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Útdráttur 

Á Íslandi eru um 187 grunnskólanemendur greindir með heyrnarskerðingu eða 

heyrnarleysi. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvaða þættir hafa mótandi áhrif 

á nám heyrnarskertra nemenda og hvaða áhersluþættir eru í kennslu fyrir þann hóp. 

Vonast er til að niðurstöðurnar leiði í ljós hvernig styrkja megi stöðu heyrnarskertra 

nemenda í námi. Í fræðilega kafla ritgerðarinnar verða yfirfarin lykilhugtök er varðar 

málefni úr fötlunarfræði, sálfræði, félagsfræði barnæskunnar og niðurstöður rannsókna 

þeim tengdum. 

Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð í formi viðtala við 

viðmælendur sem hafa reynslu og þekkingu á þessu sviði. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að mörgu er að hyggja er varðar þetta málefni. Í raun 

erfitt að svara því með fullnægjandi hætti. Margt er það sem mótar námið og þar 

skiptir miklu máli að hafa einstaklingsmiðað nám. Margar áherslur eru í náminu þar 

sem mikilvægt er að virðing, sérstaða og séreinkenni séu viðurkennd.  
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Formáli 

Tilgangur þessa lokaverkefnis er að skoða hvaða þættir hafa mótandi áhrif á nám 

heyrnarskertra barna og hvaða áhersluþætti þarf að huga að varðandi nám og kennslu 

fyrir þennan hóp. Lokaverkefnið gildir til 10 ECTS eininga til BA-gráðu í 

Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands á Menntavísindasviði. Verkefnið er skrifað 

undir leiðsögn Lilju Össurardóttur og kann ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum í rannsókninni kærlega fyrir. Án þeirra 

hefði ég ekki náð að gera þessum fræðum góð skil. Viðtölin tók ég á árunum 2009-

2010 en úrvinnsla gagna var framkvæmd árið 2011. Sérstakar þakkir fær 

eiginmaðurinn minn og börnin okkar fyrir ómældan stuðning og mikla þolinmæði í 

minn garð á meðan á þessum skrifum stóð. Að lokum vil ég einnig þakka foreldrum 

mínum og Erlu Svansdóttur fyrir yfirlestur, einstaka hvatningu og stuðning. 
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Inngangur 

Síðan ég hóf nám mitt í þroskaþjálfafræðum á haustmánuðum 2008 hefur hugmyndin 

að þessu lokaverkefni blundað í mér. Það var þó ekki fyrr en á vormánuðum 2009 sem 

ég gerði þeirri hugmynd betri skil og fór að vinna markvisst að því að hafa það sem 

mitt lokaverkefni. Ástæðan fyrir þessu vali mínu er sú að ég er móðir tveggja 

heyrnarskertra barna og hef öðlast mikla reynslu í málefnum heyrnarskertra sökum 

þess. Í gegnum þá reynslu tel ég meðal annars að það vanti meiri skilning á stöðu 

heyrnarskertra nemenda í skólakerfinu. Ég vildi kanna með þessari rannsókn hvort 

reynsla mín væri einsdæmi, sem og að auka við faglegu þekkingu mína á  málefnum 

heyrnarskertra nemenda, sem mun styrkja mig sem verðandi þroskaþjálfi. 

Tilgangur verkefnisins er að skoða hvernig hægt er að styðja eða styrkja 

skólagöngu heyrnarskertra barna. Skólagangan markar mikil tímamót í lífi barna og 

hefur mótandi áhrif á náms- og þroskaframvindu þeirra. Megin markmið þessarar 

rannsóknar er að skoða hvaða þættir hafa mótandi áhrif á nám þessara barna og hverjir 

eru áhersluþættir í kennslu fyrir þau. Rannsóknin er unnin eftir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem um afmarkaðan hóp einstaklinga er að ræða. Leitast 

verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum; 

1) Hvaða þættir hafa mótandi áhrif á nám heyrnarskertra barna? 

2) Hvaða áhersluþættir eru í kennslu heyrnarskertra barna? 

Tekin voru sjö viðtöl við breiðan hóp viðmælenda til að fá ólík sjónarhorn hvað varðar 

nám heyrnaskertra barna. Rætt var við tvær mæður heyrnaskertra barna, einn 

fullorðinn heyrnarskertan einstakling og fjóra fagmenn sem starfa í málefnum 

heyrnalausra og heyrnaskertra. Þessir viðmælendur veittu ítarlegar upplýsingar um 

efnið og komu með mismunandi nálgun á það sem nýttist vel í vinnslu gagnanna. Í 

fræðilega kafla verkefnisins verða dregin fram lykilhugtök, er málefnið varðar, úr 

fötlunarfræðinni, sálfræðinni og félagsfræði barnæskunnar og rannsóknir þeim 

tengdum.  

Lokaverkefninu er skipt upp í fimm hluta. Í fyrsta hlutanum verður fjallað um 

fræðilegan bakgrunn er tengjast málefnum heyrnarskertra barna og rétt þeirra til náms. 

Annar kafli fjallar um heyrnarskerðingu og málefni er henni tengjast. Í þriðja kafla er 
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farið yfir þá aðferðafræði sem var notuð við gerð þessarar rannsóknar. Í fjórða kafla 

verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og útlistaðar. Í fimmta kafla verður efnið 

svo að lokum tekið saman og ályktanir dregnar út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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1. Fræðilegur kafli 

Í þessum kafla er leitast eftir því að útskýra hvaðan fræðin er varðar málefni 

heyrnarskertra eiga rætur sínar að rekja. Lykilhugtök úr fötlunarfræði, sálfræði og 

félagsfræði barnæskunnar verða kynnt sem og niðurstöður rannsókna þeim tengdum. 

Rauði þráðurinn í þessum kafla verður fatlaða barnið og réttur þess til náms. 

 

Læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

Læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun kemur upp úr iðnbyltingunni og hefur verið mest 

við lýði alveg fram til 20. aldar í vestrænum heimi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Samkvæmt læknisfræðilegum skilningi er litið á fötlun sem sjúkdóm eða einhvers 

konar galla hjá einstaklingi. Mikil áhersla er lögð á að senda einstaklinginn í 

greiningar til að finna út hvað er að honum svo hægt sé að vita hvernig vinna eigi með 

hann (French og Swain, 2008). Nálgun þessi gengur út að vandinn er hjá 

einstaklingnum en ekki samfélaginu. Lykilatriði í þessari stefnu er að aðlaga 

einstaklinginn að umhverfinu (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þrátt fyrir háværar 

gagnrýnisraddir er þetta sjónarhorn enn við lýði í dag í ákveðni mynd. Stjórnkerfi 

Íslands er enn með því móti að einstaklingar fá enga séraðstoð nema greining liggi að 

baki. Allt kerfið virðist vera háð því að finna hvað er að og setja á það nafn svo hægt 

sé að reyna að „lækna“ það. Gott dæmi um þetta eru réttindi barna með sérþarfir í 

grunnskólum. Samkvæmt skóla án aðgreiningar, sem er stefna íslenskra stjórnvalda í 

dag í menntamálum, eiga öll börn að fá nám við hæfi á sínum forsendum, sem þýðir í 

einföldu máli að þau eiga rétt á því að vera „öðruvísi“. Hinsvegar er lögð áhersla á það 

í velferðakerfinu að börn með ákveðnar sérþarfir fái formlega greiningu svo 

viðkomandi fái viðeigandi meðferð og geti orðið sem líkast hinum „eðlilegu“ 

nemendum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

 

Félagslegur skilningur á fötlun 

Andstætt læknisfræðilegu nálguninni er til félagslegur skilningur á fötlun. Sá 

skilningur felur í sér að það er ekki skerðing einstaklingsins sem hrjáir hann heldur er 

það umhverfið í kringum einstaklinginn sem fatlar hann og skerðir lífsgæði hans. 

Samkvæmt þessum skilning er réttur einstaklings til að vera öðruvísi í hávegum 
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hafður og verður umhverfið að taka mið af sérstöðu hans og veita viðeigandi þjónustu. 

Dæmi um þetta er ef viðkomandi ætlar í nám að þá fái hann nám við hæfi í skóla án 

aðgreiningar (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Undir félagslega skilninginn fellur 

bæði Breska félagslega líkanið og norræni tengslaskilningurinn ásamt fleiri ólíkum 

félagslegum sjónarhornum á fötlun (Guðrún V. Stefánsdóttir. 2008).  

Breska félagslega líkanið 

Maður að nafni Mike Oliver setti fram Breska félagslega líkanið og byggði það á 

hugmyndum samtaka sem heita Union of the Physically Impaired Against Segregation 

(UPIAS) sem stendur fyrir félag fatlaðra gegn aðskilnaði. Þessi samtök börðust fyrir 

því að fötluðu fólki væri tekið eins og öðru fólki í samfélaginu og væri ekki sett útí 

horn eða útskúfað. Þau börðust fyrir því að almenningur opnaði augun fyrir að fötlun 

væri til og ekki hægt að afneita henni á nokkurn hátt (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Breska líkanið er álitin róttæk nálgun og hefur verið líkt við trúarbrögð. Breska 

líkanið hafnar læknisfræðilega skilningnum og aðgreinir á milli skerðingar og 

fötlunar. Fólk getur verið með vissar skerðingar eins og til dæmis hreyfihömlun, en 

þótt svo sé þá er viðkomandi ekki endilega fatlaður. Fötlun telst vera útskúfun, 

neikvæð viðhorf, aðgengismál og fleira. Samkvæmt þessum skilningi verður 

viðkomandi ekki fatlaður fyrr en hann kemur út í samfélagið þar sem það fatlar hann 

með sínum neikvæðu viðhorfum, slæmu aðgengi og svo framvegis. Athyglinni er 

beint að samfélaginu þar sem vandamálin eru og takmarkar tækifæri þessa hóps 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Breska líkanið hefur hlotið gagnrýni fyrir að gera ekki ráð fyrir því að 

einstaklingar hafa mismunandi reynslu og upplifun. Einnig setur þetta líkan alla 

ábyrgð á samfélagið ef upp koma mál sem þjaka einstaklinginn sem býr við skerðingu, 

ótengt því hvers eðlis þau eru eða hvaðan þau koma. Gagnrýnin hefur einnig beinst að 

því að líkanið einblínir mikið á hreyfihamlaða en tekur minna tillit til fólks með 

þroskahömlun, geðræna kvilla eða heyrnarskerðingu svo eitthvað sé nefnt (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Norræni tengslaskilningurinn á fötlun 

Í kjölfar Breska líkansins, uppúr 1970, var skoðað hvernig málunum var háttað á 

Norðurlöndunum og upp úr því kemur norrænn tengslaskilningur á fötlun sem hafnar 
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einnig læknisfræðilega skilningnum. Samkvæmt honum verður fötlun til þegar 

einstaklingur mætir mismunandi hindrunum í samfélaginu sem fatlar viðkomandi 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Fötlun myndast út frá því ósamræmi sem verður á 

milli einstaklings og umhverfis. Þetta á við um fólk sem býr við einhverskonar 

skerðingar og mætir hindrunum í samfélaginu og varðar fordóma eða aðgengismál. 

Fötlun er einnig aðstæðubundin sem þýðir, að öll erum við einstök og upplifum 

hlutina mismunandi og taka þarf mið af því. Að lokum er sagt að fötlun sé afstæð. Það 

þýðir að fötlun í hverju landi fyrir sig miðast út frá þeim normum og gildum sem þar 

ríkja, og þarf ekki endilega að eiga við í öðru landi. Það er ekki hægt að flokka allar 

skerðingar í sama hóp og velja eitthvað eitt fyrir alla. Öll erum við einstök og höfum 

mismunandi færni, getu og útlit (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Samkvæmt norræna 

tengslaskilningnum, á einstaklingurinn ekki eingöngu að aðlaga sig að samfélaginu, 

heldur á samfélagið að taka mið af þörfum hans, getu og vilja, og koma til móts við 

viðkomandi (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Fræðimennirnir Mikkelsen og Nirje komu fram með hugmyndir sínar um eðlilegt líf 

fólks með þroskahömlun árið 1959. Það olli miklum straumhvörfum í réttindabaráttu 

fatlaðra. Þetta megin hugtak Nirjes, eðlilegt líf, snerist um að umhverfi og lífsskilyrði 

fatlaðra yrðu sem líkust því sem fólk byggi almennt við. Lögð var áhersla á að komið 

yrði til móts við fatlað fólk eins og það væri. Með því gæti það tekið þátt í 

samfélaginu eftir sinni bestu getu og átt eðlilegt líf. Árið 1980 útfærði Nirje þessa 

skilgreiningu um eðlilegt líf betur og talaði um rétt fatlaðra einstaklinga til að búa úti í 

samfélaginu og lagði áherslu á eðlilegan þroska- og lífsferil, þannig að fatlaðir fái að 

upplifa bernskuna, unglingsárin og fullorðinsárin líkt og ófatlaðir (Nirje, 1980). 

