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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvað það er sem þarf til að kennsla 

heyrnarskertra barna sé til jafns við kennslu heyrandi jafnaldra þeirra. Byrjað er á að 

fjalla um hugtökin heyrnarlaus og heyrnarskertur og hvaða þýðingu þau hafa. Þá er 

fjallað um máltöku þessara barna og tvítyngishugtakið, hvað það þýðir og hvernig þessi 

börn tilheyra þeim hópi á sinn eigin hátt. Skólasaga heyrnarlausra og heyrnarskertra 

var skoðuð lítillega til að varpa ljósi á hvernig menntun þessir nemendur hlutu hér á 

landi á árum áður. Í lokin er rætt um börn sem hafa gengist undir kuðungsígræðslu, 

kennslu þeirra og hvaða sérstöðu þau hafa. Niðurstaðan var sú að ef menntun 

heyrnarskertra barna ætti að verða jöfn heyrandi er nauðsynlegt að allir aðilar sem að 

henni koma séu í stakk búnir að takast á við það verkefni. Táknmálskennsla gegnir 

lykilhlutverki í menntun þessara nemenda og öflug notkun táknmáls er mikilvæg til að 

ná því markmiði að menntun þeirra verði jöfn menntun heyrandi barna. 
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1. Inngangur 

 

Þegar kom að því að skrifa lokaritgerð í grunnskólakennaranámi mínu var ákvörðunin 

um hvað ætti að skrifa ekki auðveld. Þar sem ég hef lokið tveimur árum af námi í 

táknmálsfræði og er nú að ljúka grunnskólakennaranámi eru mörg viðfangsefni sem 

vekja forvitni og löngun til að fræðast frekar um. Ég varði vettvangsnámi mínu í skóla 

sem er yfirlýstur tvítyngdur með íslenskt táknmál og íslensku og kynnti mér þar kennslu 

heyrnarskertra barna. Við sameiningu Vesturhlíðaskóla og Hlíðaskóla varð hugtakið 

nám án aðgreiningar áberandi í sambandi við kennslu heyrnarskertra hérlendis. Þegar 

skólarnir sameinuðust var það gert með þeim formerkjum að þaðan af myndu 

heyrnarskertir nemendur stunda nám innan um heyrandi jafnaldra sína. Þetta var gert 

með það fyrir augum að í kjölfarið myndu heyrnarskertir nemendur síður einangrast.  

Þar með var stefnt að því að sérkennsla og annar stuðningur sem heyrnarskertir 

nemendur hlutu í Vesturhlíðaskóla væri enn til staðar. En enn fremur að nemendurnir 

fengju aukið tækifæri til samskipta við jafnaldra sína bæði á grundvelli náms og 

félagslegra samskipta. Heyrnarskertir nemendur stunda margir nám í Hlíðaskóla, enda 

hefur hann sérstakt táknmálssvið og tekur á móti heyrnarskertum nemendum alls 

staðar að á landinu sé þess óskað.  

 Það er margt sem hafa þarf í huga þegar kennsla heyrnarskertra barna er 

skoðuð. Þegar kennari tekur að sér þá miklu ábyrgð sem felst í því að veita 

nemendahóp menntun, þarf hann að taka tillit til sérþarfa hvers og eins í þeim hópi. 

Þegar heyrnarskertur nemandi bætist í hópinn þarf viðkomandi kennari að sníða sínar 

kennsluaðferðir eftir því, og miða að því að heyrnarskerti nemandinn hafi jafn greiðan 

aðgang að þeirri menntun sem fram fer í skólastofunni og heyrandi nemendur 

bekkjarins. Því er mikilvægt að velta upp spurningunni, hvernig er hægt að sameina 

þessa tvo hópa, heyrandi og heyrnarskerta, á sem farsælastan hátt? Það er, hvernig 

getum við gert kennslu heyrnarskertra sambærilega kennslu heyrandi nemenda? 

 Fyrst varð að skoða hugtökin, heyrnarlaus og heyrnarskertur og hvað þau þýða, 

hvernig þau eru notuð og hverjir tilheyra þessum hópi. Heyrnarlaus börn, heyrnarskert 

börn og börn sem farið hafa í kuðungsígræðslu, þessi hópur er mjög misleitur og því 
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mikilvægt að taka hverjum einstaklingi fyrir sig. Máltaka þessara barna er einnig 

misjöfn, en ég kem inn á rannsóknir á því hvernig hún fer fram og hvort að hún sé lík 

máltöku heyrandi barna.  Þá kem ég inn á hugtakið tvítyngi, en það er orðið lykilhugtak 

í kennslu barna með heyrnarskerðingu, sama hversu mikil hún er. Ég byrja á því að 

skilgreina tvítyngi og fjalla svo um hvernig þessir nemendur falla undir þá skilgreiningu.  

