 

Önnu (5 ára) sem bæði hafa fulla heyrn. Þau fóru í læknisleik og skiptust á að vera 

sjúklingurinn sem var skoðaður í bak og fyrir. Þegar leikurinn var kominn af stað fór 

Stefán að segja þeim frá því að hann hefði lent á spítala og þegar hann talaði horfði 

hann stíft á Önnu. Palli gat ekki séð framan í Stefán og virtist ekki geta fylgst með því 

hvað hann var að segja. Hann fór í burtu og fór að skoða sjálfan sig í speglinum þar til 

Anna kom til hans og bað hann um að leggjast aftur og leika sjúklinginn. Þegar Anna 

                                                
24 Bogdan, Robert C. og Sari K. Biklen 1998:93 
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talaði við hann horfði hún framan í hann og Palli horfði á hana tala. Hann samþykkti 

þetta og fór og lagðist niður. Stefán fór að telja tennurnar í Palla og taldi 20 tennur. 

Anna sagðist vera með 19 tennur og Palli spurði hvort það væri meira en 20. Hún sagði 

að 20 væri meira og fór að segja þeim frá því þegar hún missti tönn. Stefán færði sig 

eitthvað og stóð fyrir Palla þannig að hann sá ekki framan í Önnu. Anna ýtti þá í Stefán 

og sagði „hlustið þið og horfið á mig.“ Síðan hélt hún áfram að tala og notaði líka 

táknmál eins og til þess að ítreka það sem sagt var.  

 Leikurinn hélt áfram og það var nokkuð ljóst að Anna stjórnaði því sem fram fór, 

Palli gerði allt sem hún bað hann um og þau virtust eiga auðvelt með að tala saman. 

Hann varð þó leiður á hversu rólegur leikurinn var og tók stjórnina í sínar hendur. 

Skyndilega breyttist hann í naut sem fékk Önnu til að elta sig út um allt herbergið. Hún 

breyttist líka í naut og eltingarleikur stóð yfir í nokkra stund. Palli fór á klósettið og á 

meðan breyttist leikurinn aftur í læknisleik. Þá var Stefán orðinn sjúklingur og Anna 

stumraði yfir honum. Þegar Palli kom aftur vildi hann halda eltingarleiknum áfram en 

Anna vildi það ekki. Hún kom þó með aðra tillögu „ég var hestur og þú áttir mig (bendir 

á Stefán) en þú tókst mig (bendir á Palla).“ Síðan voru ljósin slökkt og allir fóru að sofa. 

Palli læddist til Önnu, tók í höndina á henni og leiddi hana burt. Þau töluðu saman á 

táknmáli og ekkert heyrðist í þeim. Fljótlega vaknaði Stefán og fór að leita að þeim, þau 

földu sig á bakvið eitt borðanna og töluðu táknmál svo hann myndi ekki heyra í þeim. 

Leikurinn náði ekki lengra því starfsmaður kom og sagði krökkunum að ganga frá.  

5.1.1.1 Greining og túlkun 

Palli átti greinilega erfitt með að fylgja því sem krakkarnir voru að segja ef hann horfði 

ekki á þau. Það sást þegar Stefán var að segja frá spítalaferð sinni. Það er greinilegt að 

hann gerir þetta oft því Anna vissi af því að hann þyrfti að horfa til að heyra og krafðist 

þess að hann horfði á sig þegar hún var að segja frá. 

Það var mikið sem fór fram í leiknum. Palli notar talað mál fremur en táknmál 

en bregður þó til þess þegar þarf eins og t.d. þegar hann og Anna voru að hvíslast og 

enginn mátti heyra í þeim. Hann átti ekki í erfiðleikum með að tala táknmál og það 

virtist vera honum jafn eiginlegt og talmálið. Hann og Anna hafa greinilega tengst 

sterkum böndum því hún virtist alveg þekkja hann og þörf hans til þess að horfa á þann 

sem talar til þess að skilja hvað verið er að segja. Hún fékk að stjórna honum en þegar 

honum fannst komið nóg kom hann með sitt innlegg í leikinn og breytti honum þannig 

að meiri hasar komst í leikinn. Hann er greinilega duglegur að koma sér í leik og á ekki 

í erfiðleikum með að tala við aðra hvort sem það er á táknmáli eða talaðri íslensku. 
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5.1.2 Fataklefi / Útivera 

Í fataklefanum var mikill hávaði enda voru börn þar frá öllum deildum. Palli þurfti 

aðstoð við að finna fötin sín og pikkaði í einn starfsmanninn og bað hann um aðstoð. 

Hann dreif sig síðan í fötin og settist á bekk við útidyrahurðina til þess að komast út sem 

fyrst. Um leið og starfsmaður af deildinni var tilbúinn út fór Palli með honum. Hann var 

fyrstur út af sinni deild en þurfti ekki að bíða mjög lengi eftir hinum.  

 Í útiverunni fóru börnin af deildinni að byggja snjóhús. Þau höfðu byrjað á því 

daginn áður og komið var ágætis virki. Þetta var mikil samvinna og börnin voru tvö og 

tvö saman með snjóþotu, hnoðuðu snjóbolta sem þau röðuðu á snjóþoturnar og þegar 

þær voru fullar fóru þau með boltana að snjóhúsinu. Þar var þeim rúllað í snjónum í 

kring þar til þeir urðu nokkuð stórir þá var þeim komið fyrir ofan á þeim boltum sem 

þegar voru komnir í snjóhúsið. Þannig hækkaði veggurinn stöðugt og börnin skemmtu 

sér vel við þetta. Palli tók virkan þátt í þessu og hann og Anna voru saman með 

snjóþotu. Í einni ferðinni með snjóboltana kom sterk vindhviða sem feykti snjóþotunni á 

hliðina þannig að allir boltarnir duttu úr. Palli skammaði Önnu fyrir þetta „þú verður 

halda“ sagði hann og horfði reiður á hana. Hún stóð þá upp og ætlaði að halda í bandið 

með honum „nei ekki svona“ hún sleppti þá bandinu og virtist ekki skilja hvað hann átti 

við. Palli fór aftur fyrir snjóþotuna „halda svona“ sagði hann um leið og hann fór á hnén 

og hélt um aftasta hluta snjóþotunnar. Anna hlýddi honum og hélt snjóþotunni niðri svo 

hún myndi ekki fjúka aftur. Samvinnan var góð þeirra á milli, þau hnoðuðu bolta og 

röðuðu þeim á þotuna. Anna hélt snjóþotunni við jörðina á meðan Palli dró hana áfram. 

Síðan kepptust þau við að rúlla boltunum svo þeir stækkuðu og setja þá ofan á vegginn. 

Strákarnir voru meira í því að lyfta boltunum upp og festa þá ofan á vegginn og 

stelpurnar horfðu á á meðan. Einum stráknum mistókst þetta og hluti veggjarins 

brotnaði. Palli varð fúll, „sjáðu kað þú gerðir“ sagði hann og byrjaði að laga vegginn. 