Margrét Margeirsdóttir (2001) fjallaði um í bók sinni Fötlun og Samfélag um 

hugmyndir fræðimannsins Wolfensberger sem endurskilgreindi þessar hugmyndir 

Mikkelsens og Nirje. Í útfærslu hans fékk hugmyndin um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku nafnið social role valarisation sem þýðir „gildisaukandi félagslegt 

hlutverk“. Hann höfðaði til allra minnihlutahópa í samfélaginu en ekki einungis til 

fólks með þroskahömlun, eins og Mikkelsen og Nirje höfðu gert áður. Hann taldi að 

fötlunin ein og sér stimpli einstaklinga og samfélagið vanmeti þá sökum þess. 
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Wolfensberger hélt því fram að skoða þyrfti umhverfi og aðstæður fatlaðs fólks og 

bera það saman við aðstæður og umhverfi heilbrigðs fólk. Hann benti á að fatlaðir 

væru álitnir minnimáttar í samfélaginu og þess vegna væru þeir einangraðir og 

útilokaðir frá því að lifa eðlilegu lífi. Þessi ímynd myndi leiða til þess að fatlaðir 

einstaklingar myndu missa sjálfstraust og fara að sjá sig með augum samfélagsins. 

Wolfensberger sagði að efla þyrfti færni einstaklings svo virðing verði borin fyrir 

honum í samfélaginu (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Kenningar um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku hafa verið litnar 

gagnrýnisaugum af breskum fötlunarfræðingum. Sú gagnrýni hefur snúist um það að 

fólk með þroskahömlun verði eins og aðrir í samfélaginu með þjálfun og hæfingu, í 

stað þess að aðlaga samfélagið að þeim og virða þeirra sérstöðu (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Einnig hefur verið bent á að þegar fólk með fötlun fær greiningu 

þá fylgi með svokallaður stimpill, sem erfitt getur verið að losna við út í samfélaginu. 

Stimpill þessi er af völdum þessara flokkunarkerfa í samfélaginu og viðhorfa sem 

viðgangast í garð fatlaðs fólks. Atvinnuúrræði, búsetumál og menntunarmöguleikar 

fatlaðra eru öll miðuð út frá þessari flokkun í kerfinu sbr. sérskólar, sérdeildir, 

verndaðir vinnustaðir og fleira. Vegna flokkunar í kerfinu getur stimplun fylgt 

viðkomandi í gegnum lífið og haft mótandi áhrif á líf hans (Dóra S. Bjarnason, 2003). 

 

Áhrif stimplunar á sjálfskilning 

Sjálfskilningur er sá skilningur sem viðkomandi hefur um sjálfan sig sem einstakling 

bæði er varðar persónueinkenni og upplifun. Sjálfskilningur mótast mikið af 

samskiptum einstaklinga við annað fólk og því umhverfi sem viðkomandi lifir og 

hrærist í. Settar hafa verið fram margar stimplunarkenningar með það að leiðarljósi að 

útskýra hvaða áhrif það hefur á sjálfskilning manna að verða fyrir neikvæðum áhrifum 

frá samfélaginu fyrir það eitt að vera öðruvísi en annað fólk (Guðrún V.Stefánsdóttir, 

2008).  

Í doktorsritgerð sinni nefnir Guðrún V. Stefánsdóttir (2008) fræðimennina 

Goffman og Edgerton í tengslum við kenningar þeirra að stimplun hefur neikvæð áhrif 

á líf fólks og sjálfskilning þess. Stimplun er hugtak sem lýsir því þegar einstaklingur 

fer að líta sig sömu augum og aðrir í samfélaginu gera og hegðar sér eftir því. Dæmi 

um þetta er þegar heyrnarskert barn fer þróa með sér neikvæða sjálfsmynd og upplifir 
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sig getuminna og jafnvel heimskara en jafnaldrar sínir, sökum þess að það heyri verr 

en aðrir og tali jafnvel bjagað og það fær stöðuga áminningu um það í samfélaginu. 

Með stimplun er einstaklingum ekki gefin kostur á því að vera öðruvísi og allt snýst 

um að vera eins venjulegur og þú mögulegur getur í samfélaginu.  

Guðrún (2008) segir einnig frá Edgerton sem hefur fjallað um hvaða áhrif það 

getur haft á sjálfskilning einstaklinga þegar þeir afneita fötlun sinni og reyna að fela 

hana. Kona að nafni Thomson tók undir þessar hugleiðingar og hélt því fram að 

samfélagsleg viðhorf ýti undir að fólk fari þessa leið. Að afneita fötlun eða reyna fela 

hana og sýnast eðlilegur geti haft bæði neikvæð og jákvæð áhrif á sjálfskilning fatlaðs 

einstaklings. Það getur bæði leitt til aukins sjálfstæðis hjá einstaklingnum eða sett 

einstaklinginn í eigin krísu. Thomson vildi meina að fyrir fatlaðan einstakling gæti 

skipt sköpum að komast út úr skápnum og viðurkenna fötlun sína og vera sáttur við að 

vera öðruvísi en annað fólk. 

 

„Enginn er eyland“ 

Í bók Berger (2008) The Developing Person through the life span er greint frá 

fræðimanni að nafni Bronfenbrenner sem er hugmyndasmiður vistkerfiskenninga. Þær 

ganga út á að „enginn er eyland“ í þeim skilningi að félagslegir þættir ásamt þáttum er 

tengjast menningu, sögu og umhverfi móta líf einstaklinga ásamt því að 

einstaklingurinn/barnið er virkur þáttakandi í eigin þroska (Shaffer og Kipp, 2007). Í 

kenningu sinni setti Bronfenbrenner fram myndrænt líkan, þar sem barnið er í 

miðjunni og utan um liggja fimm mismunandi kerfi sem hann kallaði; micro-, masó-, 

exó-, makró- og krónókerfið (sjá mynd 1); 

 

Mynd 1: Vistkerfiskenning Bronfenbrenners (Bronfenbrenner, e,d). 
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Microkerfið er nánasta umhverfi barnsins þar sem fjölskylda viðkomandi er staðsett 

sem og það hversdagslíf sem það hrærist í. Barnið tekur mestan þátt í eigin þróun í 

þessu kerfi. Masókerfið er tengiliður þar sem til dæmis samskipti á milli heimilis og 

skóla fara fram. Foreldrar eiga til að taka mestan þátt í því og skiptir því öllu máli að 

tengslin þar á milli séu jákvæð. Því jákvæðari sem tengslin eru því betra fyrir barnið. Í 

exókerfinu eru staðsettar þær stofnanir sem viðkoma barninu og hafa áhrif á líf þess, 

jafnvel þó barnið sé ekki virkur þátttakandi í þeim, til dæmis vinnustaður foreldra 

barnsins. Í makrókerfinu er þjóðfélagið í heild sinni með öllum þeim lögum og reglum 

sem barnið verður að framfylgja og öllum þeim viðhorfum sem það finnur fyrir í sinn 

garð eða annarra. Þetta kerfi hefur sterk áhrif á barnið og tekur virkan þátt í því að 

móta það. Krónókerfið snýst svo meira um þær breytingar sem verða á umhverfi eða 

barni á hverjum tíma (Berger, 2008). Vistkerfiskenningin hefur reynst afar gagnleg í 

allri einstaklingsmiðaðri nálgun og framkvæmd á þjónustu fyrir börn, og skírskotar vel 

til þeirra mörgu þátta sem hafa áhrif á vellíðan fjölskyldna og virkni og þroska barna í 

námi (McLean,Wolery og Bailey, 2004). 

 

Félagsfræði barnæskunnar og hin mismunandi sýn 

Það er afar mismunandi hvernig fjölskyldur bregðast við þeim fréttum þegar barn 

þeirra greinist með skerðingu eða fötlun. Sumir taka þessu sem afar þungbærri reynslu 

og lenda í svokölluðu sorgarferli á meðan aðrir taka þessu sem eitt af verkefnum 

lífsins sem þarf takast á við. Sú þjónusta sem er fyrir hendi í þjóðfélaginu fyrir fatlaða 

barnið markar mikið hvernig fjölskyldan tekst á við áfall af þessu tagi. Mjög algengt 

er ef þjónusta er lítil, þá fara foreldrar í það að krefjast bóta og betri kjara fyrir barnið 

sitt (Wilhelm Norðfjörð, 1993). 

Samkvæmt rannsókn Thomas (1999) á ekki að líta á fötlun einstaklingsins sem 

einhvern harmleik, heldur verkefni fjölskyldunnar í heild að vinna að því að bæta 

lífsgæði fatlaða einstaklingsins. Fjölskylduaðstæður, viðhorf og uppeldisaðstæður hafa 

mikið að segja fyrir uppvöxt og tilfinningarþroska einstaklinga. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að því þéttara sem stuðningsnet fjölskyldunnar og 

jákvætt viðhorf þeirra var til fatlaða barnsins, þeim mun betur vegnaði því þegar það 

varð eldra, og barnæskan varð eftirminnilegri og jákvæðari. Sjálfsmynd fatlaða 

einstaklingsins varð sterkari og valdeflandi í lífi hans. 
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Í rannsókn Rannveigar Traustadóttur (2007) Börn, ungmenni og fötlun er 

dregin fram hin nýja félagsfræðilega sýn á barnæsku einstaklinga. Þau fræði ganga út 

á að skilja tilfinningar og reynslu barna sem og réttindi þeirra sem einstaklinga. 

Börnum er stjórnað af fullorðnum og þeim kerfum sem umlykja þau í samfélaginu og 

hafa mótandi áhrif á líf þeirra. Að sniðganga rétt barns sem einstakling og hafa ekki 

viðkomandi með í ráðum er valdskerðandi leið sem getur haft hamlandi áhrif á líf 

þess. Með því að skilja tilfinningar og reynslu barna er betur hægt að koma til móts 

við þarfir þeirra. Hægt er að virkja þau í sínu eigin lífi með því að veita þeim 

valdeflandi hlutverk, sem aftur getur leitt til betri lífsgæða (Rannveig Traustadóttir, 

2007). Þessi hugsun er í samræmi við vistkerfiskenningu Bronfenbrenners „að enginn 

er eyland“ og þá skoðun að það sem umlykur einstaklinginn getur haft mótandi áhrif á 

hann og líf hans. Einnig styðja niðurstöður þessarar rannsóknar fyrri rannsóknir um 

þetta sama málefni, þar sem dregin hefur verið fram mynd af því hvað mótar líf 

fatlaðra barna (Connors og Stalker, 2003). 

 

Sjálfsákvörðunarréttur og valdefling 

Sjálfsákvörðunarrétturinn er réttur einstaklings að vera hann sjálfur, geta talað fyrir 

sjálfan sig og tekið ákvarðanir um sitt eigið líf. Einnig gengur hann út á að fólk geti 

leitað leiða til þess að láta drauma sína rætast (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Hugtakið valdefling tengist sjálfsákvörðunarréttinum náið, sökum þess að þessi 

hugtök snúast bæði um rétt einstaklings til sjálfsákvörðunar og að lifa eðlilegu lífi. 

Valdeflingin snýr að því að einstaklingur fái meira vald á því að stjórna eigin lífi. 

