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Útdráttur 
Markmið þessarar rannsóknar er að afla þekkingar um stöðu heyrnarskertra barna í 

grunnskólum landsins. Engar rannsóknir eru til á þessu sviði til þess að byggja á. 

Ritgerðin fjallar um hvernig skólarnir koma til móts við þarfir heyrnarskertra barna, 

og hvernig þeim gengur að tengjast félagslega inn í bekkinn. Ég skoðaði skóla sem 

voru alveg á sitt hvorum endanum hvað varðar sérþekkingu á málefni heyrnarlausra 

og heyrnarskertra. Þátttakendur í rannsókninni voru tveir kennarar, einn í hvorum 

skóla, síðan var ég með þriðja skólann en  þar ræddi ég við skólastjórann. Að lokum 

tók ég viðtal við fyrrum nemanda sem er heyrnarskertur og heyrði hans reynslu af 

sinni skólagöngu. Ég notaði eigindlega rannsóknaraðferð sem fór fram með viðtölum. 

Í öðrum skólanum voru fleiri börn, þar var ég með þátttökuathugun. Ályktanir sem ég 

dreg af rannsókninni er að skólaganga barna sem eru heyrnarlaus eða heyrnarskert 

eiga sér ekki ákveðinn farveg. Börnin sem voru í skólanum þar sem sérþekkingin var 

til staðar eru ennþá í þeirri stöðu að upplifa sig utanveltu hvað varðar samskipti þegar 

kemur að aðstæðum sem eiga sér stað utan kennslustundar.  
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Formáli 
Í þessari ritgerð er greint frá athugun á skólagöngu heyrnarlausra og heyrnarskertra 

barna. Ritgerðin er 10 ECTS eininga lokaverkefni mitt til BA gráðu í 

Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands á Menntavísindasviði. Hún er skrifuð undir 

leiðsögn Valgerðar Stefánsdóttur forstöðumanns Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra 

og heyrnarskertra og vil ég þakka henni fyrir samstarfið og góða leiðsögn. Einnig vil 

ég þakka leikskólanum Tjarnarseli fyrir það frí sem ég hef fengið til að vinna að 

þessari ritgerð og samstarfskonum mínum þar fyrir þá vinnu sem þær tóku á sig 

meðan á þessu fríi mínu stóð. Rannsóknin var unnin á haustönn 2009 og úrvinnsla 

gagna fór fram 2010. Ég vil þakka þeim viðmælendum mínum sem gerðu mér kleift 

að framkvæma þessa rannsókn mína. Einnig vil ég þakka þeim sem lásu yfir hjá mér 

og gáfu mér ráðleggingar og ábendingar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni 

fyrir þolinmæðina og konunni minni Ragnheiði Ástu fyrir stuðninginn sem hún hefur 

veitt mér á meðan á þessari ritsmíð stóð.  
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Inngangur   
Ég hef starfað síðastliðin þrjú ár við að kenna ungum heyrnarlausum dreng táknmál. 

Ég hef velt því fyrir mér síðan ég byrjaði að vinna með þessum litla vini mínum 

hvernig hans skólaganga muni verða og í framhaldi af því hver staða grunnskólanna 

er hér á landi gagnvart börnum sem eru heyrnarlaus eða heyrnarskert. Á komandi 

hausti mun hann hefja sína grunnskólagöngu í skóla sem er í fyrsta sinn að taka á móti 

heyrnarlausum nemanda. Ég hef velt því fyrir mér hvernig hans grunnskólaganga 

muni verða og hvað bíði hans. Þessar vangaveltur mínar eru kveikjan að 

rannsóknarverkefninu og vonast ég til að með rannsókninni verði ég vísari um 

skólagöngu þeirra sem búa við heyrnarleysi og heyrnarskerðingu á Íslandi. Einnig 

mun ég skoða mikilvægi táknmálsins í skólagöngu heyrnarlausra/-skertra barna. Lítið 

hefur verið rannsakað og skrifað á Íslandi um skólagöngu þeirra í almennum 

grunnskólum eða um uppbyggingu á  umhverfi heyrnarlausra/-skertra barna í 

almennum skólum. Guðbjörg Ragnarsdóttir hefur gert rannsókn á sameiningunni sem 

átti sér stað þegar Hlíðaskóli og Vesturhlíðaskóli, skóli heyrnarlausra voru sameinaðir 

þar sem hún skoðar hvernig upplifun þeirra sem voru í þessum tveimur skólum hafi 

verið við sameininguna. 

 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig skólar mæta stöðu 

heyrnarlausra/-skertra barna. Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á stöðu barna 

sem eru heyrnarlaus eða með heyrnarskerðingu og hvernig hægt er að styðja við þau 

svo þau geti stundað nám í sínum heimabæ og hverfisskóla. Rannsóknaraðferðin sem 

ég hef valið mér er eigindleg þar sem tekin eru fyrir málefni einstaks hóps. Í 

rannsókninni leitast ég við að svara rannsóknarspurningunum: 

 

1. Hvaða sérþarfir hafa heyrnarskertir grunnskólanemendur og hvernig tekst 

grunnskólum að mæta þeim? 

 
2. Hvernig gengur heyrnarskertum börnum að aðlagast inn í heyrandi skólasamfélag? 

  

Þátttakendur rannsóknarinnar eru kennarar í tveimur grunnskólum, skólastjóri þriðja 

grunnskólans og heyrnarskertur ráðgjafi. Ég ræddi við einn kennara í Hlíðaskóla og 

svo ræddi ég við annan kennara í skóla sem ég kalla Blómaskóli. Í Hlíðaskóla er 
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sérstök deild ætluð heyrnarskertum nemendum en í Blómaskóla blandast 

heyrnarskertir inn í almennar bekkjardeildir. Í Hlíðaskóla er sérþekking til staðar hvað 

varðar heyrnarleysi/-skerðingu en í Blómaskóla er ekki sérþekking á þessu málefni. 

Ég skoða hvernig þessum tveimur grunnskólum tekst að mæta þörfum nemenda. 

Jafnframt tók ég viðtal við skólastjóra í grunnskóla, sem ég kalla Sólarskóla, en þar er 

verið að byggja upp umhverfi fyrir heyrnarlausan nemanda sem væntanlegur er í 

skólann. Jafnframt tók ég viðtal við heyrnarskertan starfsmann Samskiptamiðstöðvar 

heyrnarlausra og heyrnarskertra (Shh) um það hvernig hann upplifði sína 

grunnskólagöngu. 

 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Í fyrsta kaflanum eru grunnskólalögin skoðuð og 

einnig farið í fræðilegan hluta rannsóknarinnar þar sem meðal annars er fjallað um 

tvítyngda menntun, félagsleg samskipti og hverjar þarfir heyrnarlausra og 

heyrnarskertra barna eru fyrir menntun. Í öðrum kaflanum er aðferðarfræðin 

skilgreind. Þriðji hlutinn fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og í lokakaflanum 

eru þær metnar og dregnar ályktanir af þeim. 

Orðaskýringar 
Ég mun í þessari ritgerð nota ýmis orð sem eru kannski framandi þeim sem lesa mun 

þessa ritgerð. Af þeim sökum koma hér eftirfarandi orðskýringar. 