Annar strákur kom og hjálpaði honum í viðgerðinni og Anna lét sig hverfa. Palli var 

svolítinn tíma að laga vegginn og á meðan sagði hann mér frá því hvað þau voru að gera. 

„Við erum að gera hús“ sagði hann og þegar ég spurði hann hvort það ætti að vera þak 

svaraði hann játandi. Hann var þó ekki viss hvernig það ætti að vera, sagði að það ætti 

að koma „yfir.“  

 Eftir dágóðan tíma í viðgerðum á snjóhúsinu fór Palli í rólurnar þar sem Anna 

var. Þau róluðu sér saman og hlógu mikið án þess að tala nokkuð. Einn strákurinn 

kallaði á Palla en hann heyrði það ekki og hélt áfram að róla sér. Strákurinn hljóp þá að 
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rólunum og náði athygli hans, Palli stoppaði þá og hljóp á eftir stráknum. Þeir fóru aftur 

í snjóhúsið og voru þar þangað til útiverunni lauk. 

5.1.2.1 Greining og túlkun 

Í fataklefanum pikkaði Palli í starfsmanninn til að ná athygli hans í stað þess að kalla á 

hann eins og hin börnin gerðu. Þetta er eitt af því sem heyrnarlaust fólk gerir oft og 

eflaust hefur Palli vanist þessu áður en hann fór að þekkja rödd sína og styrk hennar. 

Einnig kom aftur í ljós að hann þarf að horfa á fólk til þess að heyra hvað sagt er eins og 

til dæmis þegar hann var í rólunum. Þá þurfti strákurinn að ná athygli hans til þess að fá 

hann með sér, þá voru engin orð nauðsynleg heldur benti hann Palla á að koma sem og 

hann gerði.  

 Í fataklefanum og útiveru voru mikil læti og sýndist mér það hafa áhrif á Palla, 

hann virtist útiloka flest öll hljóð og til þess að ná athygli hans þurfti að koma alveg að 

honum eða vekja athygli hans á annan hátt. Einnig kom fram í útiverunni að hann er á 

eftir í málþroska, þegar hann gat ekki gert sig skiljanlegan nema sýna Önnu hvað hún 

átti að gera. Hann skilur þó allt sem er sagt við hann (ef hann horfir á manneskjuna tala) 

og það virðist fremur talið sem hann er eftir á með, ekki málskilningurinn.  

5.1.3 Valstund 

Palli valdi sér að lita og hann sat við borð með þrem öðrum börnum þegar ég mætti. 

Hann litaði fallega mynd af fjölskyldunni sinni og ætlaði að gefa pabba sínum hana. 

Hann byrjaði að skrifa nafnið sitt en kunni ekki að skrifa nafn pabba síns. Hann bað um 

aðstoð og einn starfsmaður kom og stafaði nafnið á táknmáli um leið og hann sagði 

stafina upphátt. Palli skrifaði stafina um leið á blaðið og þegar hann var búinn að því fór 

hann með myndina í hólfið sitt. Hann vildi ekki lita meira og spurði hvort hann mætti 

skipta, starfsmaðurinn sagði honum að ganga frá fyrst og Palli hljóp beint inn á salernið. 

Hann misheyrði eitthvað og hélt að hann ætti að fara á salernið en þegar hann kom aftur 

endurtók starfsmaðurinn það að hann ætti að ganga frá og hann gerði það. Hann valdi 

síðan að fara í einingarkubbana þar sem tveir strákar voru þegar komnir í leik. Palli bjó 

sér til hjólabretti úr kubbunum og hinir strákarnir hermdu strax eftir honum, þeir líta 

greinilega upp til hans því allt sem Palli gerði það öpuðu þeir eftir honum. Palli stakk 

upp á því að byggja hús og þeim leist vel á það. Þeir byggðu háan turn sem síðan datt 

niður og kubbarnir fóru út um allt gólf. Þeir nenntu ekki að gera neitt í því og Palli fór 

aftur að leika sér að hjólabrettinu sem hann bjó til. Honum fór fljótlega að leiðast og 

spurði hvort hann mætti skipta um svæði, hinir strákarnir vildu það líka og þeim var 
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sagt að ganga frá. Þeir voru snöggir að því og Palli fór aftur að lita. Þar voru einnig lím 

og skæri og hann klippti út fallegan fugl. Starfsmaður sat við borðið hjá börnunum og 

aðstoðaði þau. Í stofunni var mikill hávaði og Palli heyrði oft ekki hvað starfsmaðurinn 

sagði. Hún þurfti því oft að endurtaka sig og nota tákn til að ítreka það sem sagt var. 

Hún spurði Palla t.d. hvernig gogg hann ætlaði að gera á fuglinn og hann skildi hana 

ekki fyrr en hún var búin að tákna gogg og benda á fuglinn. Þá náði hann sér í 

appelsínugult karton og klippti út gogg. Þegar fuglinn hans var tilbúinn fékk hann að 

hengja hann upp á vegg til skrauts. Þarna var valstund lokið og allir beðnir um að ganga 

frá og fara í söngstund. 

5.1.3.1 Greining og túlkun 

Eins og kom fram í fyrri athugunum þá á Palli erfitt með að heyra þegar það er mikill 

skarkali. Þegar þessi athugun fór fram voru öll börnin inni á deild því það var 

undirmannað og ekki hægt að skipta hópnum upp. Þar af leiðandi var enn meiri skarkali 

en vanalega sem hefur sennilega orsakað það að Palli hélst ekki lengi í því sem hann var 

að gera hverju sinni. Þegar hann var að föndra komu samskiptaerfiðleikarnir skýrt í ljós 

og starfsmaðurinn þurfti að nýta sér táknmál til þess að koma því til skila sem hún var 

að tala um.  

 Þrátt fyrir að Palli sé aðeins á eftir í tali líta hin börnin ekki niður á hann, hann er 

jafningi þeirra og félagi og margir sem líta upp til hans. Það sást til dæmis í kubbunum 

þegar hinir strákarnir hermdu eftir öllu sem hann gerði. Palli er með mikið sjálfstraust 

og það á eflaust mikinn þátt í því að honum er svona vel tekið. 

5.2 Siggi 

Siggi er fjögurra ára hress og kátur strákur sem greindist heyrnarlaus þegar hann var 

rúmlega eins árs. Hann fékk kuðungsígræðslu og hefur heyrt ágætlega síðan þá. Hann 

lærir táknmál í leikskólanum en er líka mjög duglegur að tala íslensku og er sífellt að 

bæta sig í málþroska bæði í íslensku og á táknmáli. 