Þetta hugtak tengist mannréttindum viðkomandi svo hann eigi tækifæri að öðlast betra 

líf og komist yfir þá tálma sem verða á vegi hans í lífinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Hafa ber í huga að þótt talað sé um einstaklinga í þessum ofangreindum 

hugtökum, þá er hægt að líta svo á að börn hafi þennan sama rétt sem einstaklingar, að 

vera með í ráðum foreldra sinna er varðar þeirra eigið líf. 

 

Einstaklingsmiðuð nálgun 

Í einstaklingsmiðaðri nálgun í starfi með fötluðum einstaklingum er lögð áhersla á að 

vinna að valdeflingu og virða sjálfsákvörðunarrétt þeirra. Það birtist til dæmis í 

samvinnu fagmanna við foreldra fatlaðra barna. Eftir að valdeflingarhugtakið kom 
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fram á sjónarsviðið hafa kröfur aukist um rétt einstaklingsins að vera hann sjálfur 

sama hver fötlun hans er og er það hlutverk samfélagsins að koma til móts við fatlað 

fólk hvað varðar réttindi þeirra og þarfir. Hinar ýmsu stefnumótandi aðferðir hafa 

verið settar upp til að koma á móts við þessa þörf, og er einstaklingsmiðuð þjónusta 

ein þeirra. Hún er byggð á grunni vistkerfiskenninga Bronfenbrenners 

(McLean,Wolery og Bailey, 2004). 

Einstaklingsmiðað nám hófst víða í skólum eftir árið 1990 og byggist á 

mannúðarstefnunni og opnum skóla, það er skóli fyrir alla (Ingvar Sigurgeirsson, 

2003). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna frá 2007 kemur fram að kennsla eigi 

að vera einstaklingsbundin og er það gert yfirleitt með þeim hætti að nemendur með 

sérþarfir fá einstaklingsnámskrár. Ástæðan fyrir því er sú að erfitt er að setja saman 

eina heildstæða námskrá sem mætir þörfum fatlaðra eins og til dæmis heyrnarskertra 

barna, sökum þess að heyrnarskerðing getur verið svo mismunandi. Markmið 

einstaklingsnámskráar er að styrkja stöðu nemenda náms- og félagslega. 

 

Réttur til menntunar 

Þegar barn eða einstaklingur greinist með fötlun eða skerðingu af einhverjum toga 

hefur viðkomandi samkvæmt 1. grein laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992 sama rétt 

og aðrir þjóðfélagsþegnar hvað varðar lífskjör og skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Eitt af því sem telst vera eðlilegt í lífi hvers barns er að fara í skóla og fá menntun. 

Samkvæmt 26. gr. í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna (1948) stendur 

meðal annars að allir eigi rétt á ókeypis menntun á grunnskólaaldri og skal hún vera 

skylda (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Fötluð börn eru ekki undanskilin þeim rétti. 

Samkvæmt 17. gr. grunnskólalaga nr. 91 frá árinu 2008 segir;  

...Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. 

laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir... ( Lög um 

grunnskóla nr.91/2008). 
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Stefna stjórnvalda hér á landi er að hafa skóla án aðgreiningar. Í stuttu máli þýðir það 

að hver nemandi, hvort sem viðkomandi er með fötlun eður ei, hefur rétt á því að að 

fara í sinn hverfisskóla og fá þar nám við hæfi, samanber reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010. Í aðalnámskrá grunnskólanna (2007) er greint frá 

þessu en einnig er lögð áhersla á að skólinn taki við öllum börnum og mennti þau á 

árangursríkan hátt. Salamanca yfirlýsingin (1995) undirstrikar einnig rétt barna með 

sérþarfir til menntunar. Þrátt fyrir að réttur barna til menntunar sé til staðar má ekki 

alhæfa að sá réttur sé virtur og öllum vegni vel í skólakerfinu og þörfum allra sé mætt. 

Allt fer þetta eftir gæðum og viðhorfum hvers skóla fyrir sig. Í rannsókn Thomas 

(1999) kom fram að margir foreldrar stóðu í miklum barningi við skólakerfið þar sem 

þörfum barna þeirra var ekki mætt með tillit til fötlunar þeirra. 

 

Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir þau lykilhugtök í fötlunarfræði, sálfræði og félagsfræði 

barnæskunnar sem tengjast málefnum heyrnarskertra barna og námi þeirra. Skoðuð 

voru mismunandi sjónarhorn á fötlun, eðlilegt líf og samfélagsþátttaka. Einnig var 

skoðað hvernig stimplunarkenningar útskýra neikvæð áhrif samfélagsins á það að vera 

öðruvísi en aðrir. Vistkerfiskenning Bronfenbrenners var skoðuð og hvaða áhrif hún 

hefur á vellíðan fjölskyldna og virkni og þroska barna í námi. Fjallað var um hvernig 

fjölskyldan getur haft mótandi og valdeflandi áhrif á líf fatlaðra barna. Rætt var um 

einstaklingsmiðaða þjónustu og rétt nemenda til náms. Þar kom fram að allir eiga 

sama rétt til menntunar og heyrnarskertir þar með taldir. Næsti kafli mun fjalla um 

heyrnarskerðingu og málefni sem henni tengjast. 
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2. Heyrnarskerðing 

Heyrn er eitt það mikilvægasta sem hver einstaklingur hefur til mannlegra samskipta. 

Heyrn gefur fólki aukin tækifæri að þróa betur hæfileika sína í máli og tali, sem og að 

njóta allra þeirra hljóða sem umhverfið hefur uppá að bjóða. Með heyrn getur 

einstaklingur náð að efla félagslega færni og styrkja sjálfsmynd sína og sjálfsöryggi. 

Að hafa skerta heyrn getur dregið úr málþroska fólks og hamlað málhæfileika þess. 

Heyrnaskerðing getur því haft veruleg áhrif á líf einstaklinga bæði náms- og 

félagslega séð. Það er því nauðsynlegt að meta börn sem fyrst og athuga hvort um 

heyrnarskerðingu eða heyrnarleysi sé að ræða, svo hægt sé að grípa inní með 

viðeigandi stuðning fyrir barnið sem og fjölskyldu þess (Batshaw, Pellegrino og 

Roizen, 2008).  

 

Heyrnaskerðing og einkenni hennar 

Fólk telst vera með eðlilega heyrn ef allar heyrnarbrautir heilans og allir hlutir eyrans 

starfa eðlilega. Styrkur allra hljóða í umhverfinu eru mæld í desibilum (dB) og telst 

eðlileg heyrn vera á bilinu 0-20 dB (Bryndís Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. 

september 2010). Erfiðleikar með mál og þroska geta verið merki um 

heyrnarskerðingu, sem og skert einbeiting við að hlusta á til dæmis sögur og tónlist. Ef 

barn er með skerta heyrn er algengt að það einangri sig frá hópi í meira mæli en það 

sem eðlilegt gæti talist. Erfiðleikar með hugtakaskilning og orðanotkun geta verið 

sterk merki um heyrnaskerðingu. Algengt er að heyrnaskert barn svari í háum tón 

þegar það heyrir í viðkomandi. Einnig kann það að vera merki um skerta heyrn ef barn 

fylgir ekki einföldum fyrirmælum, eða ef barn fer að hækka hljóðið í sjónvarpi eða 

útvarpi (Samskiptamiðstöð heyrnalausra og heyrnaskerta, e.d.). 

Heyrnarskerðing á sér stað í innra eyra eða miðeyra og er ýmist kölluð 

skyntaugatap, blandað tap eða leiðslutap (Anney Þ. Þorvaldsdóttir og Margrét Gígja 

Þórðardóttir, e.d.). Heyrnaskerðing er mun algengari en almenningur gerir sér grein 

fyrir. Talið er að um 15-20 % einstaklinga á Vesturlöndum séu með skerta heyrn, og 

að um 10% þeirra þurfi að nota heyrnartæki. Miða við þessar tölur má áætla að á 

Íslandi þurfi um 30 þúsund manns að nota heyrnatæki (Málmfríður Gunnarsdóttir, 

2010). Samkvæmt gögnum frá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands (HTÍ) eru um 260 

börn á aldrinum 0-18 ára ýmist greind með heyrnarskerðingu eða heyrnarleysi hér á 
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landi, þar af eru um 187 börn á grunnskólaaldri (Bryndís Guðmundsdóttir munnleg 

heimild, 21. september 2010). 

Mikilvægt er að átta sig á því ef heyrnarskert barn þarf að nota heyrnartæki 

útaf skerðingu sinni þá veita heyrnartækin ekki 100% heyrn, heldur einungis 50-60%. 

Þetta þýðir að þegar heyrnarskert barn er innan um fjölmennan hóp þá greinir barnið 

raddmálið á annan hátt en heyrandi fólk. Þau eiga í erfiðleikum með að greina hvað er 

sagt, því allt rennur saman og oft þarf barnið að geta í eyðurnar sökum þessa. Að 

heyra með þessum hætti myndar álag á hvern þann sem í því lendir, og hætta er á 

ýmsum líkamlegum kvillum til dæmis vöðvabólgu, augnþreytu (vegna þess að þau 

reyna að lesa svo mikið af vörum annarra) og tíðum höfuðverkjum. Að heyra illa getur 

einnig haft áhrif á andlega líðan barna, og þarf að vera á miklu varðbergi gagnvart því. 

Vegna þessa mikla álags sem fylgir því að reyna að fylgjast með því sem sagt er, 

gefast heyrnarskertir oft upp og þykjast heyra (Anney Þ. Þorvaldsdóttir og Margrét 

Gígja Þórðardóttir, e.d.). Slíkt getur haft veruleg áhrif á námslega getu viðkomandi. 

Heyrnarskerðing getur verið mismikil og haft mismunandi áhrif á líf 

einstaklinga. Heyrnarskerðing skiptist niður í þrjá flokka; væg heyrnarskerðing, 

venjuleg heyrnarskerðing og mikil heyrnarskerðing. Fjórði ónefndi flokkurinn kallast 

heyrnarleysi. Væg heyrnarskerðing mælist á bilinu 20-30 dB. Ef heyrnarskerðing 

greinist í báðum eyrum á þessu bili er oft mælt með að barn fái heyrnartæki (Heyrna- 

og talmeinastöð Íslands, 2011). Á þessu bili á einstaklingur erfitt með að heyra hvað 

er sagt í marga manna hópi, innan dyra sem utan. Ef hljóðvist er góð og staðsetning 

einstaklingsins rétt, í skólastofu sem dæmi,  eiga þessir einstaklingar að geta bjargað 

sér ágætlega (Svandís Svavarsdóttir, e.d.). Venjuleg heyrnarskerðing er heyrn sem 

mælist á bilinu 20-50 dB (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2011). Börn með 

skerðingu á bilinu 30-50 dB geta átt í erfiðleikum með að heyra tal í síma og í því 

umhverfi sem það er statt hverju sinni, til dæmis í skólastofu (Svandís Svavarsdóttir, 

e.d.). 

Mikil heyrnarskerðing telst til þeirra sem hafa skerðingu meiri en 50 dB. 

Flestir sem eiga við þessa heyrnarskerðingu að stríða eru með heyrnartæki, sem hjálpa 

þeim að einhverju leyti (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2011).  Einstaklingur með 

mikla heyrnarskerðingu er háður sjóninni, meðal annars til að lesa á varir viðmælenda 

sinna og á í erfiðleikum við að tala í síma (Svandís Svavarsdóttir, e.d.). Öllum börnum 
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sem hafa heyrnarskerðingu yfir 50 dB er vísað á Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra þar sem þeim og fjölskyldum þeirra er kynnt táknmál heyrnarlausra, 

mikilvægi þess og leiðir. Táknmálið er fullgilt tungumál sem getur miðlar 

upplýsingum vel til heyrnarskertra einstaklinga sem hafa náð góðum tökum á því. 

Hafa ber þó í huga að þótt heyrnarskertir læri táknmál getur íslenskan áfram verið það 

samskiptamál sem þeir nota í daglegu tali (Heyrnar-og talmeinastöð Íslands, 2010).   