 Mér fannst rétt að fjalla um skólasögu heyrnarlausra og heyrnarskertra því hún 

hefur tekið mjög miklum breytingum í gegnum tíðina. Mér finnst mjög áhugavert að 

skoða hvaða áherslur voru í skólastarfi og menntun þessara nemenda hér á Íslandi á 

árum áður. Það hefur orðið mikil vitundarvakning um málefni heyrnarskertra á 

umliðnum árum. Er það mjög jákvætt, en alltaf má bæta um betur og mikilvægt er að 

þeir aðilar sem koma að kennslu þessa hóps séu meðvitaðir um ný hjálpargögn og 

kennsluaðferðir í tengslum við kennslu heyrnarskertra. Að lokum fannst mér mikilvægt 

að fjalla sérstaklega um börn sem hafa gengist undir kuðungsígræðsluaðgerðir, þar 

sem að sá hópur fer ört stækkandi og þeir nemendur sem hafa farið í kuðungsígræðslu 

eru orðnir hlutfallslega fleiri en þeir sem hafa hana ekki. 

 Í vinnu minni við þessa ritgerð komu sífellt upp fleiri atriði sem mig langaði til 

að skoða betur og þessi þáttur skólastarfsins er mjög áhugaverður og spennandi sem 

rannsóknarefni. 
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2. Bakgrunnur. 

2.1. Heyrnarlaus eða heyrnarskertur? 

 

Rétt er að byrja á því að reyna að útskýra hugtökin heyrnarlaus og heyrnarskertur og 

hvaða þýðingu þau hafa fyrir þá sem undir þau falla, en einnig það hugtak sem notast 

verður við hér í framhaldinu. Þegar umfjöllun um þennan samfélagshóp er skoðuð er 

erfitt að átta sig á muninum á þessum tveimur hugtökum, heyrnarlaus og 

heyrnarskertur. Í gegnum tíðina hefur orðið heyrnarskertur tekið yfirhöndina í 

umfjöllun um þá sem þessum hópi tilheyra, en líklega er útskýringin sú að einstaklingar 

sem heyra alls ekki neitt eru sjaldgæfir. Yfirleitt hafa þessir einstaklingar einhverjar 

heyrnarleifar, eða hafa gengist undir kuðungsígræðslu og því þykir ekki passa að kalla 

þá heyrnarlausa. Í bókinni Hvað er heyrnarleysi? eru  hugtök sem tengjast þessum hópi 

barna rædd og skilgreind á þennan hátt: 

Heyrnarlaus telst sú manneskja sem hefur svo takmarkaða heyrn að hún getur 

ekki skilið talað mál eingöngu með hjálp heyrnarinnar, jafnvel þótt hún noti 

heyrnartæki. Heyrnardauf kallast sú manneskja sem er það mikið heyrnarskert, að 

það veldur henni erfiðleikum með að skilja talað mál en útilokar það þó ekki (með 

heyrnartækjum eða án þeirra) (vísað í Moores, 1978b, bls.5) (Freeman, R.D. 

ofl.,1988:17).  

Þessar skilgreiningar koma frá heyrandi fólki sem tilheyrir ekki menningar- og 

reynsluheimi heyrnarlausra. Heyrnarlausir líta ekki endilega á þessi hugtök sömu 

augum og heyrandi, þeir sem fæðast heyrnarlausir og hafa alist upp í samfélagi 

heyrnarlausra allt sitt líf skilgreina sig oftar en ekki sem ,,döff“. Þetta orð samsvarar 

munnhreyfingunni sem fylgir tákninu ,,heyrnarlaus“ í íslenska táknmálinu. Orðið vísar 

ekki aðeins til þess ástands að heyra ekki, en hefur einnig menningarlega þýðingu. Sá 

sem skilgreinir sig döff er hluti af samfélagi heyrnarlausra og deilir menningu þeirra og 

reynslu sem heyrnarlaus einstaklingur í heyrandi samfélagi (Júlía G. Hreinsdóttir, 2006). 