5.2.1 Frjáls leikur 

Opið var á milli deilda í leikskólanum og máttu börnin fara á milli og leika sér með þau 

leikföng sem hinar deildirnar höfðu upp á að bjóða. Þegar verið var að útskýra þetta 

fyrir börnunum var bæði talað á táknmáli og íslensku. Börnin virtust öll skilja þetta og 

voru spennt að kíkja í heimsókn. Siggi fylgdi nokkrum öðrum börnum eftir og fór inn á 

eina af yngri deildunum. Hann fann sér kassa með kubbum og tók hann inn í lítið 
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herbergi, þrír aðrir strákar eltu hann og þeir fóru að leika sér saman. Ærslagangur var í 

strákunum og hávaðinn í herberginu var talsvert mikill. Siggi virtist ekki vilja taka þátt í 

leiknum með strákunum heldur var hann að dunda sér við að byggja hús. Þegar hann 

kom svo auga á tölvu sem var þarna vildi hann ólmur komast í hana. Hann fór til eins 

starfsmannsins og bað um leyfi en var sagt að það væri bara í boði að leika sér með 

leikföngin. Starfsmaðurinn notaði engin tákn heldur talaði við Sigga sem átti í engum 

vandræðum með að skilja hann. Siggi fór þá aftur að leika sér með kubbana með hinum 

strákunum en var ekki í miklum samskiptum við þá. Hann gafst fljótlega upp og fór 

aftur fram. Hann sá þá nokkra krakka af sinni deild í heimiliskrók og fór til þeirra. Þau 

voru í búðarleik og Siggi tók upp einn pott og sagðist ætla að elda mat handa þeim. Þau 

tóku vel í það og þegar Siggi bauð þeim að smakka borðuðu þau með bestu lyst. Þau 

léku sér saman í smástund og eftir að allir voru búnir að borða nóg hjá Sigga breyttist 

hann í kisu sem fór um allt herbergið á fjórum fótum. Ein stelpa tók þátt í leiknum og 

breyttist hún líka í litla kisu sem elti Sigga út um allt. Hann varð þó fljótt leiður á þessu 

og sagði stelpunni að hann ætlaði að hætta núna. Hann gekk ekki frá eftir sig heldur fór 

aftur inn á sína deild. 

5.2.1.1 Greining og túlkun 

Siggi virtist ekki þurfa að nýta sér táknmálið þegar verið var að segja börnunum frá því 

að opið væri á milli deildanna. Hann horfði ekki á kennarann heldur starði á gólfið en 

um leið og krakkarnir stóðu upp gerði hann eins, það gæti verið að hann hafi ekki heyrt 

allt sem kennarinn sagði því hann fylgdi hinum krökkunum eftir. Af svip hans að dæma 

mátti þó ætla að hann hafi alveg vitað hvað var í býgerð því hann virtist spenntur og um 

leið og hann kom inn á hina deildina fór hann strax að leika sér.  

 Í kubbunum var hann í eigin heimi og dundaði sér sjálfur, hann vandaði sig 

mikið við bygginguna en entist ekki lengi þar. Strákarnir skiptu sér ekki af honum enda 

voru þeir djúpt sokknir í eigin leik. Strákarnir voru af annarri deild en Siggi og er það 

kannski ástæða þess að hann sótti ekki í það að leika sér með þeim. Hann vildi 

hinsvegar leika sér með börnunum af sinni deild eins og til dæmis þegar hann hætti í 

kubbunum og fór í heimiliskrók. Hann átti ekki í neinum vandræðum með að komast 

sjálfur í leik eins og til dæmis þegar hann fór að elda fyrir krakkana. Þau tóku honum 

einnig vel sem sýnir það að félagsleg staða hans innan hópsins er góð og samskiptin 

milli barnanna eru mikil.  
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5.2.2 Frjáls leikur 

Siggi er með tveimur öðrum strákum í heimiliskrók. Það eru þeir Atli (4 ára) og Láki (4 

ára) sem báðir hafa fulla heyrn. Þeir eru að elda mat á hellum sem þarna eru og spjalla 

saman um hvað á að fara í pottana. Samskiptin eru góð og allir virðast skilja hvað hinir 

eru að segja. Siggi segir hinum tveim að setjast og skammtar þeim mat á diska, þeir 

borða með bestu lyst og Siggi fer aftur að pottunum og er mjög upptekinn af því að elda 

matinn. Hinir strákarnir standa upp og fara að leika sér hvor í sínu horni og allir eru þeir 

uppteknir í eigin heimi. Þeir virðast ekkert skemmta sér vel en allt í einu hleypur Siggi 

til mín og spyr hvort þeir megi ekki fá búninga, ég bendi honum á að tala við 

starfsmann sem var þarna og hann fer til hennar. Þegar þeir fengu búningana fór Siggi í 

Súpermann búning og Láki fann sér eitthvað sem leit út eins og köngulóarvefur. Siggi 

segir Láka að hann sé Súpermann og þarna heyri ég hversu óskýr framburður hans er. 

Siggi snýr sér við og þá segir Láki honum að skjóta Atla, Siggi gerir það og þá upphefst 

eltingarleikur um alla leikstofuna. Þeir þykjast skjóta í allar áttir og eru með læti, þá 

kemur einn starfsmaðurinn og biður þá um að fara aftur á sitt svæði. Þeir gera það og 

Siggi fylgir hinum strákunum aftur í heimiliskrókinn. Hann klæddi sig úr Súpermann 

búningnum og leit á mig og sagði „é a farí Budda byddi“ um leið og hann byrjaði að 

klæða sig í Bubba byggir búning. Þegar hann var kominn í búninginn kom heyrnarlaus 

starfsmaður til hans og talaði við hann á táknmáli. Fyrst virtist hann ekki átta sig á því 

hvað hún var að segja þannig að hún endurtók sig. Þá svaraði hann á táknmáli og elti 

síðan starfsmanninn út í horn á herberginu þar sem þau kíktu á ýmis spjöld með 

myndum sem Siggi átti að lýsa á táknmáli. Þetta tók stutta stund og Siggi var fljótlega 

kominn aftur í leik í heimiliskróknum. Hinir strákarnir létu það ekkert trufla sig að Siggi 

fór og þegar hann kom aftur kom hann beint inn í leikinn eins og hann hefði aldrei farið.  

 Þegar kominn var tími til þess að ganga frá hlýddu allir strákarnir og settu fötin í 

körfuna og dótið í hillurnar. Siggi vildi endilega fara með fatakörfuna á sinn stað og 

þegar starfsmaðurinn ætlaði að taka hana sagði hann hátt og skýrt „nei ég handa.“ Hann 

gat þó ekki loftað körfunni og sættist þar af leiðandi á það að starfsmaðurinn myndi 

ganga frá henni fyrir hann.  

5.2.2.1 Greining og túlkun 

Siggi notar íslensku í samskiptum sínum við aðra og er það greinilega eðlilegra fyrir 

hann að gera það heldur en nota táknmálið. Þegar hann talaði við strákana notaði hann 

engin tákn heldur fór allt fram munnlega. Það kom líka skýrt fram þegar hann áttaði sig 

ekki strax á því hvað starfsmaðurinn var að segja þegar hann talaði við hann táknmál. 
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Það var eins og hann hefði ekki verið tilbúinn að tala táknmál og hafi þurft að skipta 

aðeins um gír. Þetta fannst mér sýna fram á það að hann velur talmál fram yfir táknmál. 