Á þessu skeiði heyrnataps getur svokallaður FM-búnaður gagnast barninu til 

að heyra betur í skólanum, til dæmis í skólastofu þar sem kliður er mikill. Þessi 

búnaður virkar þannig að kennari er með sérstakan hljóðnema á sér og barnið er með 

móttakara. Búnaðurinn sendir hljóðið í heyrnatækin sem eru stillt á svokallaðan 

tónmöskva-takka á heyrnartækinu. Með þessu tæki heyrir barnið mun betur í 

kennaranum og getur stillt tækið ýmist þannig að það heyri bara í kennaranum eða 

heyri bæði í kennaranum og samnemendum (Heyrnar-og talmeinastöð Íslands, 2010). 

Tónmöskvi er mögnunarbúnaður sem hækkar upp hljóð önnur en umhverfishljóð, 

samanber mannsraddir í útvarpi, síma, sjónvarpi og svo framvegis. Búnaðurinn getur 

ýmist verið þráðlaus eða sem magnari og snúra, sem hægt er að leggja í hvaða búnað 

og í hvaða rými sem er. Rafsegulssvið snúrunnar eða tónmöskvans skilar hljóði í 

heyrnartæki viðkomandi, sé svokölluð T-spóla til staðar í sjálfu heyrnartækinu. Slík 

spóla er í flestum heyrnartækjum í dag. Fólk getur kveikt eða slökkt eftir vild, eftir því 

hvort það vilji nýta sér þessa tækni eður ei. Þessi hjálparbúnaður getur skilað miklu til 

hins heyrnarskerta og gert honum kleift að heyra betur og ná því sem fram fer 

(Málmfríður Gunnarsdóttir, 2010). Ýmis konar aukabúnaður getur einnig komið 

barninu að gagni, til dæmis hjálpartæki við að hlusta á sjónvarp og útvarp. Þegar 

barnið er eldra gæti það þurft að fá auka hjálparbúnað til þess að heyra betur í til 

dæmis reykskynjara, vekjaraklukku og dyrabjöllu. Sum þessara hjálpartækja eru gædd 

titrara og/eða eru sjónræn. Önnur tæki eru með þessum áðurnefnda tónmöskva í sér 

(Málmfríður Gunnarsdóttir, 2010). 

Síðasti flokkurinn, heyrnarleysi, er til staðar ef barn er með heyrn að meðaltali 

meiri en 90dB (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2010). Á þessu bili heyrir barnið 

eiginlega ekki neitt og er táknmál góð leið fyrir það til þess að tala við annað fólk. 

Barnið getur lítið notað heyrnartæki sér til hjálpar nema til þess að heyra 

umhverfishljóð (Svandís Svavarsdóttir, e.d.). Þegar svona er komið er barninu oft 

boðið að fara í kuðungsígræðslu. Það er viðamikil aðgerð þar sem sérstöku 
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kuðungsígræðslutæki er komið fyrir inn í eyra (kuðungi) viðkomandi. Þessi aðgerð er 

framkvæmd í Stokkhólmi í Svíþjóð. Ef aðgerðin og eftirmeðferð hennar gengur vel fer 

barnið að heyra betur. Þá er talað um að barnið sé ekki lengur heyrnarlaust heldur 

heyrnarskert það er með mikla heyrnarskerðingu (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 

2010). 

 

Menntunarmöguleikar og áherslur í kennslu 

Á höfuðborgarsvæðinu er staðsettur skóli sem heitir Hlíðaskóli. Sá skóli hefur 

táknmálssvið sem er ætlað nemendum með mikla heyrnarskerðingu og heyrnarleysi. 

Hlíðaskóli setur sér það markmið að hafa táknmál sem aðal námsaðstoðina í námi 

þessara barna. Stefna táknmálssviðsins er að allir kennarar og nemendur séu færir um 

að tjá sig á táknmáli. Því er mikið lagt upp úr að kenna nemendum táknmál til að 

auðvelda þeim námið (Hlíðarskóli, e.d).  Á Akureyri er starfræktur grunnskólinn 

Lundarskóli sem hefur sérdeild sem sinnir sérstaklega sérþörfum heyrnarskertra 

nemenda (Skóladeild Akureyrarbæjar, 2006).  

Þegar heyrnarskert barn byrjar í skóla er nauðsynlegt að veita ráðgjöf inn í 

skólann sem og til foreldra (Bryndís Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. september 

2010). Lengst af hefur verið ráðgjafi í málefnum heyrnarskertra og heyrnarlausra 

nemenda staðsettur í Hlíðaskóla í Reykjavík. Ráðgjafinn þjónustaði alla 

landsbyggðina og var til staðar fyrir þá sem þurftu og heimsótti þá skóla sem 

þörfnuðust fræðslu um málefni heyrnarskertra. Í slíkum heimsóknum voru kennarar 

uppfræddir um þá kennslufræðilegu hætti og hljóðbætandi aðgerðir sem geta skipt 

verulegu máli í námi heyrnarskertra nemenda (Helga Ingibergsdóttir, munnleg heimild 

25. september 2009). Í dag er þessi staða ekki lengur til staðar í Hlíðaskóla en þess í 

stað hefur Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta sem og HTÍ tekið við 

þessari fræðslu (Valgerður Stefánsdóttir, munnleg heimild 23. nóvember 2010; 

Bryndís Guðmundsdóttir munnleg heimild, 21. september 2010). 

Kennarar gegna veigamiklu hlutverki í menntun hvers barns og þá sér í lagi ef 

um barn með sérþarfir er að ræða. Námsframvinda heyrnarskertra nemenda fer að 

stórum hluta eftir því hvernig þörfum þeirra er mætt í skólanum er varðar 

aðgengismál, hljóðvist og félagsþroska. Þessum málum er oft mjög ábótavant í 

skólum, meðal annars vegna þess hversu falin fötlun heyrnarskerðing er (Leigh, 
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2009). Það getur til dæmis skipt máli hvar viðkomandi situr í kennslustofunni og 

hvernig borðum er raðað upp. Mælt er með að borðum sé raðað upp í U-laga form og 

heyrnarskerti nemandinn sé hafður á stað þar sem hann sér til allra og er sem næst 

kennaranum. Opin rými henta heyrnarskertum nemendum afar illa. Mikilvægt er að 

heyrnarskertir nemandur snúi baki í glugga til að fá góða lýsingu á andlit þess sem 

talar, en góð lýsing í stofu er mikilvægt fyrir heyrnarskerta nemendur. Einnig skiptir 

máli hvernig hljóðvistinni er háttað, það er hvernig hljóðdempandi aðgerðum er beitt 

fyrir heyrnarskerta. Dæmi um hljóðdempandi aðgerðir eru til dæmis að hafa þykkar 

gardínur fyrir gluggum til að verjast hljóði að utan, hafa skrifborðsmottur á borðum, 

setja tennisbolta eða filt undir borð- og stólfóta til að minnka hávaða þegar borð og 

stólar eru færðir og dregnir til. Einnig er mælt með teppum eða mottum á gólf 

(Bjarney Njálsdóttir, e.d.; Engel, 2008; Heyrna- og talmeinastöð Íslands, 2011). 

Það gæti verið þörf á ýmis konar hjálparbúnaði fyrir heyrnarskerta nemendur, 

eins og FM-tæki, sem er móttakari tengdur við heyrnartæki nemandans og hljóðnema 

sem kennari hefur á sér. Ef FM-tæki hentar ekki eða fæst ekki að þá er góð leið að fá 

hljóðkerfi í stofuna. Hljóðkerfi nýtist ekki einungis heyrnarskertum heldur öllum 

öðrum nemendum í bekknum, auk þess sem tækið ver rödd kennarans. Mikilvægt er 

að taka tillit til heyrnarskertra nemenda ef þeir þurfa að glósa í tímum. Gefa þarf 

nægan tíma í það eða athuga hvort hægt sé að útvega þeim aðstoð við glósunina, í 

formi glósuvinar eða punktum frá kennara um námsefnið. Ef um mikla 

heyrnarskerðingu er að ræða er vert að huga að því hvort þörf sé á táknmálstúlkun eða 

rittúlkun fyrir viðkomandi (Bjarney Njálsdóttir, e.d.; Engel, 2008; Heyrna- og 

talmeinastöð Íslands, 2011). 

Aðgengismál eru mikilvæg og góð hljóðvist fyrir hinn heyrnarskerta til að 

nemandi fái kjarngóða menntun. Vegna slaks málþroska margra heyrnarskertra barna 

þurfa þessir nemendur oft á markvissri málörvun að halda. Öflug sérkennsla og góður 

stuðningur getur skipt miklu fyrir hinn heyrnarskerta, sérstaklega þar sem 

einstaklingur með skerta heyrn missir oft af því sem sagt er, missir hluta af setningum, 

fær þar af leiðandi ekki sömu endurtekningu á efnið eins og heyrandi nemendur. Með 

því nær heyrnarskert barn að safna smá forða af hugtökum úr fögum eins og 

stærðfræði og málfræði sem dæmi, en þó ekki af öllu sem þarf. Þetta leiðir til þess að 

heyrnarskertir missa mikilvægan grunn. Gott dæmi um þetta er hvað getur gerst í 

stærðfræði hjá heyrnarskertum börnum. Þegar viðkomandi vantar nokkur hugtök sem 
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eru kennd í 1.-3. bekk, og svo framvegis, að þá gerist það að barnið stendur sig vel 

meðan það er að læra grunnaðferðir í stærðfræði. Svo þegar kemur að því í náminu að 

mikið er af lesdæmum, þá fellur einkunn barnsins í stærðfræði niður og enginn skilur 

af hverju svo er. Þetta gerist vegna þess að málþroskinn er slakur og gefur góða sýn á 

því hvað endurtekning og orðaskilningur skiptir miklu máli í námi heyrnarskertra 

barna (Bryndís Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 21. september 2010). Þessi atriði 

sem og mörg önnur þarf hver kennari að hafa í huga og að mörgu er að hyggja til að 

þörfum þessara nemenda sé mætt. 

 

Staða heyrnarskertra í samfélaginu. 

Að vera hvorki heyrnarlaus eða heyrandi setur heyrnarskerta einstaklinga í ákveðna 

sérstöðu í samfélaginu. Í bókinni „A Lens on Deaf Indentities“ eftir Irene W. Leigh 

(2009) kemur fram að heyrnarskertir hafa fengið mun minni viðurkenningu á fötlun 

sinni hvað varðar aðgengismál og réttindavörslu en heyrnarlausir einstaklingar. Að fá 

fötlun sína ekki viðurkennda í samfélaginu né sinn fasta punkt í kerfinu setur marga 

hverja í ákveðið tómarúm. Það getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir sjálfsskilning 

hins heyrnarskerta og getur leitt til þess að heyrnarskertir verða „hinir gleymdu“ í 

þjóðfélaginu eða eins og talað er um í daglegu máli að þeir lenda á svokölluðu „gráu 

svæði“. Það sem er átt við er að heyrnarskertir eru stimplaðir af samfélaginu í hóp 

hinna heyrandi eða í hóp hinna heyrnarlausu, í stað þess að geta verið hópur út af fyrir 

sig í samfélaginu. Það sendir sterk skilaboð til heyrnarskerta einstaklinga og hefur 

mótandi áhrif á sjálfskilning þeirra. Það er ekki heldur sjálfgefið að þótt 

heyrnarskertur einstaklingur sé settur í annan hvorn hópinn, með heyrandi eða 

heyrnarlausum, að honum sé tekið opnum örmum og líði þar vel með stöðu sína. Oft 

kemur það fyrir að í hinum heyrnarlausa heimi (í heimi Döff) er hinn heyrnarskerti 

stimplaður „hinn heyrandi“, sem sagt ekki alveg með í hópnum. Í heimi hinna 

heyrandi er sá heyrnarskerti stimplaður „hinn heyrnarlausi“ og því ekki heldur alveg 

með í hópnum. Þetta getur skapað gremju, reiði og ótta meðal sumra heyrnarskertra 

einstaklinga. Í bók Leigh (2009) segir að sumir þeirra hafi reynt eftir fremsta megni að 

halda sér undir yfirborðinu og ekki þorað að koma út úr skápnum af hræðslu við þessa 

stimplun. 
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Í bók Leigh (2009) er greint frá því að Goffman telur sjálfsmynd einstaklinga 

þroskast meðal annars með því að eiga samskipti við aðra. Einstaklingar nota 

mismunandi aðferðir til þess að koma sér á framfæri við annað fólk. Að koma fram 

sem „eðlilegur“ einstaklingur og skera sig ekki úr fjöldanum er löngunin sem hvetur 

einstaklinga áfram. Þetta kemur mjög sterkt fram hjá mörgum sem eru heyrnarskertir. 