Kuðungsígræðsla:  

Kuðungsígræðsla er skurðaðgerð þar sem tæki er grætt inn í innra eyrað. Þetta tæki 

getur örvað heyrnartaugina með rafstraumi og þannig framkallað hljóðáhrif. Þar fyrir 

utan er ytri búnaði komið fyrir aftan við eyrað. Sá hluti sem er græddur inn í eyrað er 

lítið viðtæki með rafskautum og mörgum rásum, en búnaðurinn sem er utanáliggjandi 

er hluti úr hljóðnema, það er sendi og talgervli sem er stilltur fyrir hvern notanda. 

Talgervillinn er annað hvort vasatæki eða tæki sem er staðsett á bak við eyrað eins og 

hefðbundið heyrnartæki. Ígræðslutækið vinnur þannig að hljóðneminn nemur hljóð og 

það er síðan sent til talgervilsins sem að les úr því og kóðar það. Síðan er hið kóðaða 

hljóð sent til sendisins og fer í gegnum húðina og í viðtækið. Það breytir síðan 

kóðanum í rafboð sem fara síðan í hin ýmsu rafskaut sem eru grædd í kuðunginn. Inni 

í kuðunginum eru taugafrumur og einnig taugaendi heyrnartaugarinnar sem að 



7 

rafboðin örva. Rafboðin sem að berast eftir heyrnartauginni og til heilans skynjar 

notandinn sem hljóð. (Batshaw. M, 2005: 219) 

Döff menning: 

Heyrnarlaust og heyrnarskert fólk, sem talar táknmál, vilja líta á sig sem 

minnihlutahóp og kalla sig Döff. Döff líta á táknmál sem sitt móðurmál og líta á sig 

sem tvítyngda þar sem fyrsta mál er táknmál og þeirra annað mál íslenska. Döff 

menning er menning heyrnarlausra, er samfléttuð táknmálinu og geymir þá siði, 

venjur, ljóð og listir sem til dæmis túlka þá lífssýn Döff og þeirra sameiginlegu sögu 

og reynslu. Með menningu heyrnarlausra eða Döff menningu skapa þeir sér sérstöðu 

gagnvart heyrandi. (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). 

Tvítyngi: 

Í grein eftir Birnu Arnbjörnsdóttur sem er doktor í málvísindum frá Háskólanum í 

Austin Texas segir að þegar máltaka tveggja tungumála sé samtímis þá leiði það til 

tvítyngis. Hún segir að sú merking sem fólk leggur í  tvítyngi sé mjög á reiki en í 

víðustu merkingu þá sé einstaklingur tvítyngdur sem hefur tvö tungumál á valdi sínu. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (e.d.).  

FM-búnaður: 

Þennan búnað er hægt að nota í skólum og gagnast einstaklingum við margvíslegar 

aðstæður. Búnaðurinn samanstendur af hljóðnema og sendi sem er beint að því sem 

notandinn vill heyra í hverju sinni. Hljóðið berst síðan þráðlaust í móttökubúnað sem 

er festur við heyrnartækið á bak við eyrað.  Aukabúnaður heyrnartækja. (e.d.) 

SMART-tafla: 

Veggtafla sem tengd er við tölvu. Allt sem unnið er í tölvunni er sýnilegt upp á 

töflunni og hægt er að skrifa á töfluna með þar til gerðum penna sem tengist tölvunni.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 
Það er ljóst af lögum um grunnskóla  nr. 66/1995 og Aðalnámsskrá grunnskóla frá 

1999 að skólinn á að mæta þörfum barnanna en ekki öfugt, enda segir í 29.gr. laganna 

að allir nemendurnir eigi að fá jöfn tækifæri. Það stendur líka að þeir nemendur sem 

eiga við námsörðugleika vegna fötlunar eigi rétt á sérstökum stuðningi. 

Einnig kemur fram í Aðalnámskránni (1999) að börn sem eru heyrnarlaus læra ekki 

íslensku á sama hátt og heyrandi börn og að skólum beri skylda til að veita þeim 

það svigrúm til að þau geti þroskast á eigin forsendum. Í Aðalnámsskránni (1999) 

kemur fram sú staðreynd að táknmálið hefur grundvallarþýðingu fyrir hugsun, 

þroska og persónuleika hjá þeim sem eru heyrnarlausir. Fyrir heyrnarlausa 

einstaklinga er mikilvæg uppspretta að þekkingu og menntun að þeir fái tækifæri til 

að kynnast íslenskri menningu og menningu heyrnarlausra í gegnum táknmálið. 

Táknmálið skiptir máli í allri þeirri vinnu sem fram fer í skólanum og öllu daglegu 

lífi og starfi sem heyrnarlausir nemendur upplifa.  

 

Íslenskukennsla fyrir heyrnarlausa þarf að taka mið af mállegum og menningarlegum 

bakgrunni þeirra, sem og námslegri stöðu. Þess vegna telst eðlilegt að tekið sé tillit til 

þeirra námslega svo sem að fá undanþágu frá samræmdum prófum og möguleikum á 

frávikum frá prófreglum. 

 
Í reglugerð um sérkennslu nr. 389/1996 segir í 2. gr. að skólunum beri að skipuleggja 

námið út frá hverjum og einum nemanda þannig að viðkomandi nái fram sínum besta 

þroska. Því má ætla að það sé á ábyrgð skólans að laga námsefnið að viðkomandi 

einstaklingi. Það kemur einnig fram í Salamanca yfirlýsingunni og Barnasáttmálanum 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Í Lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992  segir, að 

það eigi allir rétt til menntunar óháð fötlun. 

Skóli án aðgreiningar 

Í grein sem þeir Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson (2002) skrifuðu um 

árangursríkt skólastarf kemur fram að skólinn sé fyrir alla og að það sé opinber stefna 

um skilvirkan skóla án aðgreiningar. Þar kemur líka fram að þegar verið er að tala um 

skóla án aðgreiningar að heyrnarlausum sé tryggð kennsla á táknmáli sem er þeirra 

móðurmál. Einnig kemur fram hjá þeim að markmiðið verði félagsleg blöndun hjá 
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nemendum og það sé gert til að undirbúa þá til þátttöku í samfélaginu okkar með fullu 

jafnræði. (Arthur Morthens og Gretar L. Marinósson , 2002). 

 

Dóra S. Bjarnason (2003) talar um að í skóla án aðgreiningar sé verið að gera öllum 

nemendum kleift að taka þátt í því skólasamfélagi sem við lifum í. Dóra talar um að 

það þurfi að fara aðrar leiðir við nálgun náms og kennslu, og að það þurfi að aðlaga 

margbreytileikann sem er til staðar í okkar skólasamfélagi svo allir njóti góðs af. 

Einnig kemur hún inn á að það þurfi að vera meiri sveigjanleiki við gerð námsskráa 

og útfærslu þeirra. Hún talar um að kennarar þurfi að vinna meira saman varðandi 

breytingar og kennslu í bekkjum og þegar kemur að því að meta nám og skólastarf.  

Dóra segir að á síðastliðnum tveimur áratugum hafi þessi hugmyndafræði þróast og 

að réttur allra til náms verið miðlægur í öllum lögum sem gilda um menntun barna á 

Íslandi. 