Siggi þurfti ekki að horfa á strákana til að skilja hvað þeir voru að segja eins og til 

dæmis þegar hann snéri baki í Láka en heyrði samt þegar hann sagði að hann ætti að 

skjóta Atla. Siggi snéri sér við og skaut á Atla án þess að hika.  

Siggi talar mjög óskýrt eins og þegar hann sagði „é a farí Budda byddi.“ Ekki er 

hægt að vita hvort það sé vegna lélegs framburðar sem hann segir Budda byddi í stað 

Bubba byggir en það getur að sjálfsögðu líka verið heyrnin. Ef hann heyrir ekki alveg 

hvernig þetta er borið fram getur hann auðvitað ekki sagt það alveg rétt og hann er ekki 

farinn að lesa þannig að hann getur ekki horft á stafina og lært framburðinn.  

5.2.3 Hópastarf / Fataklefi 

Þennan dag voru fjögur börn mætt úr hópnum hans Sigga. Þau settust við borð í 

aðalstofunni og Elsa, leikskólakennari, var með þeim. Hún sagði mér að börn sem eru 

heyrnarlaus eða heyrnarskert séu oft með lint munnsvæði. Þess vegna er mjög 

nauðsynlegt að æfa það sérstaklega og þennan dag ætlaði hún einmitt að gera það. Hún 

lét litla frauðkúlu á borðið sem hún blés til eins barns í einu og það blés á hana þannig 

að hún fór aftur til Elsu. Þegar kom að Sigga var það ekkert mál fyrir hann og kúlan fór 

beinustu leið til Elsu. Hann skyldi öll fyrirmæli enda notaði Elsa táknmál auk þess að 

tala íslensku og engin truflun var í stofunni. Eftir að allir höfðu prófað frauðkúlurnar 

voru sápukúlur teknar fram og allir fengu að blása tvisvar. 

 Elsa ákvað einnig að æfa framburðinn hjá krökkunum og til þess notaði hún 

lítinn míkrófón sem börnin töluðu í og þá bergmálaði hljóðið sem þau gáfu frá sér. Hún 

tók fyrir nokkra stafi til dæmis S, R, A og G. Þetta fór þannig fram að hún sagði stafinn 

í míkrófóninn, rétti hann síðan að einu barni og það sagði stafinn, síðan sagði hún aftur 

stafinn og rétti míkrófóninn að næsta barni. Þannig gekk þetta koll af kolli og tókst 

Sigga mjög vel til. Hann virtist ekki eiga í vandræðum með framburðinn í þessari 

æfingu enda aðeins eitt málhljóð í einu sem var tekið fyrir.  

 Eftir hópastarfið var komið að útiveru og fóru öll börnin í fataklefann. Það var 

mikill skarkali enda eru fjórar deildir með fataklefa í sama rýminu. Siggi stóð uppi á 

bekk og virtist ekki ætla að klæða sig alveg strax. Einn strákur labbaði að honum og 

sagði honum að það væri kominn eldur en Siggi svaraði „nei það eru engar 

byssur.“ Strákurinn fór burt og Siggi fór niður af bekknum og fór að klæða sig. Einn 

starfsmaður var að tala um að það ættu allir að vera góðir og börnin voru aðeins að ræða 

það sín á milli. Siggi hinsvegar fylgdi umræðunni ekki og fór að tala við börnin um 
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flottu hanskana sína sem hann var greinilega mjög stoltur af. Hin börnin svöruðu honum 

engu og hættu að tala saman og héldu áfram að klæða sig.  

5.2.3.1 Greining og túlkun 

Þarna kom skýrt í ljós hversu vel Sigga gengur að hlusta þegar enginn hávaði er í 

umhverfinu. Hópastarfið gekk mjög vel hjá honum og hann átti ekki í neinum 

vandræðum með að fylgja fyrirmælum. Um leið og hann kom í fataklefann var annað 

uppi á teningnum og hann virtist ekki heyra það sem sagt var eins og dæmið um eldinn 

sýnir. Samskiptin urðu erfiðari í fataklefanum og krakkarnir gáfust upp á að tala við 

hann, þau þekkja það eflaust að hann heyrir ekki alltaf það sem sagt er. Hann tók það þó 

ekki nærri sér og hefur eflaust ekki áttað sig á því að þau hafi verið að tala um allt annað 

en hann.  

6. Viðtöl 

Þegar verið er að afla rannsóknargagna er gott að notast við viðtöl. Í eigindlegum 

rannsóknum er hægt að nota viðtöl á tvo vegu. Þau geta verið eina 

gagnasöfnunaraðferðin sem notuð er við rannsókn eða þá þau eru notuð með öðrum 

aðferðum eins og til dæmis þátttökuathugun. Hvort sem er þá eru viðtölin notuð til þess 

að veita rannsakanda innsýn í hugarheim viðmælandans og túlkun hans á heiminum.25 

 Við gerð þessarar rannsóknar voru viðtöl notuð með þátttökuathugunum til þess 

að veita nýja sýn á viðfangsefnið. Talað var við tvær konur sem tengjast heimi 

heyrnarlausra og þekkja vel til drengjanna sem athuganirnar beindust að. Notaðar voru 

opnar spurningar en gengið út frá því að kynnast áhrifum kuðungsígræðslu á 

samskiptafærni heyrnarlausra barna. 

6.1 Viðtal við móður 

Til þess að kynnast aðstæðum heyrnarlausra barna enn betur ákvað ég að taka viðtal við 

foreldri heyrnarlauss barns. Ég hafði samband við Eygló Jónsdóttur móður Palla, 

drengsins sem fjallað er um hér framar, og hún tók vel í það að spjalla aðeins við mig. 

Við mæltum okkur mót á skrifstofu hennar þann 26. mars 2007. Þegar ég mætti heilsaði 

hún mér kurteislega og bauð mér sæti. Á skrifstofunni var algjört næði og ekkert sem 

truflaði viðtalið. Við höfðum hist áður, þegar ég sótti um leyfi til þess að fá að fylgjast 

með Palla, þess vegna þurfti ég ekki að segja henni frá verkefninu og gátum við því 

strax hafið spjallið.  

                                                
25 Bogdan, Robert C. og Sari K. Biklen 1998:94 
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Ég byrjaði viðtalið á því að spyrja Eygló hvenær það hefði komið í ljós að Palli væri 

heyrnarlaus. Hún sagði að hana hefði strax farið að gruna þetta því þegar mikil læti voru 

á heimilinu og Palli lá sofandi í vöggunni þá vaknaði hann aldrei, sama hvað gekk á. 