Til dæmis er vitað að sumar stúlkur hafa látið hár sitt vaxa sítt til þess að það nái yfir 

eyrun til að fela heyrnartækin (Christensen, 2006). Rannsókn Fellinger, Holzinger, 

Gerich og Goldberg í Evrópu með um 373 þátttakendum um lífsgæði, almennt 

heilsufar og sálfræðileg einkenni heyrnarlausra, heyrandi eða heyrnarskerta leiddi í 

ljós að einstaklingar sem voru heyrnarskertir stóðu verr félagslega samanborið við 

heyrnarlausa. Sömuleiðis reyndust heyrnarskertir standa verr en þeir sem voru 

heyrandi hvað varðar lífsgæði, heilsu og ýmis sálræn einkenni (Leigh, 2009). 

Algengt er að heyrnarskertir einstaklingar upplifi sig eina í heiminum með sína 

röskun. Það eitt getur sett margan í verri stöðu er varðar sjálfsmyndina, sér í lagi ef 

hann finnur ekki sinn rétta stað í kerfinu. Maður að nafni Laszlo segir í bók Leigh 

(2009) að sjálfsmynd hinna heyrnarskertu geti hlotið hnekki við þessar aðstæður sem 

samfélagið setur þá í, það er að segja að þurfa stöðugt að velja á milli þessara tveggja 

póla, heyrnarlaus eða heyrandi. Sjálfsmynd heyrnarskertra byggist á sjálfsvitund 

þeirra og sátt við sína stöðu sem heyrnarskertir einstaklingar og með sameiginlega 

reynslu. Í sömu bók er greint frá rannsókn þar sem sjö heyrnarskertir nemendur tóku 

þátt. Fræðimennirnir Israelite, Ower og Goldstein framkvæmdu hana og var markmið 

rannsóknarinnar að kanna hvort nemendurnir myndu eflast félagslega af stuðningi 

hvors annars í bekknum, og meta hvort sjálfsvitund þeirra og hvort þeir yrðu sáttari 

við stöðu sína í samfélaginu. Þessir nemendur voru allir í sama bekk ásamt öðrum 

nemendum í sama skóla þar sem þeirra sérþörfum var mætt. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu það í ljós að staða þeirra styrktist því þeir fengu stuðning frá 

hvorum öðrum og höfðu sameiginlega reynslu (Leigh, 2009). 
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Samantekt 

Í þessum kafla var farið ofan í þaula á því hvað það þýðir að vera með skerta heyrn. 

Dregnar voru upp mismunandi tegundir og einkenni heyrnarskerðingar. Greint var frá 

menntunarmöguleikum heyrnarskertra og kom þar fram að námsframvinda þeirra fer 

að stórum hluta eftir því hvernig þörfum þeirra er mætt í skólanum hvað varðar 

aðgengismál, hljóðvist og félagsþroska. Í þeim kafla var farið yfir þá áhersluþætti sem 

hafa ber í huga er varðar kennslu og nám þessara nemenda. Að lokum var stöðu 

heyrnarskertra einstaklinga í samfélaginu gerð skil og því til stuðnings var vitnað í 

hinar ýmsu rannsóknir. Í næsta kafla hér á eftir verður útskýrð sú aðferðafræði sem 

beitt var í rannsókn tengd námi heyrnarskertra barna. 
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3. Aðferðafræði 

Í þessum kafla mun ég útskýra þá aðferðafræði sem beitt var í rannsókn tengdri námi 

heyrnarskertra barna. Ég mun byrja á því að greina frá tilgangi rannsóknarinnar og svo 

markmiðum hennar. Greint verður frá því við hvaða rannsóknaraðferð var stuðst, 

hvernig þátttakendur voru valdir og hvernig unnið var að gagnasöfnun. Í lokin verður 

fjallað um þær siðferðislegu áskoranir sem komu upp við framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

 

Tilgangur og markmið  

Tilgangur rannsóknarinnnar er að sýna fram á hvernig hægt er að styðja eða styrkja 

skólagöngu heyrnarskertra barna. Skólaganga markar mikil tímamót í lífi hvers 

einstaklings og að mörgu er að hyggja eigi barni að farnast vel og ná að þroskast bæði 

náms- og félagslega á meðan á skólagöngu stendur. Megin markmið þessa 

lokaverkefnis er að skoða hvaða þættir hafa mótandi áhrif á nám þessara barna og 

hvaða áhersluþætti þarf að hafa í huga varðandi kennslu fyrir þennan hóp. Leitast var 

við að ná þessum markmiðum með viðtölum við viðmælendur sem hafa þekkingu er 

varðar þetta málefni. 

 

Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (Qualitative Research) þ.e. 

fyrirbærafræðilega rannsókn. Hjá Esterberg (2002) kemur fram að slíkar rannsóknir 

beinast að reynslu fólks, hvað það upplifir daglega og hvaða merkingu atburðir, 

hugtök eða fyrirbæri hafa fyrir þau. Eigindlegar rannsóknir eru yfirleitt framkvæmdar 

í formi viðtala, og notast var við þá aðferð í þessari rannsókn. Með viðtölunum var 

reynt að komast að kjarna málsins og finna hvaða merkingu málefnið hefur. Hvert 

viðtal var hálf opið. Settur var upp viðtalsrammi með ákveðnum 

rannsóknarspurningum og lagt upp með að fá svör við þeim. Með þessari aðferð er 

viðmælendum gefið ákveðið svigrúm að svara spurningum sem málefnið varðar og 

veita nýja sýn ef þeir kjósa svo (Hitchcock og Hughes, 1995). Í Esterberg (2002) 

kemur fram að rannsakandi reynir að setja sína reynslu til hliðar, sé hún til staðar, og 

leggi sig fram við að skilja reynslu viðkomandi og sjónarhorn. Sem rannsakandi nýtti 
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ég mína persónulegu reynslu, sem móðir heyrnarskerta barna, til að skilja reynslu 

viðmælenda minna, en reyndi eftir fremsta megni að halda minni reynslu til hliðar til 

að fá svör viðmælenda óhikað fram. 

 

Þátttakendur 

Í upphafi var sett upp rannsóknaráætlun. Þátttakendur voru valdir með markvissu 

úrtaki þar sem þeir þóttu geta gefið upplýsingar sem nýttist rannsóknarefninu. 

Ákveðið var taka sjö viðtöl, til að ná fram sjónarmiði sem flestra sem hlut eiga að máli 

varðandi nám heyrnarskertra barna. Í hópi viðmælenda var einn fullorðinn 

heyrnarskertur einstaklingur, tvær mæður heyrnarskertra barna og fjórir fagmenn sem 

starfa að málefnum heyrnarlausra og heyrnarskerta. Meðalaldur viðmælenda var 45 ár 

og voru þeir allir búsettir á höfuðborgarsvæðinu. Til að gæta nafnleyndar, samkvæmt 

formi eigindlegra rannsóknaraðferða, verða viðmælendur ekki nafngreindir í 

niðurstöðum rannsóknarinnar eða gefin dulnefni.   

 

Gagnasöfnun 

 Gagnasöfnun fór fram á árunum 2009-2010 og hvert viðtal var tekið upp með 

upptökutæki, sem skrifað var orðrétt upp eftir á. Úrvinnsla gagna var framkvæmd 

2011 og var í formi greiningar (kóðunar). Kóðun felur í sér að finna í gögnunum 

mikilvæg atriði eða þemu sem hafa eitthvað sameiginlegt, sem myndar einhvern 

sameiginlegan þráð eða mynstur. Ásamt því er mikilvægt að finna einnig þau atriði 

sem eru ólík og merkja þau öll á skilmerkilegan hátt. Mikilvægt er að skoða gögnin 

ýtarlega og með opnum huga (Esterberg, 2002). 

Gögnin leiddu í ljós atriði sem hægt var að skipta upp í nokkra flokka eftir efni. 

Til að gera niðurstöður rannsóknarinnar betri skil var þeim skipt niður í tvo megin 

kafla sem snerust um að svara rannsóknarspurningunum sem lagðar voru fram í 

byrjun. Í þeim köflum var efninu skipt enn frekar niður í undirkafla sem gáfu enn betri 

útlistun á þeim þáttum sem hafa mótandi áhrif á nám heyrnarskertra barna og hvaða 

áherslur þarf að hafa í huga við kennslu fyrir þennan hóp. Eftir þessa greiningu og 

síendurtekinn lestur var aflað fræðilegra heimilda um málefnið og dregin fram hinn 
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rauði þráður rannsóknarinnar. Út frá því voru dregnar fram ályktanir og svör við 

rannsóknarspurningunum. 

 

Siðferðislegar áskoranir 

Ekki er hægt að komast hjá því að nefna að upp hafi komið nokkrar siðferðislegar 

áskoranir við að taka þetta málefni fyrir, þar sem ég er móðir heyrnarskertra barna og 

hef þar af leiðandi öðlast mikla reynslu í málefnum heyrnarskertra. Einnig hefur þessi 

reynsla gert það að verkum að ég þekkti viðmælendur mína fyrir og var það meðal 

annars ástæðan að leitaði til þeirra varðandi þessa rannsókn. Ég vissi að þeir hefðu 

eitthvað um málefnið að segja. Það má því velta því upp hvort betra hefði verið að 

einhver annar óháður aðili sem ekki hefur slíkra reynslu hefði verið betri kostur til að 

framkvæma rannsóknina. Ég tel mig þó hafa staðið mig í því að setja mína reynslu til 

hliðar eins og kostur var í viðtölum og vinnslu rannsóknarinnar.   
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar hvað varðar 

annarsvegar hvaða mótandi þættir hafa áhrif á nám heyrnarskertra barna og hinsvegar 

hverjir eru áhersluþættir í kennslu fyrir þennan hóp. Gögnunum er skipt upp í sex 

flokka til að gefa niðurstöðunum enn betri skil. 

 

Bakgrunnur nemenda 

Niðurstöðurnar gáfu til kynna að bakgrunnur hvers nemenda, það er 

fjölskylduaðstæður, uppvaxtarskilyrði og reynsla, geta skipt verulega máli þegar 

kemur að námi hvers einstaklings. Fjölskylduaðstæður og uppvaxtarskilyrði voru 

misjöfn hjá fólki, samanber  hjá annarri móðurinni, sem ég tók viðtal við, var barnið 

einbirni og hjá hinni móðurinni tilheyrði barn hennar stórum systkinahópi. 

Mismunandi fjölskylduaðstæður móta einstaklinginn og hafa ýmist örvandi eða 

hamlandi áhrif á málþroskann, samanber það sem einn viðmælandinn sagði „...að 

stærsta breytan varðandi málþroska og málþróun barns er heimilið...“. 

Heyrnarskerðing getur haft hamlandi áhrif á málþroskann og þá sérstaklega ef hún 

uppgötvast seint, samanber eins og gerðist hjá báðum börnum mæðranna. Á 

leikskólaárum er algengt að heyrnarskerðing uppgötvist og getur slíkt haft mikil áhrif 

á þroskaframvindu barnsins. Margar mismunandi ástæður geta legið að baki þess að 

foreldri ákveður að fara með barn sitt í heyrnarmælingu. Í sumum tilfellum getur 

ástæðan legið í því að barn sýnir viss hegðunareinkenni samanber óæskilega hegðun í 

tilteknum aðstæðum, til dæmis í sögustund í leikskóla. Þetta samræmist því sem ein 

móðirin sagði „...alltaf þegar það var sögustund í leikskólanum, þá gat hann ekki setið 

kyrr og fylgst með, seinna áttuðum okkur á því að það var vegna þess að hann heyrði 

ekki söguna...“. Þessi hegðun er í góðu samræmi við þau hegðunareinkenni sem koma 

fram í fræðilega kaflanum. 