 

Í rannsókn sem Gretar L. (2002) og Dóra Bjarnason (2003) gerðu kom fram að mjög 

litlar breytingar hafa orðið á hefðbundnu skólastarfi, út frá þeirri stefnu sem skóli án 

aðgreiningar gengur út á. Gretar segir að umræðan snúist alltaf um fjárframlög þegar 

fjalla á um skóla án aðgreiningar. Samkvæmt rannsóknarniðurstöðum hans bendir 

margt til þess að hér á landi sé ekki samkomulag fyrir hendi hvað varðar 

stefnumörkun í þessari hugmyndafræði.  

Tvítyngd menntun; íslenska – íslenskt táknmál 
Í grein eftir Birnu Arnbjörnsdóttur (e.d) sem fjallar um menntun tvítyngdra barna, 

kemur fram hvað það þýðir að vera tvítyngdur, en það þýðir að hafa tvö mál. þegar 

börn flytja á milli landa þá eru þau fljót að læra talmálið sem er á leikvellinum. En 

það mál sem fram fer í kennslustund er ekki eins byggt upp, ritmálið er öðruvísi og 

orðaforðinn annar en á leiksvæðinu. Þó börn séu sögð tvítyngd þá eru þau ekki 

endilega með sömu færnina í báðum málum. Börn sem fá innsæi í tvo 

menningarheima skilja betur áhrif menningar og viðhorf og hegðun fólksins. Virkt 

tvítyngi virkar þannig að bæði málin eru notuð reglulega og að málumhverfið gefi 

nægilega af sér. Birna Arnbjörnsdóttir (e.d.) vitnar í rannsókn sem fræðimenn hafa 

gert, þar kemur fram að þau börn sem skipta um málumhverfi áður en að þau eru búin 

að ná tökum á lestrarfærni í sínu móðurmáli, þá telja þeir að best sé að halda áfram 

með lestrarkennsluna á þeirra móðurmáli. Mikilvægt er síðan að halda áfram 
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þekkingunni sem fyrir er og bæta síðan við svo að það sem þau kunna fyrir glatist 

ekki niður. Seinna málinu er síðan bætt við smátt og smátt og talað er um viðbætt 

tvítyngi (additive bilingualism) en andstæðan er frádregið tvítyngi (subtractive 

bilingualism) þar sem meirihlutamál er kennt á kostnað móðurmáls. Tvítyngiskennsla 

gengur út á að bæta við nýju máli en um leið að þróa það móðurmál sem barnið hefur. 

Því betri undirstaða sem barnið hefur í sínu móðurmáli og því betra sem það er í lestri 

á sínu móðurmáli því styttri tíma tekur það fyrir barnið að ná tökum á seinna málinu. 

Sem gerir það að verkum að hann getur fylgt eftir sínum jafnöldrum þar í landi.  Birna 

Arnbjörnsdóttir (e.d.). 

 

Francois Grosjeane (2002) talar um rétt heyrnarlausa barnsins til að alast upp tvítyngt. 

Hann segir að öll heyrnarlaus börn ættu að eiga rétt á því að eiga tvö mál burt séð frá 

því hversu heyrnarskerðingin er mikil eða lítil. Mikilvægt er að heyrnarlausir búi við 

tvítyngi og þá er táknmálið þeirra fyrsta mál en svo kæmi íslenskan sem annað mál. 

Hann nefnir 5 atriði sem eru mikilvægir heyrnarlausum/skertum börnum, þau eru: 

 

1. Þegar barn fæðist þá hefur það samskipti við foreldra sína og tengist þeim 

tilfinningalega og með því að koma táknmálinu strax að þá er búið að styrkja 

foreldratengslin og persónuþroska barnsins.  

2. Barnið þróar með sér vitsmunaþroska strax í bernsku og ef barnið hefur ekki 

tungumál þá nær það ekki að koma orðum á hluti og muna hluti utan að. Það 

getur haft alvarlegar neikvæðar afleiðingar fyrir vitsmunaþroska barnsins ef 

það hefur ekki neitt tungumál eða fær eingöngu samskipti á tungumáli þar sem 

skilningur og samskipti eru mjög takmörkuð. 

3. Francois Grosjeane segir að barnið læri á umhverfið í gegnum tungumálið og 

ef það er af skorunum skammti þá er sú þekking sem hægt væri að koma til 

skila af mjög skornum skammti. Það endurspeglar þekkingu barnsins á 

umhverfinu og hefur áhrif á samskipti við vini og leikfélaga einnig er 

orðaforðinn takmarkaður.  

4. Barnið á rétt á ríkulegum samskiptum við þá sem það er í  mestum 

samskiptum við sem er oftast nánasta fjölskylda. Þær umræður eiga að vera 

þannig að þær innihaldi eins mikið af upplýsingum fyrir málnotandann og 

mögulegt er. Í sumum tilfellum væri hægt að blanda saman raddmáli og 

táknmáli, þannig að samskiptin verði sem ríkulegust.  
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5. Barnið þarf að aðlagast í þessum tveimur heimum, það er táknmálsheiminum 

og raddmálsheiminum. Barninu þarf að líða vel í báðum heimum og finna fyrir 

öryggi. Hann talar um að barninu muni líða betur ef það er í tengslum við 

bæði málin sín þó að annað verði ríkjandi. Einnig talar hann um að 

heyrnarlausa barnið eigi að alast upp tvítyngt því það eigi rétt á því og okkur 

beri skylda til að hjálpa því. 

 

Margar rannsóknir hafa sýnt (Magga, Nicolaisen, Trask, Skutnabb-Kangas og Dunbar 

(e.d), Simonsen, Kristofersen, Hyde M. B., og Hjulstad, 2009) að tvítyngd börn sem 

upplifa að bæði málin eru ekki jafnrétthá lenda í þeirri stöðu að læra það tungumál 

sem er ríkjandi og þá oftast á kostnað síns móðurmáls. Þetta gerir það að verkum að 

börnin verða ekki sterk í báðum málum. Flest börn í dag sem tilheyra minnihluta 

málhópum búa við slíkt frádregið tvítyngi og læra það mál sem er ríkjandi á kostnað 

móðurmálsins. Fram kemur að til þess að börnin fái það sem þeim ber þarf kennarinn 

að tala bæði málin lýtalaust. Talað er um frádregið tvítyngi hjá heyrnarlausum þegar 

kennt er á íslensku í staðinn fyrir íslenskt táknmál. Börnin læra þá íslenskuna á 

kostnað táknmálsins og hætta er á að þau læri hvorugt málið vel. Viðbætt tvítyngi 

væri þegar kennt er á íslensku táknmáli og börnin fá góða kennslu í íslensku til 

viðbótar. Skutnabb-Kangas (1994) bendir einnig á að við slíka kennslu dýpki þekking 

barnanna á tungumálum. Hún skilgreinir tvítyngi þannig að það þurfi að sameinast 

mikil notkun og færni, einnig þurfi að vera til staðar jákvætt viðhorf gagnvart tveimur 

tungumálum. Að hennar mati tilheyra heyrnarlaus og heyrnarskert börn, sem tala 

táknmál, málminnihlutahópi. Hún bendir einnig á mikilvægi þess að viðurkenna 

táknmál til að heyrnarlaus börn fái full málréttindi og segir það forsendu þess að 

heyrnarlaus börn fái tvítyngi í menntun.  