Hún bar hann einnig oft saman við eldri bróður hans og fannst að það væri eitthvað að. 

Þegar hún nefndi þetta við lækni þá sagði hann henni að það væri ekkert að stráknum, 

hann væri bara latur og þetta væri ekkert til þess að hafa áhyggjur af. Eygló ákvað að 

hlusta á lækninn og vera ekki með óþarfa áhyggjur. Hún tók þó eftir að það var ýmislegt 

sem börn læra venjulega sem Palli gerði aldrei og nefndi hún sem dæmi: 

„sko eins og þegar þau eru lítil og maður segir við þau hvað ertu stór og 
þau lyfta upp höndunum, hann gerði aldrei svoleiðis og eins og hvar er 
nefið þú veist þetta gerði hann aldrei og ég veit ekki af hverju ég fór ekki 
með hann fyrr eða neitt þannig. En maður sá alveg að hann var ekkert 
öðruvísi á annan hátt en þetta.“ 

Auðvitað er erfitt að taka ekki mark á því sem læknirinn segir og eflaust eru margir 

foreldrar sem hafa lent í sömu aðstöðu og Eygló. Hingað til hafa börn á Íslandi ekki 

verið heyrnarmæld fyrr en talið er að eitthvað mikið sé að en nú er að hefjast 

samstarfsverkefni milli Landsspítala Íslands (LSH) og Heyrnar- og talmeinastöðvar 

Íslands (HTÍ). Næstu tvö árin verða allir nýburar sem fæðast á LSH heyrnarmældir 

þegar þeir koma í fimm daga skoðun. Þetta eru vissulega góðar fréttir og í kjölfarið eiga 

eflaust mörg börn eftir að greinast strax á fyrstu dögunum í stað þess að það gerist þegar 

þau eru orðin nokkurra ára. Þetta leiðir til aukinna möguleika fyrir börnin og eflaust 

munu þau standa betur að vígi málþroskalega séð en ella hefði orðið.26  

Palli byrjaði í leikskóla þegar hann var átján mánaða gamall og það var starfsmaður 

þar sem tók eftir því að ekki var allt með felldu. Eygló sagði að starfsmaðurinn þekkti til 

heyrnarlausra barna og hefði sagt sér að Palli hagaði sér mjög svipað þeim. Hann horfði 

til dæmis aldrei í augun á fólki heldur einblíndi á munnsvæðið og í stað þess að kalla á 

fólk fór hann til þeirra og pikkaði í það til að ná athygli. Þetta varð til þess að Eygló fór 

með Palla í heyrnarmælingu og þá fóru hjólin að snúast. Þrátt fyrir að hana hefði oft 

grunað að eitthvað væri að var hún ekki undirbúin fyrir það sem fylgdi í kjölfarið. 

„Þegar hann var greindur, í fyrsta skipti sem hann fór þá var tekið mót af 
tappanum sem fer inn í eyrað. Þá bara [hugsaði ég] er þetta svona mikið. 
Svo næst þegar hann fór þá var mér boðin táknmálskennsla og ég bara 
oh my god er þetta svona... á hann aldrei eftir að geta talað?“ 

Eygló þáði boðið um táknmálskennslu og hefur nú lokið við nokkur námskeið en finnst 

hún ekki kunna nægilega mikið til þess að geta talað við fólk á táknmáli. Hún er til 

dæmis að vinna með heyrnarlausri konu en treystir sér ekki til þess að tala við hana 
                                                
26 Heyrnarmælingar á nýburum 2007 
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þegar hún er í sama herbergi. Þegar hún er hinsvegar ekki nálægt konunni dettur henni 

margt í hug sem hún hefði getað sagt í ákveðnum aðstæðum en hefur ekki nægilegt 

sjálfstraust til þess að láta reyna á það. Hún er þó dugleg að æfa sig í því að nota táknin 

þegar hún talar við son sinn en segist ekki geta talað eingöngu táknmál við hann, hún sé 

ekki nógu klár í því til þess. Aðspurð um hvort hún vilji að Palli haldi áfram að læra 

táknmál segir hún: 

„ég vill endilega að hann læri táknmálið til þess að hann geti valið. Hann 
nýtir sér það heilmikið t.d. þegar það er verið að segja sögur og þegar 
þau eru að fara í ferðir á leikskólanum þá fylgist hann heilmikið með 
þeim sem er að tákna. Bara eins og þegar hann er að fara í skóla þá vil ég 
endilega að hann kunni þetta og geti notað það. Ég vil halda öllu opnu 
og gera eins mikið og hægt er.“ 

Eygló tók þá ákvörðun að senda Palla í kuðungsígræðslu. Enginn í hennar fjölskyldu er 

heyrnarlaus og til þess að Palli gæti átt í eðlilegum samskiptum við fjölskyldu sína vildi 

hún senda hann í aðgerðina. Hann hafði fengið heyrnartæki árið 2004, þá tveggja og 

hálfs árs gamall og ári seinna fór hann út í aðgerð. Þrátt fyrir að hún hafi heppnast vel 

var Palli einn af þeim fáu þar sem ígræðslan virkaði ekki strax. Það tók hálft ár fyrir 

boðtækið að byrja að virka en eftir það fór hann smám saman að fá aðgang að heimi 

hinna heyrandi. Síðan þá hefur hann tekið miklum framförum í málþroska og miðað við 

hversu stutt er síðan hann fór að heyra með báðum eyrum (rúmt ár) þá er það kraftaverki 

líkast að hann skuli geta átt í svona góðum samskiptum við aðra á íslensku. Þó er hann 

misjafn og eins og kom til dæmis. fram í athuguninni í útiveru hér að framan þá er 

málþroskinn hjá honum ekki góður ef miðað er við heyrandi barn. Þó þarf auðvitað að 

taka með í reikninginn að aðeins er ár síðan hann fór að heyra með báðum eyrum og tvö 

ár síðan hann heyrði fyrst.  

 Palli átti aldrei í vandræðum með samskipti við önnur börn fyrir ígræðsluna og 

þar af leiðandi hefur Eygló ekki tekið eftir neinum breytingum í því sambandi. Hann 

biður aldrei sérstaklega um „stóra eyrað“ eins og þau kalla kuðungsheyrnartækið en 

þegar þau eru heima um helgar vill hann oft fá að hafa „litla eyrað“ sem er venjulegt 

heyrnartæki. Eygló segir að hann heyri vel með því líka en ekki á vinstra eyra. Þar er 

hann alveg heyrnarlaus og því gerir heyrnartækið ekkert fyrir hann þar. Hún segir að 

hann sé enn ekki búin að læra á kuðungstækið og þar af leiðandi lætur hann til dæmis 

ekki vita ef batteríin eru búin eða ef hann hefur verið að fikta í því og óvart slökkt. 

