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Ágrip 

Ritgerð þessi er unnin til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasviði haustið 2010. Ritgerðin fjallar um hvernig heyrnarlausum börnum 

með kuðungsígræðslu er mætt í grunnskólum landsins. Lýst er kuðungsígræðslu, 

fjallað um kennslu barna með kuðungsígræðslu erlendis og talað við kennara í þremur 

íslenskum skólum sem hafa nemendur með kuðungsígræðslu. 

Samkvæmt erlendum rannsóknum vilja börn með kuðungsígræðslu hafa táknmálið 

með því að þau heyra kannski ágætlega en skilja ekki hvað sagt er. Hér á landi er 

táknmálið ekki alls staðar notað með ef til vill vegna þekkingarleysis á þessum. 

málum. Greinilegt er að víða úti í heimi er þróunin í kennslu barna með 

kuðungsígræðslu mun lengra á veg komin en hér á landi og benda niðurstöður 

ritgerðarinnar til þess að auka þurfi fræðslu og ráðgjöf í skólakerfinu til þess að koma 

betur til móts við nemendur með kuðungsígræðslu. Skólarnir virðast huga betur að 

hljóðvist í umhverfi barnanna en minna að því að efla samskiptin. 
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Formáli 

Leiðbeinandi minn við skrif þessarar ritgerðar var Valgerður Stefánsdóttir og vil ég 

þakka henni leiðsögnina við að afmarka efnið, finna heimildir og fleira. Einnig vil ég 

þakka Önnu Kristínu Guðjónsdóttur vinkonu minni fyrir prófarkalestur og aðstoð við 

frágang. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni þolinmæðina og skilninginn á því 
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Inngangur 

Á fjórða misseri mínu í grunnskólakennarafræðum var ég fjórar vikur í vettvangsnámi 

í skóla þar sem heyrnarlausir og heyrnarskertir nemendur eru meðal nemenda. Nokkrir 

þessara heyrnarlausu/heyrnarskertu nemenda eru með kuðungsígræðslu (Chochlear 

Implants) og beindist athygli mín svolítið að þeim.  

Þegar ég var í mínu fyrra námi, Táknmálsfræði,  fyrir nokkrum árum heyrði ég aðeins 

um kuðungsígræðslu en umræðan var ekki á jákvæðu nótunum. Ég lærði aðallega um 

heyrnarleysi, táknmál, menningu og sögu heyrnarlausra og annað sem tilheyrir 

samfélagi heyrnarlausra. Kuðungsígræðsla tilheyrir ekki samfélagi heyrnarlausra en 

hún er aðgerð sem gerð er á heyrnarskertum og/eða heyrnarlausum þannig að ekki er 

annað hægt en að skoða heyrnarleysi og táknmál aðeins þegar tala á um 

kuðungsígræðslu. 

Tíminn líður og sífelldar nýjungar og uppgötvanir verða í tækninni og læknavísindum 

og hefur kuðungsígræðslutæki verið eitt þeirra tækja sem hafa verið að breytast og 

batna til mikilla muna á skömmum tíma.  Mér finnst því áhugavert að kynna mér þetta 

tæki og fræðast um hvað það gerir fyrir einstaklinga á grunnskólaaldri sem hafa 

skerta- eða jafnvel enga heyrn. 

Í upphafi vinnu minnar við þessa ritgerð byrjaði ég á því að kynna mér 

kuðungsígræðslu, hverjir kostir hennar eru, fyrir hverja hún er og hvernig hún virkar. 

Þegar ég fór að afla mér upplýsinga fór ég að hugsa meira og meira um nemendurna 

sem ég kynntist í vettvangsnáminu.  Ég fór að velta því fyrir mér hvernig best væri að 

mæta þessum börnum í grunnskólum og ákvað því að kanna það nánar og kanna 

hvernig börnum sem hafa farið í kuðungsígræðslu er mætt í grunnskólum landsins. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er því að skoða hvernig börnum með kuðungsígræðslu er 

mætt í grunnskólum. Áður en ég skoða það fer ég aðeins yfir hvað heyrnarleysi og 

táknmál er. Í því samhengi skoða ég skilgreiningar á heyrnarleysi, því það er ekki 

sama hver skilgreinir heyrnarleysi, þ.e. hvort hann er heyrnarlaus, læknir eða einhver 

annar.  Þar á eftir kynni ég hvað kuðungsígræðsla er, fyrir hverja hún er og á hvaða 

aldri er best að fara í kuðungsígræðslu.  Þegar ég hef útskýrt þetta kynni ég mér 

aðstæður barna með kuðungsígræðslu í skólum erlendis og í lokin skoða ég aðstæður 
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barna með kuðungsígræðslu í skólum hér á landi og það geri ég með því að hafa 

samband við skólana sem þessi börn eru í og fæ upplýsingar hjá þeim.   
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1. Heyrnarleysi 

Áður fyrr var fólk talið heyrnarlaust ef það skildi ekki mælt mál eða gat ekki talað 

eðlilega. Það voru hinir heyrandi sem skilgreindu heyrnarlausa og byggðist sjónarhorn 

þeirra á því að þá skorti eitthvað og því þyrfti að lækna þá. Þeir töldu að ef 

heyrnarlausir fengju heyrn þá fengju þeir líka mál (Harlan Lane, 1999). Valgerður 

Stefánsdóttir (2005) talar um þrenns konar skilning á heyrnarleysi í M.A. ritgerð sinni, 

en það eru læknisfræðileg-, félagsleg- og menningarleg skilgreining á heyrnarleysi. 

Læknisfræðin skilgreinir heyrnarleysi ekki ólíkt því sem ég tala um hér að ofan þar 

sem heyrandi meta heyrnina, því að læknisfræðin sker úr um heyrnina út frá desíbelum 

eða dB. Hún lítur á þá sem ekki heyra sjúka og hlutverk hennar er að greina orsakir 

heyrnarskerðingarinnar og reyna að lækna hana með tækjum eða þjálfun. Þar sem 

mikil heyrnarskerðing eða algert heyrnarleysi er og venjuleg tæki hjálpa ekki er boðið 

upp á að fara í kuðungsígræðslu (Valgerður Stefánsdóttir, 2005), en um hana mun ég 

fjalla nánar hér á eftir.  

 Samkvæmt læknisfræðinni (Who) er heyrninni skipt niður í eftirfarandi flokka:  

Stig heyrnar  
Samsvörun  

heyrnarmælinga  
Frammistaða  Ráðleggingar  

0 - Engin 

heyrnarskerðing  

25 dB eða betri 

(betra eyra)  

Engin eða mjög lítil 

vandamál með heyrn 
   

1 - Væg 

heyrnarskerðing  

26-40 dB 

(betra eyra)  

Geta heyrt og meðtekið 

talað mál í venjulegum 

raddstyrk í 1 meters 

fjarlægð  

Ráðgjöf. Heyrnartæki 

gætu verið þörf.  