Sömu reglur og lögmál gildi um þennan málminnihlutahóp og aðra heyrandi 

málminnihlutahópa. Hún telur að þau börn sem eru heyrnarlaus eða heyrnarskert og 

fái ekki málörvun eða kennslu við hæfi séu í meiri hættu en heyrandi börn hvað þetta 

varðar. Börnin þurfi kennslu á táknmáli og kennarinn þarf að vera vel talandi á báðum 

málum. Með því að þvinga heyrnarskertu börnin til að tala og ekki að nota táknmál þá 

er verið að útiloka þau frá því að ná að tjá sig almennilega og menntun þeirra er skert 

ef þau fá ekki að mennta sig í gegnum sitt móðurmál þar sem þeir geta fullkomlega 

tjáð sig. Þar sem það er iðulega þannig að börnin geta ekki deilt þessu móðurmáli sínu 
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með foreldrum sínum þá eru þau algjörlega háð formlegri menntun til að þróa sitt 

tungumál á hæsta stig sem mögulegt er (Skutnabb-Kangas, 1994).  

 

Heyrnarlaus börn með kuðungsígræðslu 
 
Á undanförnum árum hefur kuðungsígræðsla verið gerð á flestum börnum sem fæðast 

heyrnarlaus. Fólk hefur bundið miklar vonir við að þetta hjálpartæki. Undanfarin ár 

hafa komið fram nýjar rannsóknir sem skoða félagslega stöðu barna með 

kuðungsígræðslu og benda til þess að ekki sé rétt að treysta því fyllilega að 

kuðungsígræðsla geti tryggt nægilega heyrn. 

 

Gunnilla Preisler (2005) tók viðtöl við heyrnarlaus börn með kuðungsígræðslu þar 

sem kom fram að þau eigi erfitt með samskipti í hóp. Að mati viðmælenda hennar 

kom fram að þau börn sem voru með heyrnarskerðingu og börn sem voru með 

kuðungsígræðslu í bekk með heyrandi börnum áttu erfitt með að skilja ef ekki var 

notað táknmál líka. Þau sögðu að þau gætu talað við einn í einu og tóku sem dæmi við 

kennarann sinn, en fóru á mis við það sem fram fór í bekknum. Í frímínútum áttu þau 

líka erfitt með heyra því þá voru önnur hljóð í umhverfinu sem trufluðu.  (Preisler, 

Tvingstedt, og Ahlström, 2005). 

 

Most og Aviner (2009) gerðu rannsókn á heyrnarlausum börnum sem farið hafa í 

kuðungsígræðslu og hvort að þeir myndu ná að heyra með þeim tækjum. Þau voru 

prófuð með heyrn og svo heyrn og sjón saman. Það voru settar mismunandi 

tilfinningar á sömu hlutlausu orðin. Þeim gekk betur að átta sig á tilfinningunum 

þegar sjón og heyrnin var saman, heldur en þegar það var bara heyrn. Niðurstöðurnar 

gefa til kynna að nýjustu kuðungsígræðslutækin nái ekki að greina tilfinningar í 

töluðu máli.  

Sameining Vesturhlíðaskóla og Hlíðaskóla 

Áður fyrr var Heyrnleysingjaskólinn til húsa í Öskjuhlíðinni. Nafni skólans var síðan 

breytt árið 1990 í Vesturhlíðarskóla. Þar speglast viðhorfsbreyting samfélagsins með 

nafnabreytingunni. Árið 1999 hófst samvinna á milli Vesturhlíðarskóla og Hlíðaskóla 

þar sem það voru svo fá börn í Vesturhlíðarskóla að þar var talin hætta á félagslegri 
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einangrun. (Borgarskjalasafn Reykjavíkur, 2004). Hlíðaskóli var stækkaður og var sú 

stækkun með táknmálssviðið í huga en svo er deildin kölluð sem nú kennir 

heyrnarlausum börnum. Á fundi fræðsluráðs 13. maí 2002 var samþykkt að Hlíðaskóli 

og Vesturhlíðarskóli skyldu sameinast í einn skóla undir heitinu Hlíðaskóli frá og með 

1. sept. 2002. Sameiningin tók formlega gildi 1. ágúst 2003. Þessi hugsun er í anda 

skóla án aðgreiningar og gengur út á að bæði heyrnarlausir/skertir og heyrandi 

nemendur geti verið í sama skóla og allir fái kennslu við hæfi. Unnið er samkvæmt 

tvítyngis stefnunni þar sem að táknmálið og íslenskan eru jafnrétthá. (Hlíðaskóli e.d.). 

 

Ingibjörg Sólrún þáverandi borgarstjóri sagði að markmiðið með sameiningu skólana 

væri meðal annars að koma til móts við óskir fjölda foreldra heyrnarskertra barna. 

Hún svaraði því að með þessari sameiningu væri verið að vinna að markmiðinu skóli 

án aðgreiningar. Hún sagði að þetta væri ósk margra foreldra um þjónustu í 

almennum hverfisskólum og tók það fram að þetta væru alls ekki sparnaðaraðgerðir. 

Hún sagði að tilgangurinn með þessari sameiningu væri líka að styrkja 

ráðgjafarhlutverk skólans gagnvart 85 heyrnarskertum nemendum í öðrum 

grunnskólum (Anna G. Ólafsdóttir, 2002 ). 

 

Aðalástæða fyrir sameiningu Vesturhlíðarskóla og Hlíðaskóla árið 2002 var að þeir 

einstaklingar sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir gætu átt félagsleg samskipti. 

Ástæðan var fámenni í hverjum árgangi eða bekk og með því að blanda þessum 

skólum saman og búa til táknmálssvið var verið að reyna að taka á því að þeir 

einstaklingar sem eru táknmálstalandi hefðu samfélag, sem samanstæði af fleiri en 

einum eða tveimur einstaklingum (Anna G. Ólafsdóttir, 2002). 

 

Guðbjörg Ragnarsdóttir gerði rannsókn á árunum 2003 – 2005 og svo aftur 2007 – 

2008 en hún gekk út á að skoða Hlíðaskóla og Vesturhlíðarskóla, sem var skóli 

heyrnarlausra og hvernig þessir ólíku nemendahópar upplifðu þessa sameiningu. 

Markmið þessarar rannsóknar hennar var að varpa ljósi á tilgang og sameiningu 

þessara tveggja skóla og síðan hvernig til tókst með tilliti til heyrnarskertu/lausu 

nemendanna. Niðurstöður rannsóknar hennar benda til að félagsleg einangrun 

heyrnarlausra hafi ekki verið rofin með þessari sameiningu (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 

2009).  
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2. Aðferðafræði og þátttakendur 
Í ritgerðinni studdist ég við eigindlega rannsóknaraðferð (Qualitative research).  

Jón Gunnar Bernburg (2005) lektor í félagsfræði segir að eigindleg rannsóknaraðferð 

sé þegar einstaklingurinn er virkur túlkandi veruleikans. Athafnir fólks eru útskýrðar 

með því að afla gagna og sjá hvaða merkingu það leggur í sína reynslu. Félagslegur 

veruleiki er óstöðugur og túlkunin háð síbreytilegum samskiptaferlum og samhengi. 

Eigindlegar rannsóknir snúast um að afla gagna um það hvernig fólk túlkar aðstæður 

sínar og umhverfi. Til þess að framkvæma þetta er fylgst með fólki í sínu daglega 

umhverfi og einnig eru tekin viðtöl þar sem að spurningarnar og svörin eru ekki í 

föstu formi. Það sem verið er að fá fram í svona viðtölum er ekki eitthvað tölfræðilegt 

heldur verið að skoða hugtök og þemu og með þeim er verið að lýsa sameiginlegri 

reynslu eða upplifun hjá mismunandi einstaklingum og hópum.  