Eygló segir að það sé eins og honum sé alveg sama hvort hann heyri eða ekki, hann 

hefur ennþá ekki vanist því að nýta heyrnina eins og hann getur. Hann mænir til dæmis 

alltaf á munn þess sem hann talar við og er duglegur að lesa af vörum. Nú er hún 
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hinsvegar að byrja að æfa hann sérstaklega með heyrnina og hann má ekki fá „litla 

eyrað“ þegar þau eru heima. Henni var bent á að gera þetta til þess að hann venjist því 

að hlusta og nota heyrnina í stað einungis sjónar. Það kom einmitt skýrt fram í 

athugununum að hann treystir mikið á sjónina í samskiptum sínum og heyrir ekki nógu 

vel ef miðað er við hátterni hans. 

 Í lok viðtalsins segir Eygló mér að Palli fari í skóla í haust utan höfuðborgar-

svæðisins þar sem hann verður eini heyrnarlausi nemandinn. Hún ætlar að prófa þetta en 

ef það gengur illa mun hann fara í Hlíðaskóla þar sem mörg önnur heyrnarlaus börn eru 

og sérstakur stuðningur er veittur þeim. Hún vonast þó eftir því að allt gangi upp og 

hefur talað við skólastjóra skólans sem Palli mun fara í og segist vera viss um það að 

hann fái allan þann stuðning sem hann þarfnast. Þegar þarna var komið sögu þurfti 

Eygló að snúa sér aftur að vinnunni og ég þakkaði henni fyrir áhugavert og skemmtilegt 

spjall. 

6.2 Viðtal við sérkennara 

Það var mjög áhugavert að ræða við Eygló en mig langaði líka að fá aðra hlið á málinu 

og kynnast nánar þeim breytingum sem kuðungsígræðslan hefur haft í för með sér. Því 

ákvað ég að spjalla einnig við starfsmann í leikskóla strákanna. Ég talaði við Sigrúnu 

Jónsdóttur sem er menntaður leikskólakennari og sérkennari. Við mæltum okkur mót í 

leikskólanum einn daginn sem hún átti undirbúningstíma. Við höfðum oft hist áður 

þegar ég gerði athuganirnar og vissi hún allt um verkefnið þannig að ég þurfti ekki að 

kynna það fyrir henni. Við settumst inn í fundarherbergið til þess að fá næði og 

byrjuðum spjallið. 

 Sigrún hefur starfað með heyrnarlausum börnum í 17 ár. Í fyrstu vann hún í 

grunnskóla sem ráðgjafi fyrir heyrnarlaus börn, en hún færði sig yfir á leikskóla þegar 

skólinn sem hún vann í lokaði. Nú er hún deildarstjóri í leikskóla Sigga og Palla. Henni 

finnst aðal breytingin í samskiptum barnanna í gegnum árin vera sú að 

táknmálsnotkunin hefur minnkað í kjölfar kuðungsígræðslunnar. Áður var áhersla lögð 

á að samskipti færu fram á táknmáli enda var það eini tjáningarmáti heyrnarlausu 

barnanna. Nú er meiri áhersla lögð á talmálið þó svo alltaf sé reynt að tala sem mest 

táknmál. Þetta er vegna þess að börnin fá kuðungsígræðslu með því markmiði að fá 

heyrn. Þau þurfa að sjálfsögðu að æfa heyrnina og talið og þá þýðir ekki að einblína 

bara á táknmálið. 

„Maður var hræddur um að þau myndu ekki tala íslensku af því þau 
myndu tala táknmál og svo var maður hræddur um að þau myndu ekki 
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tala táknmál af því þau töluðu íslensku en með markvissri vinnu og af 
því maður skipuleggur þetta þá gera þau hvoru tveggja. Þannig að við 
erum að útskrifa núna börn sem að eru mjög sterk í táknmáli og sterk í 
íslensku.“ 

Eins og einnig kom fram í kaflanum um kuðungsígræðslu þá er stefnan hér á landi sú að 

börnum sem fá hana sé kennt táknmál til jafns við talmál. Sigrúnu er þetta mikið 

kappsmál og segir hún það nauðsynlegt fyrir börnin að læra bæði málin því það er aldrei 

að vita hvað framtíðin ber í skauti sér. Í sumum öðrum löndum hefur stefnan verið sú að 

börn sem fá kuðungsígræðslu fái ekki að læra táknmál. Þegar þau fá ígræðsluna eru þau 

komin í heim heyrandi fólks og margir telja að ef þeim er kennt táknmál þá skemmi það 

fyrir málþroska þeirra í talmáli. Sigrún er algjörlega mótfallin þessari kenningu og segir 

að í Danmörku sé fólk að átta sig á þessum mistökum og upp sé komin umræða um að 

snúa við og kenna þessum börnum táknmál. Með því að læra táknmálið líka er framtíð 

þeirra betur tryggð því að sjálfsögðu eru þau heyrnarlaus og eins og Sigrún tekur fram 

þá er engin trygging fyrir því að þau komi til með að hafa fulla heyrn í framtíðinni þrátt 

fyrir að þau hafi kuðungsígræðslu. Tæknin er það ný að það er ekki komin nægileg 

reynsla á þetta til þess að hægt sé að vera viss um að heyrnin haldist alltaf. Svo virkar 

ígræðslan misvel og eins og til dæmis hjá Palla þá tók það hálft ár fyrir boðtækið að 

virka og hjá sumum virkar það aldrei sem skyldi. Þess vegna er nauðsynlegt að loka 

ekki á þessa samskiptaleið barnanna með því að afneita heyrnarleysi þeirra.  

 Samkvæmt því sem Sigrún segir þá kann allt starfsfólkið á deildinni hjá Sigga og 

Palla eitthvað í táknmáli. Þær eru þó misduglegar að nota táknmál og færnin mismikil. 

Ný tákn eru lögð inn á leikskólanum reglulega og læra öll börnin á deild strákanna þessi 

tákn. Þannig er það hluti af daglegu lífi leikskólans að nota táknmálið og öll börnin 

þekkja það að einhverju leyti. Ástæður þess að öll börnin læri táknmál eru margar en þó 

er það aðallega virðingin eins og Sigrún tekur fram. 

„Það sem við erum líka aðallega að gera eftir því sem aðstæðurnar 
breytast er að kenna þeim að bera virðingu fyrir þessu máli ekki bara 
eitthvað huhh táknmál eða heyrnarlausir eru bara eitthvað úfff. Þannig 
að semsagt með virðinguna og viðhorfið að þau læri það og að allt sé 
bara mál og að sumir tala þetta og það er bara hluti af okkar menningu.“ 

Henni finnst þetta mjög mikilvægt því þar sem börnin umgangast hvort annað í 

leikskólanum verða þau að sýna hvert öðru skilning og virðingu. Þannig er það 

nauðsynlegt fyrir þau að fá að kynnast forsendum hinna og sjá fjölbreytileikann í 

leikskólasamfélaginu. 
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 Eftir að hafa rætt í dálitla stund við Sigrúnu þakkaði ég henni fyrir skemmtilegt 

og áhugavert viðtal og kvaddi hana og leikskólann uppfull af áhuga og fróðleik um 

heyrnarleysi. 