Það er því ekki nóg að vera heyrnarlaus eða heyrnarskertur til að verða 

meðlimur í samfélagi heyrnarlausra. Til þess að verða fullgildur meðlimur í samfélagi 
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heyrnarlausra er mikilvægt að einstaklingurinn samsami sig við heim heyrnarlausra og 

taki fullan þátt í menningu þeirra. Ef einstaklingurinn lítur ekki á sig sem heyrnarlausan 

verður hann ekki hluti af samfélaginu (Higgins, 1980:38). Hér í framhaldinu verður 

vísað til heyrnarskertra barna í ljósi þess að það hugtak er frekar vítt og vísar í raun til 

allra þeirra sem hafa heyrnarskerðingu, burtséð frá því hversu mikil hún er. Hafa skal í 

huga að þá er einnig átt við þá sem hafa enga eða afar litla heyrn og myndu flokkast 

sem heyrnarlausir miðað við skilgreininguna hér að ofan. Kennsla barna sem eru 

heyrnarlaus og heyrnarskert fellur undir sömu deild hér á landi. Nemendur sem fæðast 

heyrnarlausir en hlotið hafa kuðungsígræðslu falla einnig undir þennan hóp nemenda. 

Það er staðreynd að nú á dögum fara flest börn sem fæðast með svo alvarlega 

heyrnarskerðingu að teljast heyrnarlaus í kuðungsígræðslu (Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands, 2008:5). Þetta ber að taka fram þar sem að kennsla heyrnarskertra barna í dag 

er að miklu leyti kennsla barna með kuðungsígræðslu. Hópur heyrnarskertra barna er 

sífellt að breytast, aðstæður einstaklinga eru mismunandi. Sumir hafa fengið 

kuðungsígræðslu og aðrir ekki, en allir eiga þessir nemendur eitt sameiginlegt og það 

er að þeir hafa einhvers konar heyrnarskerðingu og þurfa þess vegna á sérúrræðum að 

halda í námi til að geta fylgt jafnöldrum sínum. Þvi er rétt að ræða um þessa nemendur 

í heild sinni þar sem fjallað er um þá sem einn sameiginlegan hóp í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þar segir að þau verði öll að vera tvítyngd á íslensku og íslenskt táknmál, og 

því beri að fylgjast mjög grannt með framvindu þeirra í báðum málum (2007:38). 

2.2. Máltaka heyrnarlausra og heyrnarskertra barna 

 

Börn sem hafa einhvers konar heyrnarskerðingu byrja í mörgum tilfellum máltöku 

seinna en heyrandi börn. Þetta stafar af því að heyrandi börn komast í snertingu við 

mál strax í móðurkviði, en börn með heyrnarskerðingu oft ekki fyrr en síðar á ævinni. 

Því öðlast heyrnarskert börn oft ekki sterka málkunnáttu strax, þó að sum þeirra geti 

haft samskipti á raddmáli þegar hljóðvist er góð en þá oft einungis við einn einstakling í 

einu (Aðalnámskrá, 2007:37). Börn hafa mjög mishraða máltöku. Samkvæmt 
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rannsóknum á máltöku heyrnarskertra barna og heyrandi, stóðu börn sem alast upp í 

táknmálsumhverfi frá upphafi jafnfætis heyrandi börnum hvað máltöku varðar. Fyrstu 

táknin koma á svipuðum tíma og fyrstu orðin, en þegar börn með heyrnarskerðingu 

nota tákn í byrjun gera þau það til að vísa til hluta, persóna o.fl. sem þau eru þegar 

kunnug í umhverfi sínu (Masataka, 2000:3). Það er vitað mál að þegar fólk talar til 

ungbarna breytir það talsmáta sínum. Masataka (2000:4) kallar þennan talsmáta 

,,motherese“ eða barnamál. Þetta barnamál er frábrugðið því þegar talað er við 

fullorðinn einstakling að því leyti að tónhæð þess er hærri en vanalegt er og tónsviðið 

breiðara, við tölum hægar og það eru lengri þagnir á milli orða. Í barnamáli eru færri 

orð notuð í setningu, endurtekning er áberandi, framburður skýrari og málið einfaldað. 

Í rannsóknum á þessu tilbrigði máls kemur fram að ungbörn bregðast frekar við slíku 

tali en þeim blæbrigðum sem fólk notar þegar það talar við fullorðna einstaklinga. Með 

því að tala þetta einfaldaða barnamál við ungbörn, kynnast þau grunn uppbyggingu 

málsins og þannig er líklegt að það hafi jákvæð áhrif á máltöku þeirra í framtíðinni. 