 

Gagnaöflun 

Í bók Þórunnar Blöndal, Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu 

er fjallað um söfnun og greiningu gagna. Ennfremur eru þar leiðbeiningar um 

gagnaöflun. Gagnaöflun mín fólst í því að ég bjó til spurningar sem ég hafði opnar 

þannig að þær myndu leiða til fleiri spurninga og vangaveltna. Þessar spurningar lagði 

ég fyrir þá viðmælendur sem ég tók viðtölin við. Ég var með upptökutæki sem ég 

hafði meðferðis og þegar viðtölunum var lokið þá fór ég heim og ritaði þau niður 

orðrétt og þær hugleiðingar sem komu upp við þessar aðstæður. Einnig ritaði ég niður 

þær aðstæður sem fyrir augun bar.  (Þórunn Blöndal, 2005). 

Greining gagna 

Ég las viðtölin nokkrum sinnum yfir og kóðaði (greindi) þau. Ég skoðaði líka hvað 

viðmælandinn sagði miðað við líkamstjáningu hans. Það er oft munur á milli þess sem 

sagt er og hvernig líkamstjáningin er. Þegar þessari kóðunarvinnu var lokið þá rýndi 

ég í niðurstöður og fann sameiginlegan þráð. Þegar þráðurinn var fundinn þá var hægt 

að draga ályktanir og komast að niðurstöðu og svörum við rannsóknarspurningum 

mínum. (Þórunn Blöndal, 2005). 
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Þátttakendur/viðmælendur 
Þegar ég fór að leita eftir viðmælendum í rannsókn mína, sneri ég mér til 

Samskiptamiðstöðvarinnar til að fá ábendingar um hvar heyrnarskertir stunda nám. 

Forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra hafði samband 

við tvo skóla þar sem heyrnarskertir nemendur stunda nám og óskaði eftir leyfi til 

þess að ég fengi að tala við kennara. Í báðum skólum voru börn sem eiga foreldra sem 

leitað hafa til Samskiptamiðstöðvarinnar. Eftir að kennarar barnanna höfðu gefið leyfi 

til að ég mætti hafa samband við þá hringdi ég til þeirra og mælti mér mót við þá. 

Viðmælendur mínir voru úr Hlíðaskóla og Blómaskóla. Einnig hafði ég samband við 

Margréti Gígju sem er ráðgjafi hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 

en hún er heyrnarskert og ræddi ég við hana um hennar skólagöngu. Síðan ræddi ég 

við skólastjóra, í grunnskóla Sólarskóla. Sá skóli mun taka á móti heyrnarlausum 

nemanda í haust. Í grunnskólunum tveim eru viðmælendur mínir konur með 

grunnskólakennaramenntun. Þær eru báðar umsjónarkennarar sinna bekkja. Margrét 

Gígja er leikskólakennari að mennt en starfar í dag sem ráðgjafi hjá 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og er í samvinnu við grunnskólana 

fyrir börn með heyrnarskerðingu. Skólastjórinn í Sólarskóla hefur verið virkur í 

félagsmálum í sínu bæjarfélagi og á landsvísu og hefur hann notað þá reynslu þegar 

kemur að því hvernig hann horfir á skólann og talar um að skólinn sé samfélag. Hann 

hefur starfað sem skólastjóri í fimm ár. 

3. Niðurstöður 
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum og skoðað hvaða sérþarfir heyrnarskertir 

grunnskólanemendur hafa, hvernig grunnskólanum tekst að mæta þeim og hvernig 

börnunum gengur að aðlagast heyrandi skólasamfélagi.  

Er munur á milli skóla 
Í Hlíðaskóla sem er sameinaður skóli fyrir heyrnarlausa og heyrandi, er  búið að taka 

mið af þörfum nemenda sem eru með heyrnarskerðingu og nemendur eru meðvitaðir 

um heyrnarleysi og hvernig samskipti fara fram. Þar er byggt á tvítyngisstefnu þar 

sem táknmál og íslenska eiga að vera jafnrétthá mál í kennslunni. (Hlíðaskóli, e.d.) 

Í Blómaskóla er gengið út frá því að heyrnarskerðingin sé svo lítil hjá nemandanum 

að það þurfi ekki að gera sérstakar breytingar í bekknum  sem viðkomandi nemandi er 

í. Það eru fleiri nemendur með heyrnarskerðingu í Hlíðaskóla en í Blómaskóla.  
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Í Sólarskóla er verið að undirbúa komu barns í skólann, en það barn mun verða eina 

barnið í skólanum sem er Döff. 

Hlíðaskóli  

Í bekknum eru bæði heyrandi og heyrnarskert börn. Um þriðjungur barnanna í 

bekknum er heyrnarskertur. Í kennslustofunni er SMART tafla en hún virkar þannig 

að hún er tengd við tölvu og hægt er að fara á internetið og nota snertipenna til að 

skrifa á töfluna. Einnig er hægt að ná í línu- og rúðustrikuð blöð í tölvunni og skrifa á 

töfluna eins og verið sé að skrifa í bók. Þetta er mikið hjálpartæki þegar kemur að 

þeim sem eru heyrnarskertir því óteljandi möguleikar eru á að  vinna sameiginleg 

verkefni þegar tölvutenging er aðgengileg. Kennslunni er þannig háttað að hún fer 

fram bæði á talaðri íslensku eða raddmáli, en einnig á táknmáli og með sjónrænum 

skilaboðum í gegnum SMART töflu. Börnin sitja í röðum, borðin eru 6 saman og það 

eru 4 sætaraðir í bekknum. Einnig er til staðar svokölluð heimastofa inni í stofunni. 

Þar sitja börnin í U – formi og þar eru þau beðin um að koma þegar verið er að 

útskýra vel og vandlega það sem framundan er. Þetta á að tryggja að börnin nái þeim 

fyrirmælum sem kennarinn er að segja. 

 

Aðeins einn kennari stýrir bekknum hann þarf að tala bæði íslensku og táknmál á 

sama tíma. Þetta segir kennarinn að sé ómögulegt. Málfræði táknmálsins er ekki sú 

sama og í talaðri íslensku. Sem dæmi þá þarf að ná athygli þegar heyrnarskertir eiga í 

hlut. Það þarf að banka í borð, stappa niður fótum, eða ganga að borði viðkomandi og 

fá augnsamband. Á táknmáli væri sagt: VINKA (það er til að ná athyglinni), ÞIÐ 

(bend) BÚIN VINNA 10. KAFLI HVER (viss) BÚINN? Í tilviki heyrandi notar 

kennarinn bara íslensku og segir : Takið eftir,  hverjir eru búnir að vinna verkefnið í 

10. kafla? Kennarinn segist í raun tala blendingsmál eða nota total communication. 

Það er táknmál með íslenskum stuðningsorðum og í rauninni tali hún ekki hreint 

táknmál nema það sé maður á mann. Það er ekki hægt að tala bæði málin á sama tíma. 

Hún segir að þetta hafi að sjálfsögðu áhrif á málið og þó meiri áhrif á táknmálið því 

börnin fái ekki útskýringar á táknmáli heldur á einhverskonar blendingsmáli. 