Eftir að greining er komin þá er það að fá heyrnartæki mikil breyting til 

batnaðar eða eins og önnur mamman sagði „...það var bara bros út að eyrum þegar hún 

fékk það tæki. Það varð alveg þvílíkur munur...“. Fyrir sum heyrnarskert börn getur 

skipt miklu að komast í táknmálstalandi leikskóla, byrja í stífri táknmálskennslu og 

hefja markvissa málörvun. Fram kom að það getur haft góð áhrif á nám og þroska 
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heyrnarskertra. Sumum gæti einnig reynst gott að komast til talmeinafræðings ef um 

slakan málþroska er að ræða, en mjög algengt er að heyrnarskert börn hafi slakan 

málþroska. Fram kom að hver svo sem nálgunin er, þá er góð teymisvinna undirstaða 

góðrar eftirfylgni í málefnum fatlaðra barna og skiptir gríðalegu miklu máli. Svör 

mæðranna koma heim og saman við það sem meirihluti fagfólksins sagði. Þau hvöttu 

heyrnarskert börn til að komast í návígi við sína líka og táknmálstalandi umhverfi, sé 

barnið á annaðborð að tileinka sér táknmál heyrnarlausra. Fram kom að snemmtæk 

íhlutun skipti miklu máli, það er að segja að heyrnarskerðingin uppgötvist sem fyrst 

þannig að hægt sé að hefjast strax handa að vinna með málþroskann hjá viðkomandi 

svo honum vegni betur í námi. Allir þessir ofangreindu þættir móta reynslu 

heyrnarskertra og hafa mótandi áhrif á nám og þroska þessa hóps. 

 

Viðhorf foreldra 

Fram kom að viðhorf foreldra hafa mótandi áhrif á nám barna. Í fyrsta lagi skiptir máli 

hvaða viðhorf foreldrar bera til barnsins og í öðru lagi hvernig viðhorf þau bera til  

skólans. Viðhorfin geta verið margvísleg það er að segja jákvæð, neikvæð, hvetjandi, 

letjandi og svo framvegis. Viðhorf foreldranna til barnsins spila sömuleiðis stóran þátt 

í mótun sjálfsskilnings hjá barninu. Sterkur sjálfsskilningur skiptir heyrnarskerta 

barninu miklu máli og hefur mótandi áhrif á hvernig viðkomandi upplifir sjálfan sig 

og fötlun sína. Miklu skiptir að viðhorfin séu jákvæð og hvetjandi til barnsins. 

  Hvað varðar viðhorf til skólans þá skipta góð samskipti milli heimilis og skóla 

miklu máli og eru undirstaða þess að skólaganga hvers barns gangi vel. Vegna þess 

hversu falin fötlun heyrnarskerðingin er telja foreldrar þessara barna afar mikilvægt að 

tekið sé tillit til þarfa barnsins og réttinda innan skólans. Önnur móðirin skipti til að 

mynda um skóla hjá barni sínu því henni fannst þjónustan og aðstaða innan þess skóla 

vera óviðunandi fyrir barn hennar. Til að barn geti dafnað í skóla þarf að huga að 

námslegum þáttum sem og félagslegum. Hvað varðar félagslega þáttinn þá vilja 

foreldrar fyrst og fremst að barni þeirra sé tekið eins og það er og það fái að njóta sín 

meðal jafningja. Til þess að svo sé gert er mikilvægt að upplýsa samnemendur um eðli 

heyrnarskerðingar og hvað beri að varast. Þetta gerði önnur móðirin þ.e. hún fór í 

skóla barnsins og ræddi við samnemendur þess um heyrnarskerðingu. Þetta gerði hún 
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vísvitandi til þess að áhrif á það hvernig barninu væri tekið meðal jafningja. Þetta 

gafst vel að sögn móðurinnar. 

Viðhorf foreldra hafa einnig mótandi áhrif á námslega þætti. Varðandi 

stuðning í skóla kom fram að slík aðstoð er heyrnarskertum börnum mjög mikilvæg 

námslega séð. Treysti foreldrar ekki þeim stuðning sem barn þeirra fær, eða vita til 

þess að barnið geti ekki nýtt sér stuðninginn frá viðkomandi stuðningsfulltrúa eru 

sterkar líkur á því að nám heyrnarskerta barnsins gangi ekki vel. Gögnin leiddu í ljós 

ólík form stuðnings í námi það er; táknmálstalandi, íslensku talandi eða rittúlkandi 

stuðningur. Fram kom að það er afar persónubundið hvað hentar hverjum. 

Táknmálstalandi stuðningur hentaði til dæmis ekki barni annarrar móðurinnar en því 

barni gekk vel að nota íslensku talandi stuðning. Móðirin taldi það líklegast vera 

vegna þess að fjölskyldan var ekki að tala táknmál heima fyrir. Hvað þetta varðar kom 

skýrt fram hvernig viðhorf foreldra hafa áhrif á það hvaða tungumál barnið þeirra kýs 

að nota. Viðhorf foreldrana hafa mótandi áhrif á það hvort tungumál nýtist 

heyrnarskertu barni þeirra í námi. Líti foreldrar til dæmis á táknmálið sem 

nauðsynlegan stuðning í námi barnsins eru sterkari líkur á því en ella að barnið vilji 

læra táknmál sem gæti seinna meir styrkt barnið námslega. Hins vegar geta foreldrar 

talið að táknmálið sé ekki nauðsyn heldur að munnlegur stuðningur og góðar 

útskýringar á íslensku duga barninu. Hjá annarri móðurinni neitaði barnið alfarið 

táknmálinu og sagði sú móðir að það gæti legið í því að hjá fjölskyldunni er efi til 

staðar gagnvart táknmálinu. Foreldrar eru misjafnir eins og þeir eru margir og er afar 

einstaklingsbundið hvað fólki finnst. 

 

Tjáning og samskipti heyrnarskertra 

Gögnin leiddu í ljós að tjáning og samskipti heyrnarskertra hafa mótandi áhrif á nám 

þeirra. Grundvallaratriði þess að geta átt samskipti er að geta tjáð sig. Hæfni í tjáningu 

er háð málþroska hvers og eins og kom fram að fari máltakan seint af stað sökum 

heyrnarskerðingar eða annarra orsaka hefur það áhrif á málþroskann. Síkt gerðist hjá 

báðum börnum mæðranna, sem rætt var við. Heyrnarskerðingin uppgötvaðist hjá þeim 

seint og hafði hamlandi áhrif á málþroska þeirra beggja. Rannsóknin sýndi, eins og 

fram kom í fræðilega kaflanum, að þetta er mjög algengt hjá heyrnarskertum börnum 
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og að mikilvægt sé að hefja markvissa málörvun sem fyrst, svo barnið eignist gott 

móðurmál.  

 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að margir eru á því að táknmál komi sterkt inn sem 

annað tungumál fyrir suma heyrnarskerta aðila, til að auka orðaforða og málþroska 

þeirra, og að tvítyngi sé öflug leið til þess. Tvítyngi er að vera jafnvígur á tveimur 

tungumálum sem er táknmál og íslenska í þessu samhengi. Þessu til stuðnings sagði 

einn viðmælandi; 

 ...það skiptir ekki máli hvaða mál það er, bara að barnið nái að þroskast 

eins og það hefur getu til og stundum þarf barnið að fá að vera tvítyngt 

og læra bæði táknmál og íslensku...  

Það kom skýrt fram í gögnunum að táknmál hjálpar heyrnarskertum börnum námslega 

samanber nemendur á táknmálssviði í Hlíðaskóla. Í gögnunum kom fram að mikill 

kostur væri að vera jafnvígur á báðum þessum tungumálum, íslensku og táknmáli. Í 

rannsókninni kom þó fram að vilji marga heyrnarskertra er að nota íslensku fyrst og 

fremst í sínu daglega lífi, samanber börn mæðranna, sem neituðu að tala táknmálið 

heima við. Þar notast þau við íslenskuna og vilja nota hana til samskipta. Báðar 

mæðurnar sögðust bera mikla virðingu fyrir táknmálinu en önnur móðirin dregur það í 

efa hvort það henti öllum jafnvel. Í hennar tilfelli nægði hennar barni að vera með 

íslensku talandi stuðning í skóla sem útskýrði allt mjög vel ásamt því að vera í 

einkatímum í táknmáli. Einn viðmælandi velti því upp hvort að táknstudd íslenska 

henti betur fyrir heyrnarskerta nemendur. 

Varðandi tjáningu og samskipti heyrnarskertra barna ber einnig að hafa í huga 

að þessi börn heyra illa og þótt svo að þau séu með heyrnartæki að þá heyra þau ekki 

allt sem gerist í kringum þau. Af þessum sökum koma oft upp aðstæður þar sem þörf 

er á táknmáli eða endurtekningu á orðum og setningum til að misskilningur eigi sér 

ekki stað. Ýmsir samskiptaerfiðleikar eru því tíðir hjá heyrnarskertum börnum. Í 

gögnunum kom fram að samskiptaerfiðleikar verða oftar en ekki í frímínútum frekar 

en í skólastofunni þar sem stuðningur er til staðar til að auðvelda tjáskiptin. 
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Félagsleg staða heyrnarskertra 

Í niðurstöðunum kom fram að félagsþroski heyrnarskertra vegur þungt í námi líkt og 

hjá öðrum börnum. Tveir viðmælendur töldu ef rétt er haldið á hlutunum innan veggja 

skólans og barnið nær að vera með sínum jafnöldrum í bekk og vaxa upp með þeim, 

að þá séu meiri líkur en ella á því að félagsleg staða barnsins verði betri. Aðrir 

viðmælendur töldu það þó ekki vera neina gulltryggingu fyrir góðum félagsþroska að 

vera í bekk með jafnöldrum. Fram kom að ýmis hegðunareinkenni geta fylgt því að 

hafa skerta heyrn og getur slíkt haft mótandi áhrif á hegðun, líðan og þroska þessara 

barna. Einn viðmælandi flokkar þessi einkenni í fjóra flokka. Í fyrsta lagi getur 

heyrnarskert barn útlistað sig sem foringja í hópnum. Í öðru lagi getur viðkomandi 

verið sá sem er bara með í hópnum og fylgir straumnum. Í þriðja lagi getur hinn 

heyrnarskerti verið sá sem læðist meðfram veggjum og vill ekki láta taka eftir sér, og í 

fjórða og síðasta lagi getur barn verið trúðurinn í hópnum (sá fyndni, kjánalegi). Þessi 

hegðun heyrnarskertra nemenda kann að endurspegla viss varnarviðbrögð hjá þeim til 

að komast í gegnum hvern dag. Þetta getur þó haft mikil áhrif á félagslega stöðu 

þeirra. Þeir sem læðast meðfram veggjum eru kannski einna helst í hættu á að 

gleymast og/eða lenda í félagslegri einangrun.  Hafa ber í huga að ef heyrnarskert börn 

standa sig illa félagslega þegar þau eru ung að árum, þá kunna þau oft að standa sig 

ennþá verr þegar þau verða eldri. Einn viðmælandi taldi mikilvægt að styrkja 

félagslega stöðu heyrnarskertra barna sem fyrst. 

 

Staða heyrnarskertra í samfélaginu? 

Fram kom í gögnunum að staða heyrnarskertra í samfélaginu hefur mótandi áhrif á 

nám heyrnarskertra nemenda. Eins og staðan er í dag upplifa foreldrar óvissu í baráttu 

sinni í kerfinu hvað varðar aðgengismál barna sinna í skólum og á opinberum stöðum 

og vita oft á tíðum ekki í hvorn fótinn þeir eiga að stíga. Einn viðmælandi sagði; 

„...maður þarf ennþá dag í dag að segja við foreldrana; „treystið ekki á kerfið, treystið 

á ykkur sjálf og berjist fyrir ykkar börnum/barni...“. 