Masataka (2000:5) rannsakaði hvort mætti finna hliðstæðu þessa fyrirbrigðis í japanska 

táknmálinu og komst að því að það var í raun hægt. Þannig gæti táknmáls-barnamálið 

hjálpað barninu að ná grunn handformum táknmálsins, líkt og gerist með raddmál. Af 

þessu má álykta að þau börn sem eiga foreldra sem tala táknmál séu fullfær um að 

vera samstíga jafnöldrum sínum í máltöku.  

 Rannsóknir sýna einnig að enginn marktækur munur sé á málþróun 

heyrnarskertra barna og heyrandi á aldrinum 0-6 mánaða. Hins vegar byrjar munur að 

koma í ljós í kringum sjöunda mánuð ævinnar, þegar heyrandi börn byrja að sýna 

endurtekningu í babbli og hjali á meðan hin börnin sýna ekki þessar sömu framfarir 

(Masataka, 2000:14). Frekari rannsóknir sýndu þó fram á að tákn-babbl kom í ljós hjá 

heyrnarskertu börnunum á svipuðum tíma og babbl hinna heyrandi barna. Þetta tákn-

babbl lýsti sér þannig að börnin tóku að mynda handform skyld táknmálinu, en þó án 

merkingar og samhengislaust. Það ber þó að taka fram að þessar upplýsingar eiga við 

heyrnarskert börn sem alist hafa upp með táknmáli frá fæðingu. Hin heyrandi og 

heyrnarskertu börn sýndu jafn margar bendingar á þessum aldri, réttu fram hendur til 
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að láta taka sig upp og slíkt, en heyrnarskertu börnin sýndu þó mun fleiri handform 

skyld táknmálinu. Tákn-babbl tók yfir um 40% handhreyfinga heyrnarskertra barna á 

meðan það var aðeins um 10% handhreyfinga hinna heyrandi. Í ljósi þess að tákn-babbl 

virðist þróast á sama veg og raddað babbl er hægt að álykta að tungumálageta þróist 

jafnt hjá öllum börnum hvort sem þau læra raddmál eða táknmál (Masataka, 2000:18-

19). Þar með er hægt að halda því fram með nokkurri vissu að börn sem eru 

heyrnarskert hafi hæfileika til máltöku algerlega til jafns við heyrandi börn. Þó ber að 

hafa í huga að börn með heyrnarskerðingu, hversu alvarleg sem hún er, þurfa á því að 

halda að komast í snertingu við táknmál til þess að geta komist í gegnum máltöku á 

sama hátt og hin heyrandi börn sem hafa raddmál. Masataka (2000:19) rannsakaði 

einnig máltöku barna sem áttu heyrandi foreldra og komust ekki í snertingu við 

táknmál frá fæðingu. Rannsókn hennar leiddi í ljós að þessi börn sýndu einnig tákn-

babbl, á sama hátt og hjá hinum heyrandi börnum og þeim heyrnarskertu sem komust 

í snertingu við táknmál. Þau notuðu tákn-babbl í meira mæli en hin heyrandi börn, en í 

mun minna mæli en þau börn sem voru alin upp í táknmálsumhverfi. Það er staðreynd 

að börn taka ekki mál án þess að komast í snertingu við það í umhverfi sínu. Þess vegna 

ber að taka tillit til þess að barn sem er heyrnarlaust eða mikið heyrnarskert og hefur 

ekki táknmál í umhverfi sínu í byrjun ævinnar mun ekki taka mál á sama tíma og 

jafnaldrar þess. Munurinn á heyrandi börnum og heyrnarskertum er sá að ef heyrandi 

barn myndi fæðast inn í borg fulla af heyrnarskertu fólki, er hægt að álykta út frá 

upplýsingunum hér að ofan að það barn myndi taka táknmálið á sama hátt og það 

hefði raddmálið. Ástæða þess er einföld, allir í umhverfi barnsins hefðu talað táknmál 

og barnið hefði einungis komist í snertingu við táknmál. Sömu sögu er hins vegar ekki 

hægt að segja um heyrnarskert börn þar sem að þau hafa ekki þann valkost að komast í 

snertingu við raddmálið og þess vegna er svo mikilvægt að þau fái að komast í kynni við 

það mál sem þau geta tileinkað sér og er þeim aðgengilegt. Þá má velta fyrir sér 

hvernig kuðungsígræðslubörn standa gagnvart máltöku. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