Kennarinn sagði að kennsluaðferðir miðist við þarfir heyrnarskertu  nemendanna. Hún 

sagði að í fyrra hefðu verið tveir kennarar þar sem annar talaði táknmál og hinn 

íslensku. Núna væri einungis einn kennari vegna sparnaðar og væri þetta mikil 

afturför og ekki boðlegt þeim börnum sem eru tvítyngd með táknmáli og íslensku. 
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Kennarinn horfir á hópinn og ákveður að betra sé að koma fram við alla eins og þeir 

væru heyrnarskertir. Með því móti væri örugglega verið að ná til þess nemanda sem er 

heyrnarskertur. Hætta er á því ef kennari kemur fram við hópinn eins og hann sé 

heyrandi, að þeir nemendur sem eru heyrnarskertir fari á mis við upplýsingar frá 

kennara. Hvað varðar hópavinnu þá þarf að stýra henni vel og gæta þess hverjir eru 

saman í hóp og hvaða hlutverkum þeir eiga að gegna innan hópsins, ef sú vinna er vel 

undirbúin eru allir virkir og eru með. Að hennar sögn nota nemendur stundum salerni 

sem flóttaleið til að koma sér frá erfiðum og leiðinlegum verkefnum. Kennarinn segir 

að þau sem fái minnstar upplýsingar þ.e. einungis með töluðu máli í bekknum fari 

oftar en aðrir á salerni eða fram. Félagsleg samskipti á milli heyrnarskertra og 

heyrandi bekkjarfélaga eru ekki mikil og fyrir utan bekkinn eru þau ekki á táknmáli. 

Ég fylgdist meðal annars með einum nemanda sem er heyrnarskertur í þessum bekk 

og sá að hann fékk fyrirmæli á táknmáli og hann vann verkefnið vel eftir að hann fékk 

fyrirmælin. Staðan í Hlíðaskóla virðist koma heim og saman við 

rannsóknarniðurstöður Gretars Marinóssonar um að peningar ráði meira en þarfir 

barnanna og ekki sé samkomulag fyrir hendi hér á landi hvað varðar stefnumörkun í 

skóla án aðgreiningar eða hvað tvítyngi merkir. 

 

Blómaskóli  

Að mati kennara var nemandi lítið heyrnarskertur og hann taldi að ekki væri þörf á að 

gera neinar sérstakar breytingar inn í bekknum fyrir hann. Kennslustofan er 

hefðbundin og er borðum raðað í hefðbundnar raðir. Ekki er neitt sérstakt gert til að 

auka sjónræna kennslu. Kennslan er þannig sett upp og hugsuð út frá því að allur 

bekkurinn sé heyrandi. Það sem er sýnilegt er dagskrá vikunnar en hún er upp á vegg 

þannig að allir geti séð hvað er næst á dagskrá. Einnig er kennarinn með blað sem 

nemendur geta merkt við hvað þau eru búin með hverju sinni. Það gagnast 

nemandanum örugglega ásamt öllum öðrum í  bekknum. Kennari notar ekki FM – 

búnað. Kennarinn sagðist hafa tekið við þessum bekk síðast liðið haust. Hann sagði 

frá því að hann hefði verið með foreldra barnsins í viðtali um daginn og þar hefði það 

komið fram sem ósk frá barninu sjálfu og í samráði við foreldra þess að hvíla 

heyrnartækið. Kennari telur að heyrnin aftri nemandanum ekki í sínu námi og segir að 

hann sé virkur í tímum. Einnig kom það fram að nemandinn tekur ekki þátt í 

umræðum og spyr ekki mikið í tímum. Kennarann hafði ekki fengið fræðslu um 
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heyrnarskerta nemendur. En að hans mati þyrfti að vera meira af sjónrænu efni ásamt 

því að hafa FM-búnað fyrir nemandann. Kennarinn sagðist ekki merkja það að 

viðkomandi nemandi reyndi að forðast ákveðin verkefni með því að fara oftar á 

salerni eða fá leyfi til að fara út úr kennslustofu vegna erfiðra verkefna.  

Kennarinn taldi að félagslegu samskiptin væru hnökralaus. Hann segir að viðkomandi 

nemandi eigi vinahóp og sé með þeim í frímínútum.  Kennari sér ekki að það sé 

eitthvað sem sýni fram á það að viðkomandi sé heftur á þeim forsendum að hann sé 

jajebbmeð heyrnarskerðingu. Kennarinn heyrir ekki neitt á tali nemandans sem bendi 

til þess að heyrnarskerðingin hái viðkomandi dagsdaglega í námi eða leik. Í 

Blómaskóla er ekki gert neitt til þess að meta hvort þarfir nemenda eru aðrar en 

kennari heldur. Ekki hefur verið gerð nein grein á stöðu hans í bekknum eða hvort 

skólinn mæti honum á fullnægjandi hátt. 

 

Sólarskóli 
Ég ákvað að taka viðtal við skólastjóra í almennum grunnskóla sem mun taka á móti 

heyrnarlausum nemenda í haust. Núna er einn nemandi í skólanum með væga 

heyrnarskerðingu á öðru eyra. Mig langaði til að heyra hvaða viðhorf hann hefur til 

heyrnarlausra/skertra og hvernig hann hefur hugsað sér að vinna að móttöku 

heyrnarlausa nemandans. Hefur hann kynnt sér þessi mál eitthvað sérstaklega og 

hefur hann undirbúið eitthvað sérstaklega komu þessa barns í skólann? Veit hann 

hverjar þarfir heyrnarlausra og heyrnarskertra eru? Skólastjórann segist líta á skólann 

sem lítið samfélag, og í samfélagi eru allir velkomnir. Einnig vill hann ekki tala um 

samvinnu á milli skólans og heimilis því foreldrar eiga að upplifa sig sem hluta af 

samfélaginu. Hann frétti af þessum nemanda fyrir tæpum þrem árum. Nemandinn á 

systkini í skólanum og þetta er heimaskóli þeirra systkina. Strax þá var búinn til 

táknmálshópur og í hópnum var starfsfólkið í leikskólanum sem barnið er búið að 

vera í frá tveggja ára aldri og grunnskólakennarar, þroskaþjálfar og stuðningsfulltrúar 

sem tilheyra hans heimaskóla. Skólastjórinn segir að það sem skipti mestu máli 

samvinna allra aðila og hvernig að þessu er staðið. Ekki sé nóg að taka bara við 

nemanda og hugsa ekki út hvað það er sem bíður hans. Hann nefnir sem dæmi að 

kennarinn sem mun taka við nemandanum er búinn að vera í táknmálskennslu til að 

undirbúa sig fyrir haustið. Einnig kenndi hann valhópi nemenda í 9. og 10. bekk 

táknmál. Búið er að stofna teymi þar sem verið er að skipuleggja hvernig best sé að 
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vinna að þessum málum. Í því teymi eru foreldar barnsins, sérkennslufulltrúi 

grunnskóla bæjarins, sérkennari og skólastjórinn í Sólarskóla, forstöðumaður 

Samskiptamiðstöðvar, leikskólastjóri leikskólans sem barnið er búið að vera í, 

skólastjóri Mánaskólans og sérkennslufulltrúi leikskóla bæjarins. Þessi nemandi mun 

vera tvo daga vikunnar í Sólarskóla og er hugsunin að styrkja hann félagslega því 