Að vita ekki í hvorn fótinn foreldrar heyrnarskertra barna eiga að stíga kallast 

öðru nafni „gráa svæðið“ eða að hinir heyrnarskertu eru kallaðir „hinir gleymdu“ í 

þjóðfélaginu, eins og talað er um í fræðilega kaflanum. Bæði foreldrar og 

heyrnarskertir einstaklingar sögðust finna fyrir þessari óljósu stöðu. Heyrnarskertir 
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einstaklingar virðast ekki eiga neinn fastan punkt í samfélaginu líkt og heyrandi og 

heyrnarlausir einstaklingar, varðandi réttindismál og tilverurétt. Í stað þess að mynda 

sinn eigin minnihlutahóp í samfélaginu þurfa þeir að velja á milli þess að tilheyra 

hinum heyrandi eða hinum heyrnarlausu (að vera Döff). Þetta samræmist því sem kom 

fram í fræðilega kaflanum. Varðandi þetta málefni sagði einn viðmælandi sem er 

heyrnarskertur; 

...þetta er togstreita í báðar áttir. Þú veist aldrei í hvorum heiminum þú 

átt að vera og þetta tekur virkilega á sálarlífið. Mín upplifun í dag er sú 

að ég er ennþá óörugg. Þetta er rosalega óþægilegt... 

Að geta ekki fengið að vera sinn eigin hópur innan samfélagsins sagði einn 

viðmælandinn frá reynslu sinni af ráðstefnu sem hún hafði verið stödd á. Þar voru 

saman komnir margir foreldrar heyrnarskertra barna. Eitt foreldri stóð þar upp og 

sagði; 

...barnið mitt er ekki heyrnalaust, það er ekki heldur heyrandi! Af 

hverju má það ekki bara fá að vera heyrnarskert og ekkert annað og fá 

þjónustu á sínum forsendum út frá því... 

Undir þessi orð tóku fjölmargir foreldrar og sögðu þetta vera lýsandi dæmi fyrir stöðu 

heyrnarskertra. Þessi óljósa staða heyrnarskertra innan kerfisins einkennist meðal 

annars af því hvað varðar umræðuna um tvítyngi og hvernig túlkaþjónustu 

heyrnarskertum er boðið. Fram kom hjá fjórum viðmælendum að þeir teldu mikla þörf 

fyrir heyrnarskerta að læra táknmál til að geta nýtt sér táknmálstúlk í framtíðinni. 

Annar viðmælandi sagði frá því að rittúlkun gæti einnig komið sér vel og jafnvel betur 

heldur en táknmálstúlkun. Allt færi þetta eftir einstaklingnum hvað hentar hverjum. 

 

Skólinn og form kennslu 

Í gögnunum kom fram að mikilvægt er að kennarar fái öfluga kennsluráðgjöf svo þeir 

geti hagrætt kennsluaðferðum sínum í þágu heyrnarskerta nemenda. Kennari þarf að 

hafa í huga að hver og einn heyrnarskertur nemandi hefur ólíkan bakgrunn sem taka 

þarf mið af, sem og einkenni þessarar fötlunar. Fram kom hjá einum viðmælenda að 

grunnþátturinn í kennslu heyrnarskertra barna væri að vita á hvaða stigi 

heyrnarskerðingin er og hvernig heyrnarkúrfa barnsins liggur, til að átta sig meðal 
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annars á því hvaða stafi barnið á í erfiðleikum með að heyra sökum 

heyrnaskerðingarinnar. Erfiðleikar við að greina stafi koma að því að samhljóðar og 

sérhljóðar hafa mismunandi tíðni og styrk líkt og önnur hljóð í umhverfinu. Þessi 

svokallaða heyrnarkúrfa (heyrnarmæling) barnsins er sett upp í ákveðnu línuriti og 

gefur skýra mynd af því hvaða stafi barnið nær að heyra og hvaða stafi það nær ekki 

að heyra. Samkvæmt viðmælenda er þetta línurit stundum kallað hljóðbanani. Þessi 

mæling er alltaf höfð án heyrnartækjanna því eins og fram kom hjá einum 

viðmælandanum: „...þótt barnið sé komið með heyrnartæki þá er það áfram 

heyrnarskert...“. Mikilvægt er að kennarinn geri sér grein fyrir þessum veikleika, því 

eins og einn viðmælandi komst að orði „...að þá er það alltof útbreitt að kennarar haldi 

það að þegar heyrnarskertu börnin eru komin með heyrnartæki að þá sé allt í fínu lagi 

og þá þurfi ekki að hafa meiri áhyggjur af þeim...“ . 

Að mörgu öðru er þó að hyggja varðandi kennslu. Ein móðir nefndi til dæmis 

„...það þarf að hljóðeinangra stofu, huga að sætaskipan nemanda, hafa fáa í bekk og 

huga að hjálparbúnaði...“. Þetta fyrirkomulag var til staðar í hverfisskólanum hjá barni 

eins viðmælandans. Í svörum viðmælenda kom fram að mikilvægt er fyrir 

heyrnarskert börn að fá þann stuðning í skóla sem þau þurfa og haldi honum er fram 

líða stundir því námsefnið þyngist ár frá ári og heyrnin skánar alla jafna ekki. 

Stuðningur þessi er ýmist táknmálstalandi, rittúlkandi eða íslensku talandi. Ekki voru 

allir viðmælendur á sama máli hvernig þessum stuðningi ætti að vera háttað. Einn 

viðmælandi lagði til „...ég tel að það gagnist öllum heyrnarskertum að læra táknmál...“ 

á meðan aðrir voru á öðru máli. Sumum hentaði vel að fá góðar útskýringar á íslensku 

á meðan öðrum fannst betra að fá þetta sjónrænt. Skoðanir viðmælenda voru því mjög 

einstaklingsbundnar. Sýnir þetta hversu mikilvægt einstaklingsmiðað nám er fyrir 

heyrnarskert börn. Einn viðmælandinn sagði að oft væri erfitt fyrir heyrnarskerta að 

tileinka sér bæði þessi tungumál fullkomlega, íslenskuna og íslenska táknmálið. Ef til 

vill hentaði heyrnarskertum betur að fá táknstudda íslensku, það er íslenska táknuð 

með táknum úr íslenska táknmálinu. Þessi viðmælandi taldi mikilvægt að þessi leið 

hlyti viðurkenningu sem aðferð til að styrkja málþroska heyrnarskertra einstaklinga. 

Einnig kom fram að táknmálstúlkun stendur heyrnarskertum nemendum ekki einungis 

til boða því rittúlkun er einnig í boði og er þó afar illa nýtt. Meirihluti viðmælenda 

lýstu því yfir að framboð rittúlka á Íslandi væri mjög ábótavant. 
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Samkvæmt niðurstöðunum hafa margir heyrnarskertir slakan málþroska. Af 

þeim sökum skiptir einstaklingsmiðað nám miklu máli fyrir þessi börn innan skólans. 

Vegna slaks málþroska nýtist heyrnarskertum börnum vel að fá sérkennslu og 

stuðning í skóla. Með markvissri sérkennslu og stuðningi eiga heyrnarskert börn 

möguleika á að vera jafnvíg jafnöldrum sínum, samanber því sem einn viðmælandi 

sagði „...ég tel að námsframvinda þessara barna sé góð yfir heildina séð. Mestu skiptir 

að þau fái aðstoð við hæfi...“. Einn viðmælandi nefndi að mikilvægt væri ef 

heyrnarskertir nemandur fengju einn tíma á viku í sérkennslu og gott væri ef 

umsjónarkennari sæi um þann tíma. Ástæðan fyrir því er sú að umsjónarkennarinn veit 

best hvar nemandinn stendur námslega og hvernig sérkennslutímarnir nýtast sem best. 

Hentugast væri ef nemandinn fengi þennan sérkennslutíma sem viðbót við skólaviku 

sína, yrði tekinn sem minnst út úr tíma ef kostur er á, því annars getur sérkennslan haft 

neikvæð áhrif á félagsþroskann. 

Nægt framboð af námsgögnum skiptir einnig miklu í námi heyrnarskertra 

barna og töldu tveir viðmælanda að þessum málaflokki væri mjög ábótavant. Það 

getur verið nauðsynlegt fyrir heyrnarskerta nemendur, sökum slaks málþroska, að fá 

einfaldað efni. Þetta á sérstaklega við þegar námsefnið fer að þyngjast í efri 

bekkjardeildum. Einn viðmælandi orðaði það svo „...annað hvort ætti að táknmálssetja 

námsefnið eða einfalda það þannig að viðkomandi einstaklingur fái öll aðalatriðin á 

greinagóðan hátt...“. Mikilvægt er að heyrnarskert börn upplifi sig sem jafningja 

samnemenda sinna, þótt svo að þau séu ekki jafn langt komin í námi og líði ekki fyrir 

það. Gott dæmi um þetta er að hjá barni annarrar móðurinnar að þá fá allir nemendur 

námsgögn með sömu forsíðunni þótt svo að innihaldið sé eftir námsgetu hvers og eins. 

Fram kom að þrátt fyrir að heyrnarskert börn noti heyrnartæki sem hjálpartæki 

til að heyra betur, þá eru þau oft ekki nægjanlegur stuðningur ein og sér. Svokölluð 

hljóðkerfi eða tónmöskvatæki eru sum staðar í kennslustofum og nýtist vel samkvæmt 

reynslu frá skóla barns annarrar móðurinnar. Einn viðmælandinn nefndi það vera 

sorglega staðreynd hversu lítið væri um tónmöskva í opinberum byggingum sem og í 

öðrum opnum rýmum innan skólans, eins og til dæmis inn á sal þar sem 

skólaskemmtanir eru oft haldnar. Fram kom að það væru þær aðstæður sem 

heyrnarskertir heyra hvað verst í og því væri nauðsyn á hjálparbúnaði á þeim stöðum. 

Margir heyrnarskertir nemendur nota einnig FM-tæki. 
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Fram kom að öllu skiptir að veita barninu nám við hæfi og hafa góð samskipti 

milli heimilis og skóla. Það getur skipt foreldra miklu máli að þeir finni að á þá sé 

hlustað og þeim sé mætt á miðri leið varðandi málefni barna sinna. Það kom sterkt 

fram í viðtölunum við mæðurnar tvær hversu mikilvægt það er að samskipti séu góð 

og að reglulegir teymisfundir séu haldnir. 

 

Samantekt 

Í kafla þessum voru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar og skoðað hvaða þættir hafa 

mótandi áhrif á nám heyrnarskertra barna og áhersluþætti í kennslu fyrir þennan hóp. 

Fram kom að mörgu er að hyggja er varðar þetta málefni. Margt er það sem mótar 

námið og margar áherslur eru í kennslu fyrir þennan hóp. Í næsta kafla þessa 

lokaverkefnis verða ofangreindar niðurstöður bornar saman við fræðilegar heimildir 

og ályktanir dregnar svo út frá því. 
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5. Umræður 

Í kafla þessum verða niðurstöður rannsóknar dregnar saman og tengdar við þær 

fræðilegar heimildir sem fram hafa komið hér að framan. Til að gefa efninu betri skil 

þá verður þessum kafla skipt upp í tvo undirkafla sem leiða fram svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. 

 

Mótandi þættir sem hafa áhrif á nám heyrnarskertra barna 

Gögnin sýndu fram á að bakgrunnur nemenda, viðhorf foreldra, tjáning og samskipti 

heyrnarskertra, félagsleg staða heyrnarskertra og staða þeirra í samfélaginu hafa 

mótandi áhrif á nám heyrnarskertra barna. Það er því að mörgu að hyggja varðandi 

nám heyrnarskertra barna eigi þau að geta notið þess að þroskast og dafna í námi líkt 

og aðrir nemendur. Mikilvægt er að hafa einstaklinginn og hagsmuni hans í forgrunni 

en til þess að geta það er mikilvægt að skilja að margvíslegir þættir móta hvern og 

einn einstakling, enginn er eyland. Vistkerfiskenning Bronfenbrenners kemur inná 

þessa nálgun eins og greint er frá í bók Bergers (2008) og í bók Shaffers og Kipp 

(2007) það er að félagslegir þættir ásamt þáttum er tengjast menningu, sögu og 

umhverfi móta líf einstaklinga ásamt því að einstaklingurinn/barnið er virkur 

þáttakandi í eigin þroska. Kenning þessi skírskotar vel til þeirra mörgu þátta sem hafa 

áhrif á vellíðan fjölskyldna og virkni og þroska barna í námi.  