2 - Meðal 

heyrnarskerðing 

41-60 dB 

(betra eyra)  

Geta heyrt og meðtekið 

talað mál í háum 

raddstyrk í 1 meters 

fjarlægð 

Yfirleitt mælt með 

heyrnartæki.  

3 - Alvarleg 

heyrnarskerðing  

61-80 dB 

(betra eyra)  

Geta heyrt sum orð 

þegar kallað er í betra 

eyrað 

Heyrnartæki þörf. Ef 

heyrnartæki eru ekki 

tiltæk ætti að kenna 

varalestur og táknmál.  

4 - Heyrnarleysi  
81 dB eða hærri 

(betra eyra)  

Geta ekki heyrt og 

skilið þó að kallað sé í 

betra eyrað  

Heyrnartæki geta komið 

til hjálpar við að skilja 

orð. Varalestur og 

táknmál eru frumskilyrði.  

 Tafla 1. Flokkun Who (World Health Organization) á heyrn eftir mælingu á dB. 



 

9 

 

Harlan Lane (2002) segir að vandamál heyrnarlausra skapist af  félagslegum 

hindrunum eða viðhorfum í samfélaginu. Þetta kallar hann félagslega skilgreiningu á 

heyrnarleysi og segir enn fremur að hindranir heyrnarlausra í samfélaginu stafi 

aðallega af viðhorfum og þeirri merkingu sem samfélagið hefur sett á hvað það er að 

vera heyrnarlaus, en ekki vegna skerðingar á skynjun sem heyrnarlausir búa yfir. Hann 

segir einnig að fjarlægja þurfi félagslegar hindranir úr samfélaginu svo að 

heyrnarlausir eigi þar greiðan aðgang. Að hans mati þarf því ekki að laga heyrnarlausa 

líkt og læknisfræðin segir, heldur þarf að laga samfélagið að heyrnarlausum.  

Menningarleg skilgreining á heyrnarleysi byggist á viðhorfum heyrnarlausra sjálfra og 

þeir álíta að þeir sem tilheyra málminnihlutahópi sem talar táknmál og tilheyra 

menningu heyrnarlausra eru heyrnarlausir eða „döff“ eins og þeir segja (Rannveig 

Sverrisdóttir, 2007). Paddy Ladd (2003) útskýrir þetta nánar með því að nota orðið 

deaf/Deaf en gerir greinarmun á því hvort að orðið sé skrifað með stórum staf eða 

litlum. Hann segir þá sem eru „deaf“ vera þeir sem eru heyrnarskertir eða misst hafa 

heyrnina eftir máltöku og hafi ekki samskipti á táknmáli og tilheyra ekki menningu 

heyrnarlausra. „Deaf“ eða döff eins og við á Íslandi köllum það, eru svo þeir sem 

fæðast heyrnarlausir eða missa heyrnina ungir og eiga táknmál sem móðurmál/fyrsta 

mál og tilheyra menningu heyrnarlausra/döff. 

Hljóðfræðilegt mat á heyrnarskerðingu hefur því lítið að segja til um hver er 

heyrnarlaus og hver ekki samkvæmt heyrnarlausum sjálfum. Það er viðhorf til 

táknmálsins og samsömun í samfélag heyrnarlausra sem ræður mestu um 

skilgreininguna á heyrnarleysi. 

 

1.1 Táknmál 

Vegna þess að heyrnarlausir heyrðu ekki voru þeir oft á tíðum taldir með mállausum 

því að þeir höfðu ekki raddmálið og því talið að þeir hefðu ekkert mál. En 

heyrnarlausir eiga sér mál eins og aðrir þó að það heyrist ekki, það sést og er byggt á 

táknum. Þetta mál heitir táknmál og er fullgilt mál tjáð með höndum, líkama, 

svipbrigðum og munnhreyfingum.  Táknmál hafa reglur sem notendur þeirra þekkja og 

málfræði sem er byggð að stórum hluta á  svipbrigðunum og líkamshreyfingunum. 
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Fyrir þá sem ekki þekkja til eru þessi svipbrigði sem notuð eru í táknmáli oft framandi, 

en þau ásamt munnhreyfingum hafa ákveðna merkingu eða málfræðilegt hlutverk. 

Líkamshreyfing og staða líkamans hefur áhrif á blæbrigði og merkingu málsins. Þessir 

hlutar táknmálsins eru ekki síður mikilvægir og hreyfingar handanna og ekki má 

gleyma því að í samskiptum á táknmáli er mikilvægt að halda alltaf augnsambandi við 

viðmælanda (Svandís Svavarsdóttir, 2001). 

Táknmál eru fyrst og fremst samskiptakerfi heyrnarlausra og hafa þróast í samfélagi 

heyrnarlausra alls staðar í heiminum. Það er ekki alþjóðlegt heldur sérstakt fyrir hvert 

land og óháð raddmáli viðkomandi lands. Uppbygging táknmáls er eins og 

uppbygging annarra mála, þ.e. á táknum (orðum í raddmáli) og málfræði (Svandís 

Svavarsdóttir, 2001).  

Málfræði táknmáls segir meðal annars til um hvernig táknin raðast saman og hvaða 

svipbrigði og/eða líkamshreyfingar fylgja með. Oft á tíðum gildir ekki sama röð á 

táknum í setningu á táknmáli og orðaröð í setningu á raddmáli. Ef við tökum íslenskt 

táknmál og íslensku sem dæmi, þá er uppröðun tákna í táknmáli nokkuð ólík þeirri 

sem við eigum að venjast í íslensku og ef við röðum táknunum upp eins og um 

setningu í íslensku væri að ræða, þá væri hún málfræðilega röng og gæti valdið 

misskilningi (Svandís Svavarsdóttir, 2001). Við værum þá ekki með táknmál 

heyrnarlausra heldur „blendingsmál“
1
 eða „táknaða íslensku“. 

Táknmál er aðal samskiptamál heyrnarlausra og því er það þeirra móðurmál eða fyrsta 

mál. Heyrnarlausir verða að vera tvítyngdir því að táknmál hefur ekki ritmál og þurfa 

þeir því að nota meirihluta málið til þess að lesa og skrifa.  

 

1.2 Tvítyngi 

Hér að ofan segir að heyrnarlausir verði að vera tvítyngdir og er því vert að skoða 

hvað það þýðir að vera tvítyngdur og hvað tvítyngi er. 

Tvítyngi er orð sem heyrist sífellt oftar í umræðunni í dag og er nokkuð umdeilt orð. 