þetta sé hans heimaskóli. Síðan fer hann í Mánaskólann hina þrjá dagana þar sem 

hann er með öðrum heyrnarlausum eða heyrnarskertum börnum og æfir sig í 

samskiptum í sínu móðurmáli þ.e. táknmálinu. Í Mánaskólanum fær hann samskipti 

við börn sem tala táknmál og þar talar starfsfólkið líka táknmál. Með veru hans í 

Mánaskólanum er hann að fá það táknmálsumhverfi sem hann þarf. Vera nemandans í 

tveimur skólum er gerð í þeim tilgangi að tryggja honum gott táknmálsumhverfi og 

eins gott félagslegt umhverfi og hægt er. Þetta næst ekki í einum skóla, þar sem 

Sólarskóli er í hans heimabyggð og stjórnendur þar gera sér fulla grein fyrir því að 

þeir geta ekki tryggt honum fullkomið málumhverfi. Í Mánaskólanum fær hann eins 

gott málumhverfi og hægt er að tryggja honum en hann er hins vegar fjarri 

heimabyggð. Væri hann eingöngu í Mánaskólanum er hætt við að hann myndi missa 

tengsl við sína núverandi félaga og nærumhverfi.  

 

Búið er að ráða stuðningsfulltrúa sem verður með barninu en stuðningsfulltrúinn er 

heyrnarskertur og kann táknmál. Hlutverk stuðningsfulltrúans er að vera brú á milli 

táknmálsins og íslenskunnar. Síðan verður til staðar ráðgjafi en hans hlutverk er að 

styðja skólann í að gera táknmálið sýnilegt í skólanum. Tilgangurinn er að nemandinn 

finni að málið hans er viðurkennt og að þetta sé hans skóli og einnig að sjá til þess að 

það starfsfólk sem er óöruggt geti leitað til ráðgjafans með spurningar, einnig mun 

ráðgjafinn vera tengiliður fyrir skólann inn í Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra. Skólastjórinn segir að það sé mikilvægt að taka einungis lítil skref í 

þessum málum og endurskoða stöðuna, en hann er bjartsýnn á haustið og með opinn 

huga gagnvart því að taka við nemenda sem er Döff.  

Reynsla Margrétar Gígju af sinni skólagöngu 
Margrét Gígja er leikskólakennari að mennt en hefur starfað hjá Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra (Shh) síðan námi lauk. Ég fékk hana til að segja mér 

frá sinni skólagöngu og hvernig hún upplifði hana, einnig ræddi ég við hana um mínar 

vangaveltur sem snúa að því hvernig börnum með heyrnarskerðingu gengur í 
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almennum skólum og hvað henni finnst um þau mál. Margrét Gígja er heyrnarskert og 

hefur haft heyrnartæki síðan hún var þriggja ára. Hennar grunnskólaganga var í 

Árbæjarskóla þar til hún var 12 ára en þá var fjölskyldu hennar og Margréti Gígju 

veitt ráðgjöf sem fólst í því að skipta upp vikunni og fara í Heyrnleysingjaskólann í 

tvo daga og vera hina þrjá í Árbæjarskólanum. Hún sagði að hún hefði átt erfitt með 

tungumál og stærðfræði í almenna skólanum en eftir að hún fór í 

Heyrnleysingjaskólann komst hún vel inn í tungumálin og stærðfræðina.  

Mikið tillit var tekið til hennar og útbjó Heyrnleysingjaskólinn stundaskrá út frá 

Árbæjarskólanum. Þó segir hún að námsefnið hafi nú verið einfaldað fullmikið í 

Heyrnleysingjaskólanum. Þegar hún var komin í framhaldsskóla hafi fræðslan ekki 

verið mikil en viðhorf kennarana voru góð. Hún hafi hins vegar alltaf þurft að vera að 

ítreka við kennarana að vera ekki að ganga um gólf þegar þeir voru að tala og ekki að 

vera með hendur fyrir munni því þá reyndist henni erfitt að lesa af vörum.  

Í dag er Margrét Gígja starfandi sem ráðgjafi hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra. Hún hefur sinnt táknmálskennslu, gert samskiptagreiningar á 

samskiptum heyrnarskertra barna í almennum skólum og veitt ráðgjöf um kennslu 

heyrnarlausra og heyrnarskertra. Að mati Margrétar Gígju væri best að heyrnarskertu 

börnin ættu kost á að blanda þessu saman líkt og hún fór í gegnum þegar hún var í 

sínu námi. Einnig talaði hún um að mikið skorti á fræðslu inn í grunnskólana. 

Starfsfólk í almennum skólum hafi lítinn skilning á heimi hinna heyrnarlausu/-skertu 

og hvaða vanda þeir upplifi. Nemandi í almennum bekk þar sem eru kannski 25 

nemendur og allir með eðlilega heyrn eigi oft erfitt með að fylgjast með. Kennarar 

vita lítið um hvernig best sé að mæta þörfum hans. Margrét Gígja segist oftast 

ráðleggja kennurum að raða borðunum í bekknum í U, sjá mynd hér fyrir neðan. 
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þannig að viðkomandi barn geti séð framan í kennarann og einnig alla nemendurna. 

Einnig nefnir hún að barn sem er með heyrnarskerðingu eigi ekki endilega að sitja á 

fremsta bekk eins og oft sé ráðlagt. Það sem gerist í slíku tilviki er að barnið skynjar 

ekki hvaðan hljóðin koma sem eru fyrir aftan það, þetta getur valdið barninu miklu 

óöryggi og vanlíðan inn í bekk. Margrét Gígja segir að heyrnarskert börn séu 

sérfræðingar í að fela ef þau heyra ekki hvað sagt er. Þau reyna allaf að láta líta út 

fyrir að ekkert sé að. Þess vegna fari staða barnsins oft framhjá kennaranum þar til í 

óefni er komið. Margrét Gígja talar líka um að það eigi að nota alla þá tækni sem til er 

í dag. Þá á hún við tölvur og SMART töflur. Þannig að þau skilaboð sem fram fara í 

bekknum fari ekki bara fram á raddmáli eða töluðu máli heldur líka sjónrænt.  

Skólar þurfi ráðgjöf og aðstoð t.d. með táknmálsstund daglega inn í bekknum sem að 

heyrnarskerta barnið er í. Margrét Gígja segir að í raun sé nauðsynlegt að börn sem 

greinist  með heyrnarskerðingu fái sem fyrst tækifæri til að kynnast táknmálinu. Þó 

svo að barnið þurfi ekki að hafa það sem fyrsta mál þá er það svo að heyrnarskertir 

hafa tvö móðurmál, íslensku og táknmál og eru því tvítyngd. Því fyrr sem barnið lærir 

táknmálið því betra sjálfstraust hefur það gagnvart málinu og þar með hefur það vald 

á tveimur málum. Vandamálið í dag er skortur á kennsluráðgjöfum. Skólakerfið hafi 

ekki aðgang að kennsluráðgjöfum á þessu sviði en líklega þyrfti að a.m.k. fimm slíka 

til þess að styðja kennara í almennum skóla.  