7. Umræða 

Strákarnir virtust báðir eiga auðvelt með samskipti við hin börnin í leikskólanum. Þeir 

voru ófeimnir og áttu auðvelt með að komast í leik. Það kom þó skýrt í ljós að hávaði er 

truflandi fyrir þá og allur skarkali leiðir til þess að þeir heyra síður það sem sagt er. 

Hugsað er fyrir því inni á deild en þar eru öll borðin dúkuð og allt gert til þess að 

minnka truflandi áhrif utanaðkomandi hljóða eins og nefnt var hér að ofan. Þegar komið 

er í veg fyrir óþarfa hávaða á þennan hátt veitir það börnum sem eiga erfitt með heyrn 

aukna getu til þess að taka þátt í leik og starfi. Þau geta fylgst betur með því sem fram 

fer og þar af leiðandi þurfa þau ekki að fylgja hinum heldur læra að taka forystu og 

treysta á sjálf sig. 

Palli virðist heyra verr en Siggi því hann þarf oftar að horfa á þann sem talar til 

þess að skilja hvað er sagt. Siggi hinsvegar þurfti ekki alltaf að horfa eins og kom fram í 

athugununinni í frjálsa leiknum þegar hann snéri baki í einn strákinn en hlýddi samt því 

sem hann sagði. Þessu var ekki eins farið með Palla en hann misskildi oft það sem átti 

að gera eins og t.d. í valstund þegar hann var beðinn um að ganga frá en hann fór á 

salernið. Hann hefur eflaust eitthvað ruglast því oft fer hann í útiveru á þessum tíma og 

þá fara börnin á salernið fyrst. Þennan dag vantaði starfsfólk á deildina og því breyttist 

skipulagið örlítið og börnin fóru seinna út en vanalega. Palli hefur hinsvegar gert ráð 

fyrir því að starfsmaðurinn væri að segja honum að gera sig tilbúinn fyrir útiveru og 

ekki hlustað á það sem hann sagði, heldur valið auðveldu leiðina og áætlað hvað hann 

væri að segja. Móðir Palla, Eygló, nefndi þetta einnig í viðtalinu en þá sagði hún að 

hann ætti enn eftir að venjast heyrninni. Hún talaði um að hann þyrfti að fá þjálfun í því 

að hlusta til þess að hann gæti nýtt sér ígræðsluna sem best en hann er gjarn á að horfa á 

munnsvæði fólks og lesa af vörum.  

Siggi og Palli eru báðir félagslega sterkir, geta tekið stjórnina í leik og komið 

sínum skoðunum á framfæri. Þeir eru með mikið sjálfstraust og það sést langar leiðir. 

Eins og til dæmis þegar Palli gerir sig ekki nógu skiljanlegan verður hann ekki 

vandræðalegur. Hann byrjar á því að endurtaka sig og ef það gengur ekki sýnir hann 

hvað hann á við annaðhvort með táknmáli, eða þá með því að sýna fram á hvað hann 

vill fá hinn aðilann til að gera. Þetta kom fram í útiverunni hjá Palla þegar Anna skildi 
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ekki hvað hann átti við og hann sýndi henni hvernig hún átti að halda í þotuna. Hann átti 

ekki í vandræðum með að bjarga sér þar og eflaust er hann vanur þessu og því 

úrræðagóður. Þetta styður við það sem kom fram í kafla tvö um samskipti barna. Þar 

segir að börn verði að geta tjáð sig við hvort annað og komið hugmyndum sínum á 

framfæri til þess að leikurinn þróist áfram.27 Palli er sérstaklega duglegur að leiða 

leikinn í þá átt sem hann vill án þess þó að taka alla stjórn í sínar hendur. Þetta kom 

skýrt fram í útiverunni eins og áður sagði en einnig kom það líka fram í frjálsa leiknum 

þegar hann brá sér í nautslíki þegar hann var þreyttur á læknisleiknum.  

Í athugunum á Palla var það augljóst að Anna er mjög meðvituð um þarfir Palla. 

Þetta á eflaust mikinn þátt í því að þau ná vel saman, en þau eru mjög góðir vinir og 

sækja í það að leika sér saman. Samskiptin milli þeirra fara fram bæði á íslensku og á 

táknmáli. Anna virðist þekkja táknmálið mjög vel og þau styðja hvort annað í 

táknmálsnotkuninni með því að nota það í leiknum eins og kom fram í athugun í 

frjálsum leik. Þá ætluðu þau að hvíslast á og brugðu strax til þess að nota táknmál. Þetta 

er gott dæmi um kosti heildtækrar skólastefnu þar sem börn eru ekki aðgreind eftir 

þjóðfélagshópum. Anna og Palli njóta þess að vera saman á deild í leikskólanum og í 

gegnum samskipti sín á milli örva þau málþroska hvors annars bæði á táknmáli og 

íslensku.  

Drengirnir njóta báðir góðs af því að vera á deild þar sem bæði heyrandi og 

heyrnarlaus börn eru. Eins og Sigrún tók fram þá eru börn með kuðungsígræðslu að æfa 

sig í því að hlusta og tala en til þess að geta það verða þau að umgangast heyrandi fólk. 

Einnig er mikilvægt að börnin læri táknmál því þau eru heyrnarlaus og ef kuðungs-

ígræðslutækið er tekið af þeim heyra þau ekki neitt. Þess vegna verða þau að fá tækifæri 

til þess að læra táknmál og fá örvun á því sviði. Með því að geta talað táknmál bæði við 

jafnaldra sína jafnt sem fullorðna örvast málþroski þeirra og þau læra að tjá tilfinningar 

sínar og langanir. Þess vegna er það svo mikilvægt fyrir þessi börn að fá að vera í 

táknmálsumhverfi eins og kom fram í kafla þrjú.28 

Þeir sem eru heyrnarskertir eða heyrnarlausir geta yfirleitt fengið einhverskonar 

hjálpartæki til þess að efla heyrnina. Siggi og Palli eru báðir með kuðungsígræðslutæki 

sem virkar svipað og venjulegt heyrnartæki gerir fyrir heyrnarskerta. Heyrnartækin gera 

hinsvegar ekki greinarmun á hljóðum og því þarf að gæta þess að hafa sem minnst 

umhverfishljóð sem trufla hlustun hjá þeim sem eru veikir fyrir. Þessi óþarfa 

umhverfishljóð eru oft hljóð sem heyrandi fólk áttar sig ekki á til dæmis þegar verið er 

                                                
27 Elgas, Peggy M. o.fl. 1998:116 
28 Heyrnarleysi [án árs.] 
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að pikka á tölvu, einhver sveiflar fæti til og frá og rekst af og til í stólinn eða þá einhver 

skrifar fast á blaðið. Öll þessi hljóð magnast upp og geta valdið truflun hjá þeim sem 

eiga erfitt með að einbeita sér að því sem verið er að segja. Þessu er nauðsynlegt að gera 

sér grein fyrir og reyna að minnka allan óþarfa hávaða sem mest.29 Það má til dæmis 

gera með því að hafa dúk á borðum sem deyfir hljóð, skipta barnahópnum upp þegar 

það er hægt, loka hurðum milli leikstofa og halda rólegu andrúmslofti án þess að hefta 

leik barnanna. 