Fræðimenn sem skilgreint hafa tvítyngi eru ekki allir á eitt sáttir með hvað orðið þýðir 

                                                 
1
 Blendingsmál er þegar blandað er saman tveimur eða fleiri málum. 



 

11 

 

eða hvernig á að skilgreina það. Francois Grosjean (1998) er einn þeirra fræðimanna 

sem mikið hefur rannsakað og skoðað tvítyngi og talar hann um að margir halda að 

tvítyngi sé að vera jafnvígur á tveimur málum, bæði í tali og skrift og geti þýtt og 

túlkað á milli málanna án undirbúnings eða þjálfunar. Hann talar einnig um að vegna 

þess hversu margir vita ekki hvað tvítyngi er þá halda þeir að það sé sjaldgæft en svo 

er ekki. Í raun er tvítyngi mjög algengt og verður algengara og algengara með 

breyttum tímum og meiri og fjölbreyttari samskiptum manna á milli. Fólk flyst 

búferlum landa á milli, stundar viðskipti við útlönd, stundar nám erlendis og margt 

fleira sem verður til þess að fólk verður tvítyngt. Hann segir að tvítyngi sé alls staðar í 

heiminum, í hverju landi, hverju samfélagi og í öllum aldurshópum. 

 Grosjean (1998:21) segir að þeir einstaklingar sem nota tvö (eða fleiri) tungumál í 

daglegu lífi séu tvítyngdir, hvort sem einstaklingarnir hafi mjög gott vald á báðum 

málum í tali og skrift eða þeir sem geta talað bæði málin en ekki skrifað þau bæði. 

Tove Skutnabb-Kangas (1994) er annar fræðimaður sem rannsakað og skilgreint hefur 

tvítyngi og skilgreinir hún það nokkuð svipað og Grosjean. Hún segir að fólk sé 

tvítyngt ef það hefur færni í tveimur (eða fleiri) tungumálum, að tvítyngdir geti verið 

frá því að hafa fullkomið vald á báðum málum og niður í að kunna eitt mál og hafa 

komist í snertingu við annað mál. Hún segir þó að þeir verði að geta notað bæði málin 

í flestum aðstæðum.  

Grosjean (1998) og Skutnabb-Kangas (1994) eru samkvæmt þessu sammála um að 

ekki er þörf á að vera jafnvígur á tveimur (eða fleiri) málum til þess að teljast 

tvítyngdur, heldur að hafa nokkuð gott vald á tveimur (eða fleiri) málum og geta notað 

þau við flestar aðstæður. 

Ef við skoðum heyrnarlausa út frá þessu, þá má segja að þeir séu tvítyngdir því að þeir 

nota minnihlutamálið
2
, táknmálið til samskipta sín á milli (hér og nú) og svo nota þeir 

meirihlutamálið
3
, raddmálið til þess að lesa og skrifa þar sem táknmál hefur ekki 

ritmál. Þeir hafa ekki fullkomið vald á báðum málunum því að þeir geta oft ekki talað 

á meirihlutamálinu, en þurfa það til þess að lesa af því og skrifa. Þeir hafa því nokkuð 

                                                 
2
 Minnihlutamál=Það mál sem ekki telst þjóðtunga samfélagsins og er aðeins talað af litlum hópi í 

samfélaginu, táknmál í þessu tilfelli. 
3
 Meirihlutamál=Það mál sem telst þjóðtunga samfélagsins og er talað af flestum í samfélaginu, íslenska 

í þessu tilfelli. 
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gott vald á báðum málunum, en á þeirra forsendum og geta notað þau við flestar 

aðstæður, það er að segja tjá sig og hafa samskipti á táknmáli en lesa og skrifa á 

meirihlutamálinu. 

 

1.2.1 Tvítyngi grunnskólabarna 

Í grunnskólum landsins er fjölbreytileiki í nemendahópum alltaf að verða breiðari og 

því er sérstakur kafli í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007:87) sem heitir 

„Íslenska sem annað tungumál“. Þar er m.a. útskýring á hvað tvítyngi er og þar er talað 

um „virkt tvítyngi“ og það útskýrt.  

Tvítyngi: Nemandi er tvítyngdur ef hann hefur færni í tveimur tungumálum. 

Hér er þó sérstaklega átt við nemendur sem stunda nám í skólum á öðru 

máli en móðurmálinu. Fæstir eru jafnvígir á bæði málin og getur þar munað 

miklu. 

Virkt tvítyngi: Með virku tvítyngi er átt við það að nota tvö tungumál í 

daglegu lífi og lifa í tveimur menningarheimum, t.d. getur annað málið 

verið notað heima en hitt í skólanum og meðal félaga. 

 

Birna Arnbjörnsdóttir (2000) segir virkt tvítyngi verða ef barn lærir tvö (eða fleiri) mál 

samtímis og ef bæði tungumálin eru notuð reglulega þá verða þau bæði (öll) móðurmál 

barnsins. Við þetta fær barnið innsæi í tvo (eða fleiri) menningarheima og skilur því 

betur áhrif menningar á viðhorf og hegðun fólks. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska er talað um að ekki þurfi að vera jafnvígur á 

báðum málunum til þess að vera tvítyngdur og heyrnarlausir passa vel inn í „virkt 

tvítyngi“ þar sem þeir nota tvö tungumál í daglegu lífi þar sem þeir nota 

minnihlutamálið, táknmál, í samskiptum en lesa og skrifa á meirihlutamálinu. Margir 

heyrnarlausir tilheyra bæði menningarheimi heyrandi og heyrnarlausra þannig að 

samkvæmt þessu er hægt að setja heyrnarlausa inn í virkt tvítyngi. 
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Viðbætt tvítyngi er ein tegund tvítyngis og er það þegar einstaklingur lærir annað mál 

eftir að hafa lært móðurmál sitt. Seinna málinu er bætt við smátt og smátt svo að fyrra 

málið tapist ekki niður heldur bætist seinna málið við hið fyrra. Annað tvítyngi, kallað 

frádregið tvítyngi er þegar seinna málið er kennt á kostnað fyrra málsins og það leiðir 

til fátækara máls á báðum málum og jafnvel til þess að málskipti eiga sér stað. Það er 

að segja þegar einstaklingur hefur lært móðurmál sitt en lærir svo annað mál og þá er 

móðurmálið lítið sem ekkert notað. Móðurmálinu er í raun skipt út fyrir nýja málið 

(Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). 
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2. Kuðungsígræðsla 

Í fræðslubæklingi sem Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ-a) hefur gefið út um 

kuðungsígræðslu kemur fram að heyrnarlausir eða mjög alvarlega heyrnarskertir 

einstaklingar geta farið í svokallaða kuðungsígræðslu (Cochlear implant, CI), en 

reynslan hefur sýnt að hún getur komið til greina hjá þeim sem mælast með hljóðrúm 

verra en 50-60 dB. (HTÍ-a).  Á þessu má sjá að kuðungsígræðsla passar inn í 

læknisfræðilegu skilgreininguna hér að framan á heyrnarleysi, því að með henni er 

verið að reyna að lækna heyrnarleysið. 