(2007: 38) er tekið fram að kuðungsígræðslubörn nái mjög góðu valdi á íslensku á 

máltökualdri, en einnig að þar sem þær aðstæður geta komið upp þar sem barnið 
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hefur ekki heyrnina til að reiða sig á þá sé mikilvægt að það læri einnig táknmál. Þetta 

er atriði sem mikilvægt er fyrir foreldra kuðungsígræðslu barna að huga vel að og sjá til 

þess að barnið fái einnig ílag á táknmáli þrátt fyrir að vera jafnvel orðið vel fært í 

íslensku. Þannig hefur barnið bæði málin til að nýta sér eftir sínum þörfum.  

2.3. Hvað er tvítyngi og falla heyrnarskert börn undir þá skilgreiningu? 

 

Það er ólíklegt að nokkur hópur málnotenda hafi verið til sem hefur aldrei komist í 

snertingu við annan hóp málnotenda (sbr. innflytjendur o.þ.h.). Því mætti í raun halda 

því fram að tvítyngi sé ekki undantekningin, heldur venjan (,,normið“) (Bouvet, 1990: 

134). 

Mikill hluti fólks í heiminum í dag er tvítyngdur, því er rétt að glöggva sig eilítið 

á því hvað þetta orð merkir. Til eru margar útskýringar á hugtakinu tvítyngi, en oft er 

viðhorfið gagnvart því hvað tvítyngi er í raun og veru mjög misjafnt manna á milli. 

Samkvæmt Elínu Þöll Þórðardóttur (2007:102-104) er hugtakið oft notað eingöngu um 

þá sem læra tvö mál frá unga aldri, en ekki þá sem læra seinna málið eftir þriggja ára 

aldur, þó að ekki séu allir sammála um hvar aldursmörkin liggja. Þó er einnig talað um 

að börn innflytjenda og heyrnarskert börn séu tvítyngd, í þeim tilfellum læra börnin oft 

seinna málið ekki fyrr en við byrjun skólagöngu, eða leikskólavistar. Í umfjöllun 

Sigurðar Konráðssonar (2007:138) er rætt um fjóra flokka tvítyngis, en hver flokkur á 

við mismunandi skilgreiningu tvítyngis. Sá fyrsti á við þegar barn hefur alist upp við tvö 

mismunandi tungumál frá fæðingu. Þá er annað byggt á því að mælikvarði á hversu 

fært barnið er í málunum báðum, ákvarði hvort barnið sé tvítyngt eða ekki. Í þriðja lagi 

miðar hann við notkun barnsins á málunum báðum, hvort það getur notað málin í 

mismunandi aðstæðum. Og síðast telur hann að viðhorf barnsins skipti máli, sér það 

sjálft sig sem tvítyngt? 

 Í grein Skutnabb-Kangas (1994:144) setur hún fram fjögur viðmið um tvítyngi, 

sem eru í raun þau sömu og flokkar Sigurðar. Einstaklingur sem myndi falla undir eitt 

eða fleiri þessara viðmiða myndi samkvæmt henni teljast tvítyngdur: 
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a) Að einstaklingurinn þurfi að hafa lært og notað tvö mál frá upphafi 

b) Að einstaklingurinn skilgreini sig sem tvítyngdan og tilheyri tveimur 

málsamfélögum, en einnig að aðrir sjái hann sem tvítyngdan. 

c) Að einstaklingurinn hafi ákveðna hæfni í tungumálinu, hér gæti viðmiðið 

verið að hann kunni jafn mikið og eintyngdur einstaklingur allt til þess að 

hann kunni eitthvað í málinu. 

d) Að einstaklingurinn geti notað bæði málin í daglegu lífi.  

En hvernig falla heyrnarskertir einstaklingar undir þessar skilgreiningar? Samkvæmt 

fyrsta viðmiðinu er talað um að einstaklingurinn þurfi að hafa lært tvö tungumál frá 

upphafi. Þessi skilgreining á tvítyngi miðar við einstaklinga sem eru tvítyngdir á tvö 

raddmál. Tvítyngi heyrnarskertra er talsvert ólíkt því hugtaki þar sem að heyrnarskertir 

hafa táknmál sem samskiptamál og nota það til að tjá tilfinningar og hafa samskipti, en 

eru aftur á móti með ritmál annars máls til að lesa og skrifa þar sem táknmálið hefur 

ekkert ritmál. Táknmál hefur ólíka málfræði frá íslenskri málfræði og orðaforðinn er 