Bakgrunnur hvers nemanda, fjölskylduaðstæður, uppvaxtarskilyrði og reynsla, 

hafa mótandi áhrif á það hvernig viðkomandi stígur sín fyrstu spor í námi og hvernig 

framvinda nemandans verður. Snemmtæk íhlutun á hér hlut að máli því fram kom að 

því fyrr sem barn er greint með heyrnarskerðingu, því fyrr er hægt að hefja markvissa 

málörvun og um leið að styrkja sjálfsmynd barnsins, en hluti af sjálfsskilning er að 

eiga mál. Mikil áhersla var lögð á að heyrnarskert börn fengju tækifæri að læra fullgilt 

tungumál. Ekki virtist skipta máli hvaða tungumál það væri eða hvort barnið fengi að 

vera tvítyngt. 

 Niðurstöðurnar gáfu til kynna að fjölskyldan spili stóran þátt í mótun 

sjálfsmyndar, sjálfsskilnings og sjálfstrausts barna. Þetta er í samræmi við umfjöllun 

Thomas (1999) um að viðhorf, fjölskyldu- og uppeldisaðstæður hafi mikið að segja 

fyrir uppvöxt og tilfinningarþroska einstaklinga. Wolfensberger taldi að fötlunin ein 
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sem slík myndi stimpla líf einstaklinga og hafa hamlandi áhrif á líf þeirra. Hann taldi 

að efla þyrfti færni einstaklinga svo virðing yrði borin fyrir þeim í samfélaginu. Í 

doktorsritgerð sinni segir Guðrún V. Stefánsdóttir (2008) að svokallaðar 

stimplunarkenningar hafa komið fram sem útskýra hvaða áhrif það hefur á 

sjálfskilning manna að verða fyrir neikvæðum áhrifum af samfélaginu fyrir það eitt að 

vera öðruvísi en annað fólk. Þær leiddu í ljós að stimplun af samfélaginu hefur slæm 

áhrif á sjálfsskilning og er valdskerðandi fyrir líf viðkomandi. Þetta samræmist 

niðurstöðunum er varðar félagslega stöðu heyrnarskertra barna, færni þeirra til 

tjáskipta sem og stöðu þessa minnihlutahóps í samfélaginu.  

Rannveig Traustadóttir (2007) greinir í rannsókn sinni frá hinni nýju 

félagsfræðilegu sýn á barnæsku einstaklinga sem gengur út á að virkja einstaklinginn í 

sínum eigin þroska, líkt og kenning Bronfenbrenners kom inná, og veita honum 

valdeflandi hlutverk sem getur leitt til betri lífsgæða samanber að heyrnarskerta barnið 

fái nám við hæfi og styrkja félagslega stöðu þess. 

Í Thomas (1999) kom einnig fram að því þéttara sem stuðningsnet 

fjölskyldunnar er og jákvæðara gagnvart fatlaða barninu, þeim mun betur vegnar því 

þegar það verður eldra. Í rannsókn Rannveigar Traustadóttur (2007) kom fram að líf 

einstaklinga ræðst mikið af því hvernig horft er til fötlunarinnar í samfélaginu og eru 

viðhorf foreldranna þar ekki undanskilin. Viðhorf foreldra á nám barna sinna mótast 

að miklu leyti út frá því frá hvaða sjónarhorni (læknisfræðilegum eða félagslegum 

skilningi) þau líta fötlun barna sinna (heyrnarskerðinguna). Ef foreldrar horfa á 

fötlunina út frá læknisfræðilegum skilningi eru þau líklegri til að álíta svo á að barn 

þeirra fái úthlutað greiningu og heyrnartæki, ef þess er þörf, og reyna svo eftir fremsta 

megni að aðstoða barnið við að vera sem líkast venjulegum nemenda (aðlaga barnið 

að umhverfinu). Aftur á móti ef foreldrar horfa á fötlunina með augum félagslega 

skilningsins er líklegra að þau verði valdeflandi í lífi barnsins og fari fram á að barnið 

þeirra fái að vera á sínum forsendum í skólanum og hljóti nám við hæfi (umhverfið 

lagi sig að einstaklingnum). Stjórnkerfi landsins býður þó foreldrum/einstaklingum 

ekki að horfa einungis með augum félaglega skilningsins, kjósi þeir svo, því 

læknisfræðilegi skilningurinn liggur alltaf í grunninum. Þetta þýðir að foreldrar fá ekki 

þjónustu fyrir barnið sitt nema það hafi fengið viðeigandi greiningu. Þrátt fyrir skóla 

án aðgreiningar þá þurfa foreldrar/einstaklingar alltaf að fara þessa formföstu leið 

(Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að 
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foreldrar eru alla jafna mjög valdeflandi í lífi barna sinni og vilja að þau fái menntun á 

sínum forsendum eins og lög og reglur landsins kveða á um (samanber lög um 

grunnskóla nr. 91/2008 og lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). Miklu máli skipti að 

foreldrar skynjuðu að barninu væri mætt á því stigi sem það var á og fengi þjónustu 

við hæfi. 

Niðurstöðurnar benda til að íslenskir foreldrar þurfi að berjast í kerfinu, að 

þjónusta og aðstaða innan hverfisskóla sé í sumum tilvikum óviðundandi. Hugsanlega 

stafar þessi barningur foreldra af völdum þess hversu falin fötlun heyrnarskerðingin 

er. Margir viðmælendur töluðu um að heyrnarskertir einstaklingar virðast ekki eiga 

neinn fastan punkt í samfélaginu líkt og heyrandi og heyrnalausir einstaklingar eiga 

varðandi réttindismál og tilverurétt. Margir nefndu þetta svokallaða „gráa svæði“. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir, þar sem fram hefur komið að 

fái heyrnarskertir fötlun sína ekki viðurkennda í samfélaginu, og upplifi ekki sinn 

fasta punkt í kerfinu, sitji þeir í ákveðnu tómarúmi sem getur haft alvarlegar 

afleiðingar á sjálfskilning þeirra, það er nemandann í þessu tilviki og nám hans 

(Leigh, 2009). Þetta getur leitt til þess að heyrnaskertir gleymist í þjóðfélaginu. Þetta 

samræmist stimplunarkenningum Goffmans og Edgerton um áhrif stimplunar á 

sjálfskilning fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Sá ótti sem skapast við að vita 

ekki í hvorn fótinn það eigi að stíga getur haft mjög hamlandi áhrif á líf 

einstaklingsins að því leyti að viðkomandi hreinlega þori ekki að viðurkenna fötlun 

sína. Slíkt gæti sett námsferil viðkomandi í verulega hættu. 

Flestir viðmælendur voru á sama máli og kenningar Lazlo segja til um, hvað 

varðar mikilvægi þess að vera sáttur við stöðu sína sem heyrnarskertur einstaklingur 

og eiga möguleika á að deila reynslu sinni með öðrum einstaklingum í sömu stöðu. 

Samkvæmt þessu væri ákjósanlegt að gefa heyrnarskertum börnum færi á að stunda 

nám saman, til dæmis í sama skóla. Sömuleiðis lögðu viðmælendur áherslu á 

mikilvægi þess að styðja við heimaskóla barnanna til að stuðla að viðunandi 

félagsþroska þeirra, sem aftur eykur líkur á að þau komist klakklaust í gegnum 

skólagönguna. 
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Áhersluþættir í kennslu heyrnarskertra barna 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að miklu getur skipt fyrir þroska og menntunarmöguleika 

heyrnarskertra barna að tillit sé tekið til sérstöðu og séreinkenna þeirra, og að þau fái 

nám við hæfi. Til þess að það geti gerst er mikilvægt að vita hverjir áhersluþættir í 

kennslu fyrir þennan hóp eru. Leigh (2009) nefnir í bók sinni að sú vitneskja sé ekki 

oft til staðar í skólum og því getur kennslu verið mjög ábótavant fyrir þennan hóp 

nemenda. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu í ljós að áhersluþættir í kennslu 

heyrnarskertra barna eru fjölmargir. Lög og reglur kveða á um einstaklingsmiðað nám 

og kom það skýrt fram hjá viðmælendum að sú nálgun virðist henta heyrnarskertum 

nemendum afar vel. Þessir nemendur eru mismunandi eins og þeir eru margir og 

ræður alvarleiki heyrnarskerðingar um hvaða nálgun og stuðning þeir þurfa á að halda 

í námi. Það er því afar mikilvægt að kennarar kynni sér heyrnarkúrfu barnsins og fái 

öfluga kennsluráðgjöf svo þeir geti hagrætt kennsluaðferðum sínum í þágu hins 

heyrnarskerta. Vegna heyrnarskerðingarinnar og slaks málþroska þurfa margir á stífri 

sérkennslu að halda sem og stuðningi í náminu. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að þótt 

talið sé afar gagnlegt fyrir heyrnarskerta nemendur að læra táknmál að þá sé ekki 

sjálfgefið að allir heyrnarskertir nemendur geri það. 

Fram kom að huga þarf að ýmsum þáttum er varðar aðgengismál 

heyrnarskertra nemenda. Þessi mál varða hljóðvist, sætaskipan og lýsingu. Einnig er 

talið skipta miklu máli að námsgögn séu við hæfi og hvort þörf þörf sé á ýmisskonar 

hjálparbúnaði samanber að hafa hljóðkerfi, FM-tæki eða tónmöskva. Afar 

einstaklingsbundið er hvað hentar hverjum. 

Skólinn gengir einnig mikilvægu hlutverki í að fylgjast með félagsstöðu 

nemenda og skiptir sá þroski afar miklu í námi heyrnarskertra barna. Kynna þarf fyrir 

samnemendum heyrnarskerta barnsins út á hvað þessi fötlun gengur og hvað þarf að 

hafa í huga. Það hefur gefið góða raun að fá foreldra til að sinna þessu hlutverki. En 

þegar öllu á botninn er hvolft skiptir höfuðmáli að hafa góð samskipti á milli heimilis 

og skóla. Teymisfundir og náin samskipti á milli kennara og foreldra skipta höfðumáli 

og setja mikið mark á það hvernig barninu mun ganga í sínu námi. 
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Lokaorð 

Í ritgerð þessari hef ég leitast við að komast að því hvaða þættir hafa mótandi áhrif á 

nám heyrnarskertra barna og draga fram þá áhersluþætti sem þarf að hafa í huga í 

kennslu fyrir þennan hóp. Tilgangur þessarar ritgerðar var annars vegar að veita 

innsýn í viðhorf foreldra heyrnaskertra barna, fagaðila og heyrnarskerta einstaklinga 

er varðar þessi málefni og hins vegar að draga fram þær fræðilegu kenningar og 

rannsóknir sem varða stöðu heyrnarskertra einstaklinga og fatlaðra í samfélaginu. 

Ljóst er að mörgu er að hyggja er varðar þetta málefni og í raun erfitt að svara með 

fullnægjandi hætti. Margt er það sem mótar námið og þar skiptir miklu máli að hafa 

einstaklingsmiðað nám. Margar áherslur eru í náminu þar sem mikilvægt er að 

virðing, sérstaða og séreinkenni séu viðurkennd. Vonast er til að þessi fróðleikur verði 

eitt af þeim verkfærum til að styrkja stöðu heyrnarskertra innan skólakerfisins svo þeir 

eigi þess kost að dafna náms- og félagslega líkt og aðrir nemendur. 

Þessi vinna mín við gerð þessa lokaverkefnis hefur verið mjög lærdómsrík í 

alla staði og tel ég hún muni styrkja mig ennfrekar í hlutverki mínu sem móðir 

heyrnarskertra barna og sem fagmaður í málefnum fatlaðra í framtíðinni. Ég vona að 

þessi ritgerð veiti góðar upplýsingar um stöðu þessara barna í námi, sem nýta megi til 

frekari rannsókna og skrifa um þessi málefni. Mitt framlag í þeim efnum verður að 

útbúa bækling um áherslur í kennslu fyrir heyrnarskerta nemendur í nánustu framtíð 

sem mun vonandi komast í hendur allra þeirra sem eiga hlut að máli.  
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