Kuðungsígræðsla er aðgerð sem gefur heyrnarlausum eða mjög alvarlega 

heyrnarskertum einstaklingum möguleika á að heyra hljóð. Kuðungsígræðslutæki er 

hjálpartæki sem er samsett úr innri hluta sem er græddur í eyrað með aðgerð og ytri 

búnað sem er staðsettur aftan við eyrað. Innri hlutinn er samsettur úr viðtæki og 

rafskauti með mörgum rásum, ytri búnaðurinn úr hljóðnema, sendi og talgervli. 

Hljóðneminn í ytri búnaðinum nemur hljóð og sendir það til talgervilsins sem greinir 

það og kóðar. Þaðan fer það til sendisins og flyst í gegnum húðina inn í innri hlutann 

þar sem það fer til viðtækisins. Í viðtækinu breytist kóðinn svo í rafboð sem fara til 

hinna ýmsu rafskauta sem grædd hafa verið í kuðunginn og þaðan um heyrnartaugina 

til heilans þar sem einstaklingurinn skynjar hljóð (HTÍ-a).  

Heyrnarlausir og mikið heyrnarskertir einstaklingar sem eru búsettir hér á landi og 

hyggjast fara í kuðungsígræðslu þurfa fyrst að fara í heyrnarmælingu á Heyrnar og 

talmeinastöð Íslands þar sem heyrnarleysi eða heyrnarskerðing er staðfest og fá 

upplýsingar um ferli ígræðslunnar. Ef viðkomandi óskar eftir aðgerð hefst 

undirbúningur að nauðsynlegum rannsóknum til þess að athuga hvort að 

kuðungsígræðsla sé möguleg. Þegar einstaklingurinn hefur fengið allar upplýsingar um 

aðgerðina og tækin sem í boði eru, þá er send inn umsókn til Sjúkratrygginga Íslands 

og ef/þegar jákvætt svar berst frá þeim er sótt um aðgerð til Huddinge sjúkrahússins í 

Stokkhólmi, en þangað fara allir sem fara í kuðungsígræðslu frá Íslandi (HTÍ-a). 

 Eftir að innri hluta kuðungsígræðslunnar hefur verið komið fyrir í aðgerðinni er beðið 

í 3-4 vikur áður en ytri hlutinn er tengdur og tækin stillt rétt fyrir hvern og einn. Þegar 

búið er að tengja ytri hlutann og stilla tækin saman fer viðkomandi til 

talmeinafræðings, en hann sér um tal- og hlustunarþjálfun (HTÍ-a).  
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2.1 Á hvaða aldri er best að fara í kuðungsígræðslu? 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á máltöku og færni barna sem hafa fengið 

kuðungsígræðslu. Fræðimenn (Geers, A.E o.fl., 2009, Bergeron, F. o.fl., 2009) eru 

yfirleitt sammála um að til þess að barn öðlist sem eðlilegasta máltöku og færni í 

tungumáli þurfi það að fá kuðungsígræðslu fyrir 12 mánaða aldur. Í sumum 

rannsóknum segir að ef börn fara í kuðungsígræðslu fyrir tveggja ára aldur muni þau 

ná eðlilegri færni í málinu. 

Bergeron, F. o.fl. (2009), gerðu rannsókn á frönskum börnum sem fengu 

kuðungsígræðslu í kringum eins til tveggja ára og könnuðu málfar, orðaforða og 

málfræði hjá þessum börnum. Í rannsókn þeirra kom fram að færni barna með 

kuðungsígræðslu í tungumálinu er eitt af grundvallaratriðum af ágóða 

kuðungsígræðslutækja.  

Í rannsókninni var skoðað hvernig börnin tjáðu sig á raddmáli, hvernig þau skildu 

raddmál, setningarbyggingu þeirra, hugtakaskilning og notkun, félagsfærni og fleira. 

Niðurstöður sýndu að þau börn sem höfðu fengið kuðungsígræðslu fyrir 12 mánaða 

aldur komu best út, mikil þróun var í máli þeirra og þau sýndu miklar framfarir. 

Þróunin og framfarirnar í máli þeirra var sambærileg hjá heyrandi börnum á sama 

aldri.  

Bryndís Guðmundsdóttir (2010) heyrnarfræðingur á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands 

er sammála þessum rannsóknum og telur að börn sem fara fyrir 12 mánaða aldur í 

kuðungsígræðslu geti náð máltöku á við heyrandi börn. Hún styður mál sitt með því að 

útskýra að fyrir nokkrum árum hafi börn yfirleitt verið orðin 4-5 ára þegar þau fóru í 

kuðungsígræðslu og að rannsóknir sýni að mjög mikill munur sé á máli þessara barna 

og á máli barnanna sem fá kuðungsígræðsluna mun fyrr, eða fyrir 12 mánaða aldur.  

Bryndís segir einnig að þeir sem fara í kuðungsígræðslu eftir 7 ára aldur geti ekki 

fengið „eðlilega“ heyrn því við 7 ára aldur tekur heilinn yfir máltökusvæði heilans. 

Eftir það ná börnin því yfirleitt aðeins umhverfishljóðum eins og til dæmis 

bílahljóðum og þess háttar.  
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Á undanförnum tveimur til þremur árum hafi öll börn hér á Íslandi sem farið hafa í 

kuðungsígræðslu farið á aldrinum 9-12 mánaða. Hún tekur það einnig fram að nú sé 

farið að skima eftir heyrn í ungbarnaeftirliti á heilsugæslustöðvum og því er oft hægt 

að grípa fyrr inn í ef grunur leikur á að barn sé mikið heyrnarskert eða heyrnarlaust. 

Foreldrum barnsins er þá fljótlega gefinn sá kostur að senda barnið í kuðungsígræðslu 

og enn sem komið er hafa allir valið þann kostinn að senda barnið í 

kuðungsígræðsluna. 

Víða um heim hefur reynsla barna með kuðungsígræðslu verið könnuð og í rannsókn 

einni sem gerð var í Svíþjóð þar sem viðtöl voru tekin við börn með kuðungsígræðslu 

kom í ljós að þeim finnst mikilvægt að geta heyrt t.d. umhverfishjóð, hljóð í 

farartækjum, bjölluhljóð, aðvörunarhljóð, fuglasöng og tónlist. Í rannsókn einni töluðu 

þau um að þau hlustuðu oft á tónlist en skildu ekki endilega um hvað var verið að 

syngja, þau heyrðu tónlistina en ekki orðaskilin til þess að ná innihaldi textanna. 