ólíkur og því er hægt að leiða líkum að því að töluvert erfitt sé fyrir hið heyrnarskerta 

barn að samræma þessi tvö mismunandi mál. Samkvæmt Bouvet (1990:134) er sá sem 

kann aðeins ritmál þess máls sem bætt er við móðurmálið, samt sem áður talinn 

tvítyngdur. Í ljósi þessarar fullyrðingar eru heyrnarskertir einstaklingar sem eru vel 

læsir og skrifandi á sitt annað mál, flokkaðir sem tvítyngdir einstaklingar burtséð frá því 

að þeir noti raddmálið lítið eða ekkert að öðru leyti. Að þessu leyti er tvítyngi 

heyrnarskertra barna ólíkt tvítyngi erlendra barna þar sem þau hafa ekki tvö raddmál 

heldur eitt samskiptamál, táknmálið, og eitt ritmál, sem er hluti af öðru tungumáli, 

íslenska raddmálinu. Heyrnarskert börn læra bæði íslensku og táknmál í æsku. Að vísu 

er ekki hægt að alhæfa um á hvaða aldursbili hvort málið um sig komi til sögunnar, 

einfaldlega vegna þess að það er misjafnt milli einstaklinga. Til að mynda fá 

heyrnarskert börn sem eiga foreldra með einhvers konar heyrnarskerðingu, snertingu 

við táknmál frá fæðingu. En á hinn bóginn komast þau börn síður í snertingu við 

íslenska raddmálið. Heyrnarskert börn heyrandi foreldra komast aftur á móti fyrr í 

snertingu við íslenskuna. En foreldrar þeirra hafa yfirleitt ekki kunnáttu á táknmáli 
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þegar þau eru nýfædd og því er líklegt að þau komist ekki í snertingu við táknmál fyrr 

en örlítið síðar á ævinni. Foreldrar barna sem fæðast heyrnarskert hafa þó kost á því að 

sækja táknmálsnámskeið hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, sér 

að kostnaðarlausu og því geta þeir stuðlað að því að barnið þeirra komist sem fyrst í 

snertingu við táknmál (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, án ártals). 

Því mætti segja að ekki allir heyrnarskertir einstaklingar myndu teljast tvítyngdir 

samkvæmt þessu viðmiði, þar sem að sumir þeirra komast ekki í kynni við bæði málin 

strax í upphafi.  

Þá er mælikvarðinn hversu fært barnið er í hvoru málinu um sig. Samkvæmt 

færniviðmiðinu þarf barnið ekki að mjög fært á báðum málum til að teljast tvítyngt, 

aðeins hafa kunnáttu í báðum málum. Börn sem fæðast með hvers konar 

heyrnarskerðingu þurfa óneitanlega að læra bæði málin, íslensku og táknmál. 

Táknmálið verður eðlilega samskiptamál þessara barna og íslenskan verður ritmál. Að 

þessu leyti eru heyrnarskert börn ólík öðrum tvítyngdum börnum. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla (2007:48-49) þarf nemandi við lok 10. bekkjar að hafa náð 

góðum tökum á táknmáli, geta tjáð tilfinningar sínar, tekið þátt í umræðum og hafa 

skilning á hinum mörgu þáttum táknmálsins s.s. blæbrigðum og látbragði. Nemandinn 

þarf að hafa náð færni í að rita texta, notað fjölbreyttan orðaforða í textagerð og geta 

unnið með texta og tekið gagnrýni á hann. Hann þarf að hafa þekkingu á málfræði 

bæði íslenska táknmálsins og íslenskunnar og geta hagað málnotkun sinni eftir 

aðstæðum. Hann þarf einnig að vera orðinn nógu fær í lestri til að geta lesið 

margvíslega texta, aflað sér þannig upplýsinga og geta tjáð sig um innihald þeirra. Ef 

öllum þessum markmiðum er mætt með menntun heyrnarskertra barna, er samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla hægt að segja að þau uppfylli þá hæfni sem þarf til að teljast 

tvítyngd.  