Þegar niðurstöður þessarar rannsóknar eru bornar saman við niðurstöðurnar í 

bandarísku rannsókninni sem nefnd var hér að framan kemur í ljós að útkoman er önnur. 

Í Bandaríkjunum héldu heyrnarlausu börnin sig saman og samskiptin við heyrandi börn 

voru stutt og innihaldslítil.30 Því var ekki þannig háttað með þá Palla og Sigga enda nýta 

þeir talmálið að miklu leyti og standa vel að vígi í samskiptafærni. Eflaust er það 

kuðungsígræðslan sem veldur þessu en hún gerir þeim kleift að heyra og eiga í 

munnlegum samskiptum við aðra. Táknmálið er ekki eina leið þeirra til tjáningar heldur 

hafa þeir val og geta þar af leiðandi átt samskipti við stóran hóp fólks. Þeir eru hluti af 

hópnum og börnin á deildinni virðast ekki setja það fyrir sig að þeir eru heyrnarlausir. 

Börnin voru heldur ekki að velta kuðungsígræðslutækinu fyrir sér enda eru þau eflaust 

vön tækinu og líta á það sem hluta af útlitseinkenni drengjanna.  

Ef ekki væri fyrir kuðungsígræðslutækið sem strákarnir hafa er nokkuð víst að 

erfitt væri að aðgreina þá úr hópi heyrandi barna. Báðum gengur þeim vel í félagslegum 

samskiptum þrátt fyrir að heyra ekki allt það sem fram fer. Þeir leika sér jafnt með 

heyrandi börnum sem heyrnarlausum og virðast ekki finna fyrir því að vera neitt 

öðruvísi. Að vísu eru þetta sérstakar aðstæður og eflaust er það ekki á öllum leikskólum 

sem starfsmaður er sérmenntaður í þessum fræðum. Þó má ætla að fyrst þessum 

drengjum gengur vel að fóta sig í heyrandi samfélagi þá ættu önnur börn einnig að geta 

það ef vel er að málunum staðið.  

                                                
29 Bryndís Guðmundsdóttir [án árs.] 
30 Keating, Elizabeth og Gene Mirus 2003 



 31 

8. Niðurlag 

Ég lærði margt um heyrnarleysi og annað því tengt við vinnu á þessu verkefni. Ég fékk 

svör við spurningum mínum og komst að því að kuðungsígræðslan hefur áhrif á 

samskiptafærni þeirra barna sem fá ígræðslu. Að mínu mati eru þetta jákvæð áhrif því 

börnin læra að tjá sig munnlega, þau læra að hlusta eins og Siggi var til dæmis 

greinilega búinn að ná tökum á og þau geta tekið þátt í daglegu starfi á annan hátt en 

áður. Sem dæmi má nefna er söngstund þar sem þau geta sungið með og áttað sig á því 

hvernig þau eiga að beita röddinni. Einnig geta þau tekið þátt í leik við börn sem kunna 

ekkert táknmál og með æfingu ná þau tökum á því að hlusta og heyra hvað er sagt án 

þess að lesa af vörum. Siggi var hæfari í þessu en Palli, enda var hann yngri þegar hann 

fékk kuðungsígræðsluna.  

Það sem kom mér helst á óvart við gerð lokaverkefnisins var það að heyrnarleysi 

er ekki lengur eins endanlegt og það var áður. Í dag er möguleiki fyrir börn sem greinast 

heyrnarlaus að fá gerviheyrn með kuðungsígræðslu og þannig geta þau orðið hluti af 

heyrandi samfélagi þrátt fyrir að vera greind heyrnarlaus. Þetta vissi ég ekki þegar ég 

lagði upp með verkefnið og má ætla að fleiri haldi að greining á heyrnarleysi dæmi fólk 

til þess að lifa í eilífri þögn og að öll samskipti við heyrnarlausa þurfi að fara fram með 

táknmáli. Í mínum augum voru þetta gleðifréttir því ég get ekki hugsað mér heiminn án 

fuglasöngs og fallegra hljóða. Það eru þó margir sem eru hræddir við þessa tækninýjung 

og þær afleiðingar sem hún getur haft í för með sér. 

 Samskiptaleiðir barna með kuðungsígræðslu eru öðruvísi en hjá heyrandi 

börnum eins og til dæmis hjá Palla en hann er enn ekki farinn að treysta á heyrn og þarf 

að horfa á viðmælandann til þess að skilja hvað sagt er. Þeir notuðu þó báðir talmálið 

frekar en táknmál og að því leyti er ekkert öðruvísi við þá en börn sem heyra. 

Málskilningur þeirra er góður en þeir tala báðir óskýrt enda ekki hægt að búast við öðru 

á þessu stigi. Þeir hafa ekki haft sama tíma til þess að læra framburð orða og börn sem 

hafa heyrt frá því þau voru í móðurkviði. Það eru til dæmis einungis tvö ár frá því Palli 

fékk fyrsta heyrnartækið og ef miðað er við málþroska tveggja ára barna þá er hann 

bæði með meiri orðaforða og betri framburð en þau. Palli var einnig með aðrar leiðir til 

þess að ná athygli fólks en hin börnin. Í stað þess að kalla á aðstoð sótti hann sér hana 

með því að pikka í fólk. Þetta breytist eflaust með tímanum þegar hann fer að treysta 

meira á tal og hlustun.  

Þeir sem hræðast kuðungsígræðsluna og þær afleiðingar sem tæknin hefur í för 

með sér fyrir menningu heyrnarlausra hafa fullan rétt á sínum skoðunum. Það er gott 
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fyrir alla að heyra fleiri en eina hlið málsins og um leið og siðferði ígræðslunnar er 

hugleitt er einnig gott að hafa í huga hvort verið sé að traðka á menningu heyrnarlausra. 

Er þetta kannski eins og fyrr á öldum þegar Ameríka fannst og indjánarnir fengu ekki 

frið til þess að lifa sínu eigin lífi á þann hátt sem þeir kusu? Er það mikilmennska okkar 

að halda að allt sé betra eins og við þekkjum það eða eru þetta mannréttindi og jafn 

sjálfsagt og að fá sér gleraugu þegar sjóninni hrakar? Það er margt sem þarf að íhuga 

þegar tekin er afstaða í þessu máli en það má heldur ekki gleymast að það er 

einstaklingurinn, barnið sjálft, sem mestu máli skiptir. Ekki hvaða menningarheimi það 

tilheyrir.  
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