Einnig kom fram að það er ansi misjafnt hversu mikið börnin nota kuðungsígræðsluna. 

Sum slökkva á þeim við vissar aðstæður, t.d. í miklum hávaða, við íþróttaiðkun, á 

nóttunni o.fl. á meðan önnur eru alltaf með kveikt á þeim (Preisler, Tvingstedt og 

Ahlström, 2005).  

Þó að rannsóknir sýni að bestur árangur náist þegar börn fara í kuðungsígræðslu fyrir 

12 mánaða aldur og að Bryndís hafi talað um að yfirleitt heyra þau aðeins 

umhverfishljóð ef þau fara í kuðungsígræðsluna eftir 7 ára aldur, þá getur það skipt 

viðkomandi máli að heyra umhverfishljóð þó hann heyri ekki mælt mál.  

Þegar rannsakað er hversu vel börn með kuðungsígræðslu heyra miðað við heyrandi 

börn og hversu vel þau ná tungumálinu (málþroskinn) er ýmislegt sem þarf að hafa í 

huga. Þó að tímasetning, það er að segja hvenær barnið fer í kuðungsígræðsluna hafi 

mikið að segja, þá eru fleiri hlutir sem skipta máli. Þetta eru hlutir eins og þjálfunin 

sem barnið fær eftir aðgerðina, tækin og þá er átt við hversu gömul þau eru því að 

tækninni er sífellt að fleyta fram og tækin alltaf að verða betri og betri. Því eru tæki 

sem grædd hafa verið í börn í kringum 2000 ekki eins góð og tæki sem grædd eru í 

börn í dag. Annað sem getur haft áhrif er hvenær börnin missa heyrnina, fæddust þau 

heyrnarlaus eða misstu þau heyrnina og þá hvenær? Geers, A.E., Moog, J.S., 

Biedenstein, J., Brenner, C. og Hayes, H. (2009), tala líka um að greind og menntun 

foreldra barnanna geti haft áhrif á málþroska þeirra. 
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3. Kennsla barna með kuðungsígræðslu 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007:37), kaflanum; „Tvítyngi íslensks táknmáls 

og íslensku“ segir að líta verður á heyrnarlaus börn sem fengið hafa kuðungsígræðslu 

sem heyrnarskert og gera ráð fyrir að í lífi þeirra komi upp aðstæður þar sem þau eru 

alveg heyrnarlaus.  

Út frá þessu má ætla að börn með kuðungsígræðslu eigi að fá kennslu bæði á táknmáli 

og raddmáli. Í Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska (2007:38) segir : 

Markmiðið, sem hér er sett varðandi mál barna sem fæðast heyrnarlaus eða 

heyrnarskert og þar á meðal þeirra sem síðar fá kuðungsígræðslu, er tvítyngi 

en hvorki að íslenska táknmálið né íslenska verði ráðandi mál. Þannig er 

móðurmálskennslan hugsuð í heild þannig að hún miði að tvítyngi, oftast nær 

með táknmál sem daglegt samskipta- og kennslumál og íslensku sem ritmálið. 

Gert er ráð fyrir samræmi á milli táknmáls og íslensku þannig að unnið sé 

með sömu viðfangsefnin á sama tíma í málþróun barnanna. Þar sem við á er 

gert ráð fyrir að börn nái einnig markmiðum námskrár í talaðri íslensku. 

Lögð er áhersla á að viðhorf og framkoma í skólasamfélaginu endurspegli að 

málin séu jafn mikilvæg í lífi nemenda.  

Það er ekki gefið að allir skólar landsins geti boðið upp á táknmálskennslu eða aðra 

sérfræðiþjónustu sem þarf til þess að gera aðstæður fyrir heyrnarlaus/heyrnarskert börn 

með eða án kuðungsígræðslu eða heyrnartækja sem bestar. Í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska (2007:38) er gert ráð fyrir þessu og segir þar: 

Gert er ráð fyrir að börn, sem eiga tvítyngi íslensku og táknmáls að 

móðurmáli og önnur börn sem eru heyrnarskert en hafa ekki aðgang að 

táknmáli, geti þurft allt að tvöfalt meiri tíma til móðurmálsnáms en 

fullheyrandi börn.   

Samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) eiga grunnskólar að haga störfum sínum 

þannig að þeir geti komið til móts við stöðu og þarfir nemenda og stuðlað að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. Skólar verða því að skoða vel 
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fjölbreytileikann í nemendahópunum og miða störf sín út frá þeim, hvort sem er fyrir 

fatlaða, heyrnarlausa eða aðra nemendur.  

Skólar hugsa oft á tíðum fyrst og fremst um bóklega kennslu nemenda sinna, en það er 

ýmislegt annað sem hafa þarf í huga í grunnskólum fyrir börn með kuðungsígræðslu 

en tungumálin og aðrar námsgreinar sem börnin stunda. Þetta eru einföld atriði sem 

gera námsumhverfið í skólastofunni þægilegra fyrir börnin með kuðungsígræðsluna 

sem og önnur börn. Þetta eru atriði eins og að draga úr umhverfishljóðum eins mikið 

og hægt er. Það er hægt með því að hafa teppi á gólfum og/eða tappa undir stólum og 

borðum, borðmottur á borðum og gardínur í gluggum (HTÍ-b). 

Passa þarf að skipuleggja kennslustofuna þannig að sjónræn truflun sé sem minnst og 

að barnið með kuðungsígræðsluna sé staðsett á besta stað út frá kennaranum og sem 

fjærst hávaða. Barnið þarf að sjá andlit kennarans eða þess sem talar hverju sinni. 

Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að nota eins mikið af sjónrænum stuðningi og 

hægt er s.s. með því að skrifa mikilvægar upplýsingar upp á töflu og forðast að snúa 

baki við bekkinn og tala við töfluna. Gott er að endurtaka það sem aðrir nemendur 

segja og einnig það sem kennarinn segir, til dæmis þegar skipt er um umræðuefni þá er 

gott að taka stuttlega saman það sem kennarinn er búinn að segja og segja það aftur og 

kynna svo það sem á að fara að fjalla um (HTÍ-b). 

Það sem ekki má gleymast í sambandi við börn með kuðungsígræðslu (og önnur 

heyrnarskert börn) er að þau misskilja oft. Kennarar þurfa því að vera vel á varðbergi 

gagnvart misskilningi því að þessi börn grípa oft til þess að giska á það sem þau halda 

að þau hafi heyrt (HTÍ-b). Vegna þessa eru endurtekningar enn mikilvægari. 