Þá komum við að því viðmiði að einstaklingurinn geti notað bæði málin við 

mismunandi aðstæður, eða í daglegu lífi, til að geta talist tvítyngdur. Heyrnarskertir 

einstaklingar neyðast til að nota bæði málin í daglegu lífi, þar sem að þessir 

einstaklingar alast upp í samfélagi hinna heyrandi. Í tilfelli þeirra einstaklinga sem hafa 
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einhvers konar heyrnarleifar er mögulegt að þeir geti haft samskipti við heyrandi á 

raddmáli, en einnig væri hægt að notast við ritmál til að hafa samskipti. Heyrnarskertir 

hafa rétt á því að nýta sér túlkaþjónustu í sambandi við menntun sína, ef þeir þurfa að 

nýta sér þjónustu heilbrigðiskerfisins og fá hana greidda, en í öllum öðrum aðstæðum 

er hún ekki greidd (Morgunblaðið, 2004). Því verða heyrnarskertir einstaklingar að 

treysta á sjálfa sig og sína kunnáttu til samskipta við hinn heyrandi heim utan þessara 

aðstæðna. Í flestum tilfellum er því hægt að segja að heyrnarskertir einstaklingar 

uppfylli þá kröfu sem þetta viðmið setur fram, margir heyrnarskertir einstaklingar hafa 

nógu miklar heyrnarleifar til að geta lært að tala raddmál og nýtt sér það í daglegum 

samskiptum við heyrandi fólk. Á hinn bóginn geta heyrnarskertir þá, ef þeir hafa ekki 

túlk eða geta ekki tjáð sig á raddmáli, nýtt sér þann möguleika að hafa samskipti á 

ritmáli og þannig nýtt sér þann hluta tungumálsins til að hafa samskipti. 

Síðasti punkturinn sem báðir telja sem hugsanlegt viðmið til að ákvarða hvort 

einstaklingur er tvítyngdur, er hvort einstaklingurinn telji sig sjálfur tvítyngdan, en 

einnig hvernig samfélagið lítur á hann. Þar sem að tvítyngisstefna í kennslu 

heyrnarskertra er komin inn í Aðalnámskrá grunnskóla, ætti samfélagið að vera farið að 

líta á heyrnarskerta sem tvítyngda einstaklinga, að minnsta kosti þeir meðlimir 

samfélagsins sem hafa einhverja þekkingu á málefnum heyrnarlausra og 

heyrnarskertra. Þeir sem sjá um menntun heyrnarskertra barna hafa mörgum skyldum 

að gegna, ekki einungis að sjá til þess að þessi börn fái menntun, heldur einnig að sjá til 

þess að þau verði meðvituð um að þau tilheyra tveimur málsamfélögum og tveimur 

menningarheimum. Þegar þessir aðilar leysa sitt verk vel af hendi, er borðleggjandi að 

hinn heyrnarskerti taki að líta á sjálfan sig sem tvítyngdan einstakling. Hér ber að ítreka 

að fjallað er um öll börn með heyrnarskerðingu og einnig þau börn sem hafa hlotið 

kuðungsígræðslu. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007:37) eru kuðungsígræðslubörn talin 

með í þeim hópi barna sem eru heyrnarskert og kennsla þeirra er byggð á tvítyngi. Því 

er hægt að fullyrða að ef lögð er áhersla á táknmálsnám kuðungsígræðslubarna, og þau 

verða fær í því að tjá sig á öruggan máta á táknmáli, þá teljist þau tvítyngd líkt og 
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heyrnarskertir jafnaldrar þeirra sem notast við heyrnartæki. Það er hins vegar spurning 

hvort þau líti á sig þannig sjálf.   

Hugtök eins og tvítyngi geta verið flókin viðureignar og erfitt að njörva niður 

eina ákveðna skilgreiningu. Það er erfitt að staðsetja heyrnarskerta innan þeirra 

skilgreininga sem settar hafa verið fram um tvítyngi. Ástæðan er sú að hugtakið vísar til 

einstaklinga sem búa við notkun á fleiri en einu raddmáli. Heyrnarskertir nota aftur á 

móti táknmál til samskipta, en ritmál íslenskunnar þar sem táknmálið á sér ekkert 

ritmál. Þegar litið er til þeirra viðmiða um tvítyngi sem sett eru fram hér að ofan, er 

hægt að staðsetja heyrnarskerta innan hvers og eins þeirra að einu eða öðru leyti. 

Heyrnarskertir þurfa að læra tvö tungumál og sumir þeirra læra þau bæði frá upphafi. 