Umræður  
Niðurstöðurnar  sýna að í Hlíðaskóla er starfsfólk meðvitað um að heyrnarlausir og 

alvarlega heyrnarskertir einstaklingar þurfi kennslu sem felst í meiru en bara talaðri 

íslensku. Gaman var að sjá fyrirmælin sem gefin voru inn í bekkinn á íslensku, 

táknmáli og sjónrænu formi. Í Hlíðaskóla er sá möguleiki að þar er hægt að búa til 

bekk með nokkrum heyrnarskertum börnum sem ég tel vera kost því að þá eiga þau 

meiri möguleika á samskiptum á táknmáli. Hins vegar virðist það koma niður á 

íslensku og táknmáli þegar sami kennari á að tala bæði málin á sama tíma. Utan 

skólastofu var ekki mikið um táknmál og illa gekk að koma á félagslegum 

samskiptum utan skóla.  

 

Niðurstöður úr viðtali í Blómaskóla sýndi að það var gengið út frá því að allir í 

bekknum væru með eðlilega heyrn þó að viðkomandi nemandi  væri með 

heyrnarskerðingu. Þannig að augljóst var að ekki var mikil fræðsla til staðar né 
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skilningur á stöðu nemandans með heyrnarskerðingu. Því þó viðkomandi hafi væga 

heyrnarskerðingu þá eru þeir nemendur oft sérfræðingar í að fela stöðu sína eins og 

viðmælandi minn hún Margrét Gígja sagði. Það kom fram í viðtali við kennarann í 

Blómaskóla að nemandinn væri ekki í  sérkennslu þetta virðist endurspegla að 

þekking á stöðu sem heyrnarskertir búa við og hvað heyrnarskerðing þýðir í raun og 

veru ekki vera til staðar.  

 

Í Sólarskóla tók ég viðtal við skólastjórann, þar sem ég ákvað að fræðast um hver 

staða hans er þegar kemur að þeirri staðreynd að taka á móti nemanda sem er 

heyrnarlaus. Í þeim skóla er verið að byggja upp mjög áhugaverða aðkomu fyrir 

heyrnarlausan nemanda, að mínu mati. Þetta er gert í litlum skrefum og lögð er 

áhersla á að allt starfsfólk skólans sé meðvitað um hvað það þýðir að fá heyrnarlausan 

nemanda í skólann. Spennandi verður að fylgjast með því hvernig til tekst. 

 
Félagsleg samskipti barna sem eru með heyrnarleysi eða alvarlega heyrnarskerðingu 

eru háð því hvort einhverjir nemendur kunni táknmál og geti haft samskipti við þann 

sem er heyrnarlaus eða heyrnarskertur. Í 29. gr. grunnskólalaga stendur að þau börn 

sem vegna sértækra félagslegra örðugleika eigi rétt á sérstökum stuðningi í námi 

(1995). Samkvæmt þessum lögum eiga börn rétt á því að fá aðstoð þegar kemur að 

félagslegum samskiptum, en þó bara er varðar nám. Það kemur fram að þau börn sem 

búa við heyrnarleysi eigi rétt á að fá sérkennslu við hæfi. Það vantar því þann 

stuðning sem þarf til þess að börnin aðlagist félagslega í heyrandi skólasamfélag. Í 

samræmi við niðurstöður Gretars Marinóssonar á skóla án aðgreiningar er ekki er 

heildrænn skilningur á stöðu þessara barna og skólakerfið virðist ekki hafa ákveðnar 

leiðir til að mæta þeim. Handleiðslu virðist vanta til skólanna og upplifun mín er að 

það sé algerlega háð stjórnun skólans og því á hvernig kennara börnin lenda hversu 

góða menntun og þjónustu þau fá.  

 

Hvernig getur skóli án aðgreiningar mætt börnum með 

heyrnarskerðingu? 

 Kennslan þarf að fara fram á tveim tungumálum; táknmáli og íslensku. 

 Börn fá að vera tvítyngd með viðbætt tvítyngi. 

 Tveir kennarar vinna saman.  
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 Bekkurinn fær fræðslu um heyrnarleysi og heyrnarskerðingu. 

 Læra táknmál. 

 SMART tafla  

 Uppröðun borða 

 

4. Samantekt og lokaorð 
Í þessari rannsókn ræddi ég við kennara í tveim skólum. Rannsóknin segir frá þeirri 

stöðu sem er í skólunum en er ekki um stöðuna í grunnskólum almennt. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um viðmiðanir sem hægt er að nýta sér í kennslu og 

skipulagi fyrir heyrnarlausa/-skerta nemendur og er tilgangur rannsóknarinnar frekar 

sá að vekja fólk til umhugsunar.  

 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að í þeim skólum sem skoðaðir voru sé 

ekki um að ræða að börnin búi við virkt tvítyngi eða að skólarnir hafi skilning á því 

hvernig mæta eigi heyrnarlausum og heyrnarskertum nemendum. Í Hlíðaskóla talar 

sami kennarinn bæði málin á sama tíma, sem veldur því að hvorugt málið er öflugt. Í 

Blómaskóla er gengið út frá því að nemandi sé með fulla heyrn og hefur því ekki 

verið velt fyrir sér táknmáli í hans námi. Francois Grosjeanae (2002) leggur áherslu á 

að þeir sem eru heyrnarlausir/-skertir hafi aðgang að þeim valmöguleika að hafa bæði 

málin. Grosjeane bendir á að ef tungumálið er af skornum skammti þá endurspeglar 

það þekkingu barnsins á umhverfinu og samskiptum við vini og leikfélaga og 

orðaforðinn getur líka orðið af skornum skammti. Það er merkilegt að skoða þær 

niðurstöður sem koma fram í Blómaskóla þar sem kennari segir að nemandi sé með 

mjög litla heyrnarskerðingu og þetta hafi ekki sjáanlegar afleiðingar þrátt fyrir það 

hafa foreldrar barns leitað eftir táknmálsþjónustu. Einnig kemur fram að nemandi er 

ekki mikið að taka þátt í umræðum eða spyrja í tímum. Einnig er athyglisverður 

punktur sem kemur fram í viðtali sem ég tók við Margréti Gígju þar sem hún talar um 

að heyrnarskertir séu sérfræðingar í að fela þá stöðu sína ef þeir heyra ekki þau 

skilaboð sem sögð eru.  

 

Ef markmiðin eru skoðuð er snúa að því að sameina heyrnarlausa/-skerta og heyrandi 

nemendur þá virðist þetta ganga upp þar sem því er stýrt af kennara. En þó vantar á að 

bæði málin nái því að vera öflug. Ég nefni sem dæmi kennslustund í Hlíðaskóla en 
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um leið og börnin eru komin út fyrir kennslustund þá ber á þeirri einangrun sem fylgir 

heyrnarlausum/-skertum börnum.  

 

Þessi litla athugun mín virðist gefa til kynna að lítil þekking sá á þörfum 

heyrnarlausra og heyrnarskertra í almenna skólakerfinu. Það vantar mikið að til sé 

þjónustukerfi til að styðja við þá þjónustu sem þessi börn þurfa að fá.  

 

Þar sem kveikjan að þessari ritgerð minni sneri að framtíðarskólagöngu vinar míns þá 

tel ég að það sem skipti mestu máli er að stjórnendur skólans sem munu taka við 

honum hafi það viðhorf að vilja fræðast um málefni og menntun heyrnarlausra/-

skertra og vilji leggja það á sig sem þarf til að barnið upplifi sinn skóla sem 

heimaskóla.  
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