 

3.1 Hvernig er kennslu barna með kuðungsígræðslu háttað erlendis? 

Katrine Johansen (Andersen, 2009) er einn þeirra fræðimanna sem skoðað hefur 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum með kuðungsígræðslu. Hún segir að 

rannsóknir sem gerðar hafa verið út frá læknisfræðilegu hliðinni þ.e. hversu vel þau 

heyra eftir ígræðsluna og ýmislegt annað sem tengist heyrninni séu í miklum 

meirihluta og að áberandi sé hversu mikið vanti af rannsóknum frá félagslegu hliðinni 
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þ.e. hvernig börnin aðlagast félagslega og eins vanti rannsóknir á því hvernig þessum 

börnum vegnar í skólum. 

Samkvæmt þessu má enn frekar styðja það að kuðungsígræðsla er læknisfræðilegur 

hluti og er hún því meira skoðuð út frá því sjónarhorni. Það eru þó til erlendar 

rannsóknir sem lúta að öðrum hliðum kuðungsígræðslunnar og er hér á eftir aðeins 

vitnað í rannsóknir sem lúta að börnum með kuðungsígræðslu og skólamálum.  

Mjög misjafnt er hvernig staðið er að kennslu kuðungsígræðslubarna í skólum 

erlendis. Sums staðar eru þau í almennum skólum þar sem þau eru bara í heyrandi 

umhverfi, það er að segja þar fer allt fram á raddmáli. Annars staðar eru þau í skólum 

fyrir heyrnarlausa og byggt er á því að þau verði tvítyngd þannig að þau fá kennslu 

bæði á táknmáli og raddmáli (Preisler, Tvingstedt og Ahlström, 2005). 

Í viðtölum við heyrnarlausa nemendur í Svíþjóð með reynslu af kuðungsígræðslu 

hefur komið í ljós að táknmálið er þeim mikilvægt með raddmálinu. Það var sama í 

hvernig skóla þau gengu, þau voru öll sammála um að táknmálið væri þeim 

nauðsynlegt með raddmálinu til þess að ná fullum skilningi. Þessi viðtöl voru við börn 

sem höfðu fengið kuðungsígræðslu eftir að þau lærðu táknmál en voru í mismunandi 

skólum eftir kuðungsígræðsluna, það er að segja sum þeirra voru í skóla fyrir 

heyrnarlausa og heyrnarskerta á meðan önnur voru í almennum skólum. 

Börnin töluðu um það að heyra hvað sagt er þýði ekki endilega að þau skilji það. Þau 

þurfa oft nánari útskýringar og/eða endurtekningar. Börnin sem voru í almennum 

skólum sögðust oft giska á hvað sagt er og missa því oft af upplýsingum. Börnunum 

og foreldrum þeirra var ljóst að án kuðungsígræðslunnar eru þau heyrnarlaus og að 

táknmálið er þeim nauðsynlegt til þess að skilja fullkomlega. Foreldrar barnanna 

notuðu táknmál við börnin sín fyrst eftir ígræðsluna, en fóru svo að nota nánast bara 

rödd við þau eftir svolítinn tíma.  

Þau börn sem voru í skóla fyrir heyrandi töluðu um að þau heyrðu ekki þegar margir 

töluðu í einu, ef kennarinn talaði of hratt eða of mikið. Þau heyrðu ekki alltaf í 

samnemendum sínum vegna fjarlægðar, þeir töluðu of lágt, vegna mikils kliðar eða 

hávaða utan frá (Preisler, Tvingstedt og Ahlström, 2005). 
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3.2 Hvernig er kennslu barna með kuðungsígræðslu háttað hérlendis? 

Tíu börn á grunnskólaaldri á Íslandi hafa farið í kuðungsígræðslu en þau eru ekki öll í 

sama skólanum heldur dreifast þau á þrjá skóla. Mjög misjafnt er á hvaða aldri börnin 

fóru í kuðungsígræðsluna en þau fóru á bilinu 12 mánaða til 8,11 ára (Bryndís 

Guðmundsdóttir). Þar sem mikill munur er á því hvenær þau fóru í 

kuðungsígræðsluaðgerðina er ekki hægt að gera neinn marktækan samanburð á 

nemendunum sjálfum og því er vert að skoða hvort að einhver munur er á aðstæðum 

og þjónustu þessara barna í grunnskólunum þremur. 

Hér á eftir mun ég tala um skóla 1, skóla 2 og skóla 3. Ég mun gefa upp hvort að það 

er aðeins einn eða fleiri nemendur með kuðungsígræðslu í skólunum. Ég tilgreini ekki 

hvar hver skóli er, heldur mun ég eingöngu segja frá þeim upplýsingum sem ég fékk 

frá viðkomandi skóla. 

Ég hafði samband við skólastjórana þrjá og bað þá um aðstoð við gerð þessarar 

ritgerðar með því að veita mér upplýsingar um hvernig skólinn kemur til móts við 

nemendur með kuðungsígræðslu. Í öllum tilfellum var mér bent á að hafa samband við 

aðra aðila innan skólanna sem höfðu meiri þekkingu á þessu sviði.  

 

Skóli 1 

Í skóla 1 er einn nemandi með kuðungsígræðslu og þegar ég hafði samband við 

skólastjórann benti hann mér á að hafa samband við þroskaþjálfa í sérdeild skólans.  

Viðkomandi þroskaþjálfi hefur verið með umsjón yfir nemandanum frá því hann hóf 

skólagöngu í skólanum og því taldi skólastjórinn rétt að ég ræddi við hann. Ég hafði 

samband við þroskaþjálfann og fékk hjá honum upplýsingar um hvernig skólinn 

kemur til móts við þennan nemanda.  

Áður en skólinn fékk nemanda með kuðungsígræðslu kom starfsmaður frá 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og tók skólann út og kom með 

ráðleggingar um hvernig bæta mætti aðgengi nemandans í skólanum.  Eftir þessa 

heimsókn voru gerðar úrbætur í kennslustofu sem þessi nemandi fór svo í til þess að 
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bæta aðgengi hans, s.s. keyptar borðmottur á öll borð, settir tappar undir alla stóla og 

borð, komið fyrir Fm-búnaði o.fl.  

Kennarar fóru á táknmálsnámskeið 1 og 2 hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra, en táknmál er ekki aðalsamskiptaform nemandans og því er það ekki 

mikið notað í skólanum. Nemandinn fær einn tíma í viku í táknmáli en hann kallar 

aldrei eftir táknmáli sjálfur inni í bekk. Í almennum bekkjum er táknmálið ekki mikið 

notað, en passað er upp á hvar þessi nemandi er staðsettur í stofunni og Fm-tæki notuð 

í allri innlögn og aðalatriði endurtekin svo að enginn misskilningur verði. Nemandinn 

með kuðungsígræðsluna í þessum skóla fær þrjá tíma á viku í málörvun þar sem lögð 

er áhersla á íslenskuna þ.e. talið og annað sem tengist henni. 

Viðmælandi minn í skólanum tekur fram að þessi nemandi er mjög góður að blekkja, 

þ.e.a.s. þykjast heyra og ná því sem fram fer en svo þegar farið er að spyrja hann út úr, 

þá hefur hann ekki náð öllu og giskar þá oft í eyðurnar og veldur það oft misskilningi. 

Þetta er í samræmi við rannsókn Preisler, Tvingstedt og Ahlström (2005) á börnum í 

almennum skólum og bendir til þess að nemandi með kuðungsígræðslu eigi erfitt með 

að ná upplýsingum sem gefnar eru yfir hópinn inni í bekk. 

Skólinn hefur verið í góðu samstarfi bæði við heimili nemandans og Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands. Umsjónarkennarinn telur nemandann standa vel félagslega og 

segir hann eiga eðlileg samskipti við alla nemendur bekkjarins og annarra bekkja. 

Hann á heyrandi vini sem hann umgengst mikið eftir skóla. Viðmælandi minn tekur 

líka fram að það sé mjög mikilvægt hvernig foreldrar/forráðamenn styðja við bakið á 

börnum sínum og hefur þessi nemandi mjög góðan stuðning heiman frá. Þannig að 

nemandinn virðist eiga gott með samskipti við einstaklinga en erfiðara með því að ná 

upplýsingum sem gefnar eru í hóp. 

 

Skóli 2 

Í skóla 2 er líka aðeins einn nemandi með kuðungsígræðslu. Þegar ég hafði samband 

við skólastjórann benti hann mér á að hafa samband við umsjónarkennarann sem er 

með umsjón yfir nemandanum með kuðungsígræðsluna. Ég hafði samband við 
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kennarann og fékk hjá honum upplýsingar um hvernig skólinn kemur til móts við 

þarfir nemandans.  

Skólinn hefur komið til móts við nemandann með því að setja tappa undir alla stóla og 

öll borð. Gardínur eru í gluggum til þess að draga úr endurómun frá þeim. Þar sem 

nemandinn er núna í skólanum er teppi á gólfum, en það hefur ekki verið fyrr en nú. 

Í þessum skóla hefur meginstefnan verið sú að nemandinn með kuðungsígræðsluna sé 

inni í almennum bekk, en nú er verið að prófa að taka nemandann meira út og athuga 

hvernig það gengur. Ástæðan fyrir því að verið er að taka hann út er sú að lítill 

námsárangur hefur náðst í bóklegum greinum og litlar framfarir í íslensku. Auk 

heyrnarleysis býr nemandinn við aðra örðugleika og verið er að koma til móts við þá 

með því að taka nemandann meira út úr almennum bekk. 

Táknmál er ekki mikið notað í skólanum, fyrir utan að táknmálstúlkur á vegum 

Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra kemur og er einu sinni í viku í 

skólanum þar sem hann túlkar fyrir nemandann og kennir honum táknmál. Meirihluti 

þess tíma sem túlkurinn er í skólanum fer í táknmálskennsluna. 

Ákveðið hefur verið að fá fagaðila frá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra til þess að koma í skólann til að meta aðstæður og fá ráðleggingar um 

framhaldið. 

 

Skóli 3 

Svörin sem ég fékk frá skólastjóra þessa skóla voru svipuð og í hinum tveimur 

skólunum, það er að segja að hafa samband við umsjónarkennara nemendanna. Í 

þessum skóla er hægt að tala um nemendurna í fleirtölu því að þeir eru átta með 

kuðungsígræðslu og margir með aðrar raskanir eins og ADHD og/eða aðrar skyldar 

raskanir. Ég hafði samband við umsjónarkennara sem hafði flesta þessara nemenda í 

umsjón og fékk hjá honum upplýsingar.  

Skólinn hefur gert ýmislegt til þess að bæta skólaumhverfið fyrir nemendur með 

kuðungsígræðslu s.s. með því að setja tennisbolta undir alla stóla og tappa undir öll 
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borð í þeim stofum sem þessir nemendur eru. Eins eru borðmottur á öllum borðum, 

teppi í sameiginlegum rímum (heimakrókum) og þykkar og miklar gardínur í þeim 

stofum sem þau eru í. Fm-tæki eru mikið notuð, en það er á ábyrgð kennaranna að 

muna eftir þeim. 

Þar sem heyrnarlaus, heyrnarskert börn (með eða án kuðungsígræðslu) eru í bekk er 

reynt að hafa bekkina minni en almennt gerist til þess að skapa betri aðstæður fyrir  

börnin. Í bekkjunum þar sem flest þessara barna eru sinna tveir kennarar kennslunni í 

einu, einn bekkjarkennari og einn táknmálstalandi kennari. Þau fá 60 mínútur á viku í 

táknmálskennslu hjá heyrnarlausum táknmálskennara, táknmálstúlkur kemur inn í 

bekk í vissum fögum auk þess að fylgja þeim í bókasafnstíma og í ferðir og/eða annað 

óhefðbundið. Þau fá stuðningstíma tvisvar í viku 40 mínútur í senn, í öðrum þeirra  

vinna þau upp það sem þau missa úr í bekk þegar þau fara í táknmálstíma en í seinni 

tímanum er unnið betur með efni vikunnar sem þeim reynist þungt. 

Þegar spurt var út í hvernig nemendurnir stæðu félagslega fengust þau svör að þeir 

stæðu eins misjafnlega og þeir eru margir. Sömu svör fengust þegar spurt var út í 

hvernig nemendurnir stæðu námslega miðað við heyrandi jafnaldra þeirra. 

Ef skólarnir þrír hér á landi sem eru með börn með kuðungsígræðslu eru skoðaðir og 

niðurstöðurnar dregnar saman þá virðast þeir allir vera meðvitaðir um að huga þarf 

meira að nemendum með kuðungsígræðslu en öðrum nemendum, svo sem með því að 

passa hvar þeir eru staðsettir í skólastofunni, með aðbúnaði í stofum, Fm-tækjum, 

endurtekningum og fleira. Misjafnt er hversu mikið táknmál þessir skólar bjóða 

nemendum sínum upp á og þar sem það er í minnihluta alls staðar miðað við 

íslenskuna og áherslurnar á talað mál, þá er ólíklegt að þau verði tvítyngd á táknmáli 

og íslensku. Skólar 1 og 2 hafa ekki starfsmenn innan veggja skólanna sem geta veitt 

nemendunum þá kennslu og þjálfun sem þeir þurfa í táknmáli til þess að verða 

fullfærir einstaklingar á því máli. Þar hafa nemendurnir heldur ekki þá málfyrirmynd 

sem þeir þurfa til þess að öðlast góða færni í málinu. Skóli 3 sérhæfir sig fyrir 

heyrnarskert og heyrnarlaus börn þannig að þar eru aðstæður fyrir táknmálskennslu 

mun betri en annars staðar. 
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 Erlendar rannsóknir sýna að börn með kuðungsígræðslu hafa gagn af táknmálinu með 

raddmálinu og þar sem engar íslenskar rannsóknir eru til á þessu sviði þarf að skoða 

erlendar rannsóknir og styðjast við þær til þess að bæta skólana. 
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Lokaorð 

Það er ekki sama hver skilgreinir heyrnarleysi og hverjir segja heyrnarlausa 

heyrnarlausa. Læknisfræðilega skilgreiningin á heyrnarleysi hefur þó verið ríkjandi og 

kuðungsígræðsla er tilraun til að „lækna“ heyrnarleysið með því að græða tæki inn í 

eyrað. 

Þeir sem mælast með hljóðrúm verra en 50-60 dB eiga kost á því að fara í 

kuðungsígræðslu og samkvæmt þeim rannsóknum sem ég hef lesið ber þeim öllum 

saman um að best sé að fara í kuðungsígræðslu fyrir 12 mánaða aldur til þess að ná 

sem bestum árangri í málinu. Þó að best sé að fara í kuðungsígræðslu fyrir 12 mánaða 

aldur, þá er margt annað en aldur barnanna sem hefur áhrif á hversu góðum árangri 

þau ná í málinu s.s. þjálfunin sem þau fá eftir aðgerðina, hvenær aðgerðin er gerð 

þ.e.a.s. árgerð tækjanna, greind og menntun foreldra, hvort að börnin hafi fæðst 

heyrnarlaus eða misst heyrnina og þá hvenær? Allt þetta ásamt fleiru getur skipt miklu 

máli fyrir tungumálafærni barnanna. 

Erlendar rannsóknir sýna að börn með kuðungsígræðslu vilja hafa táknmálið með 

þannig að ekki má gleyma því í allri þjálfun og kennslu eftir ígræðsluna. Börnin tala 

um að þau heyri kannski það sem sagt er en skilji það ekki og giski því oft og getur 

það valdið misskilningi. Það má líka ekki gleyma því að við vissar aðstæður eru þessi 

börn heyrnarlaus og því kemur það sér vel fyrir þau að geta nýtt sér táknmálið til 

samskipta.  

Þegar börn sem farið hafa í kuðungsígræðslu koma í grunnskólana er ýmislegt sem 

hafa þarf í huga fyrir þau annað en námsefni og kennsla til þess að hafa aðstæður sem 

bestar fyrir þau. Meðal annars þarf að reyna að draga eins mikið úr umhverfishljóðum 

og hægt er með því að setja tappa undir stóla og borð, borðmottur á borð og gardínur 

fyrir glugga. Það þarf líka að hafa skipulagið í kennslustofunni þannig að sjónræn 

truflun sé sem minnst fyrir börnin og staðsetja þau þannig að þau séu á besta stað út 

frá kennaranum og sem fjærst hávaða. Nota þarf mikið af sjónrænum stuðningi og 

endurtekningar eru mjög mikilvægar.  

Foreldrar barna sem fæðast heyrnarskert eða heyrnarlaus standa frammi fyrir þeirri 

erfiðu ákvörðun hvort að senda eigi barnið í kuðungsígræðslu eða ekki því að nú er 
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öllum foreldrum boðið að fá slíkt tæki fyrir barnið þeirra með viðeigandi aðgerð. En fá 

foreldrarnir nægar upplýsingar frá öllum hliðum málsins, eða fá þeir bara 

læknisfræðilegu hliðina? Er þeim gerð fyllilega grein fyrir því að upp geta komið 

aðstæður þar sem barnið er alveg heyrnarlaust og því mikilvægt að það verði tvítyngt á 

táknmáli og íslensku? Þetta er eitt þeirra atriða sem gaman væri að skoða því að þetta 

er ekki auðveld ákvörðun sem foreldrarnir þurfa að taka og ættu þeir því að fá allar 

þær upplýsingar sem völ er á og frá öllum hliðum málsins. 

Í þessari ritgerð skoðaði ég stöðu barna með kuðungsígræðslu innan skólakerfisins hér 

á landi. Skólarnir þrír sem ég skoðaði eru mjög ólíkir, frá því að sérhæfa sig í 

heyrnarskertum og heyrnarlausum börnum til þess að vera almennur skóli með litla 

þekkingu á heyrnarlausum og/eða heyrnarskertum. Nemendahópurinn er mjög lítill 

þannig að ómögulegt er að draga algildar ályktanir út frá þeim upplýsingum sem ég 

aflaði. Ljóst er þó að ráðgjöf vantar í skólana og aðgengi að táknmáli þarf að vera fyrir 

öll þessi börn óháð því í hvaða skóla þau ganga. Rannsaka þarf betur aðgengi nemenda 

að táknmáli og hvaða áhrif það hafi á tungumálin hjá þeim, verða þau fullfær á 

táknmáli og íslensku og verða tvítyngd, ná þau aðeins öðru málinu, eða ná þau 

hvorugu málinu vel? Einnig finnst mér athyglisvert hve mörg barnanna hafa auk 

heyrnarskerðingar aðra greiningu eins og ADHD. Þetta þarf allt að skoða svo að hægt 

verði að styðja börnin betur í framtíðinni. 

Mér virðist að á hætta sé á að börn með kuðungsígræðslu nái ekki nógu góðum 

skilningi á íslensku. Á meðan staðan er sú tel ég mikilvægt að leggja eins mikla 

áherslu á að kenna börnunum táknmál og íslensku, að þau hafa aðgengi að táknmáli og 

hafi táknmálsfyrirmyndir í skólasamfélaginu. Niðurstöður mínar benda til þess að 

skólasamfélagið hafi ekki nægjanlega þekkingu og getu til þess að mæta börnum með 

kuðungsígræðslu sem best. Það vantar rannsóknir á kennslu, félagslegri aðlögun, 

áhrifum táknmáls á tungumálafærni þessara barna og fleira sem við kemur börnum 

með kuðungsígræðslu. 

Það er skylda okkar í skólum landsins að koma til móts við þarfir allra nemenda okkar 

og það á jafnt um börn með kuðungsígræðslu og önnur börn. Skólakerfið á Íslandi þarf 

því að taka sig á hvað varðar börn með kuðungsígræðslu til þess að koma til móts við 

þarfir þeirra. Það þarf að efla fræðslu og ráðgjöf innan skólasamfélagsins og gera 
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rannsóknir á þessum litla hópi sem við höfum hér á landi og skoða rannsóknir sem 

gerðar hafa verið erlendis til þess að bera saman við og fræðast. 
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