Þó komast sumir heyrnarskertir einstaklingar ekki í snertingu við bæði mál allt frá 

fæðingu. Því er ekki hægt að fullyrða um að allir heyrnarskertir einstaklingar falli undir 

fyrsta viðmiðið, að einstaklingurinn hafi lært og notað tvö mál frá upphafi. Annað 

viðmiðið segir að einstaklingurinn sjálfur, sem og samfélagið, þurfi að skilgreina hann 

sem tvítyngdan. Það hefur þegar komið fram að í Aðalnámskrá grunnskóla séu þessir 

nemendur flokkaðir sem tvítyngdir. Þess vegna sé öruggt að álykta að samfélagið hafi 

tekið að líta á heyrnarskerta einstaklinga sem tvítyngda. Þegar litið er til þess hvort 

einstaklingurinn líti sjálfur á sig sem tvítyngdan er mikilvægt að þeir sem sjá um 

menntun þessara einstaklinga geri þeim ljóst að þeir tilheyri tveimur málsamfélögum. 

Viðhorf einstaklingsins myndast fyrst og fremst í uppeldi og menntun hans. Því gegna 

foreldrar og þeir aðilar sem koma að menntun heyrnarskertra lykilhlutverki í því að 

móta viðhorf þeirra. Erfitt er að fullyrða um viðhorf heyrnarskertra til tvítyngis, enda 

væri þar komið annað rannsóknarefni. 

Heyrnarskertir falla einna best inn í seinni tvö viðmiðin. Færniviðmiðið miðar 

við að einstaklingurinn hafi einhverja kunnáttu í báðum málum, en kveður ekki á um 

hversu mikil kunnáttan þurfi að vera. Þar með geta heyrnarskertir hiklaust flokkast 

undir þá kröfu þar sem þeir verða að læra táknmál, en einnig ritmál íslenskunnar. Því 

hafa þeir ákveðna færni í báðum málum, burtséð frá því hvort þeir geti nýtt sér 

raddmálið. Samkvæmt síðasta viðmiðinu á einstaklingurinn að geta nýtt sér bæði málin 



16 
 

í daglegu lífi, en heyrnarskertir verða að nýta sér táknmál til samskipta í daglegu lífi, en 

einnig íslensku í lestri og skrift og því falla þeir hiklaust undir þetta viðmið. 

Einstaklingur þarf aðeins að falla undir eitt af hinum fjórum viðmiðum samkvæmt 

Skutnabb-Kangas (1994:144) til að teljast vera tvítyngdur. Því er öruggt að halda því 

fram að heyrnarskertir séu í raun tvítyngdir.  

3. Kennsla heyrnarskertra barna. 

3.1. Skólasaga heyrnarlausra á Íslandi. 

 

Hér áður fyrr sóttu heyrnarskert börn Heyrnleysingjaskólann til að afla sér menntunar. 

Aðalhlutverk skólans var í byrjun að kenna heyrnarskertum börnum að skilja mál og 

tala (Stefán Jökulsson, 1983:50). Kennsla heyrnarskertra á Íslandi hófst árið 1867, en 

árið 1909 var Málleysingjaskólinn (síðar Heyrnleysingjaskólinn) stofnaður og var það í 

fyrsta sinn sem skóli fyrir heyrnarskerta var starfræktur af ríkinu. Þá var Margrét Th. 

Bjarnadóttir Rasmus fyrst til að veita skólanum forstöðu (Bryndís Guðmundsdóttir og 

Guðmundur Egilsson, 1989:69-75).  Undir hennar stjórn var tekið upp svokallað 

,,mund-hånd system“, þar læra nemendur að tala , en þeir nota fingurna til að gera 

merki fyrir þau hljóð sem erfiðast er að lesa af vörum. Margrét nam þessi fræði í 

Danmörku, en kennarinn þarf einnig að kunna táknin og nota þau í samskiptum við 

nemendur sína (Brandur Jónsson, 1967: 120). Nemendur hófu jafnan nám við skólann 

4 ára og bjuggu þá jafnan í skólanum á meðan á skólahaldi stóð og fóru heim í frí þess á 

milli. Árið 1922 voru sett lög um heyrnleysingjaskóla, þá áttu börn með málörðuleika 

og þroskaheft börn að fá að stunda nám með heyrnarskertum börnum (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989:75-76). 

Árið 1944 tók Brandur Jónsson við forstöðu Málleysingjaskólans og þá urðu 

umtalsverðar breytingar á starfsemi hans, hann barðist t.d. fyrir því að leiðrétta þann 

misskilning að heyrnarskertir væru þroskaheftir og kom því á að skólinn varð að nýju 

eingöngu fyrir heyrnarskert börn. Brandur var mjög góður talkennari og árið sem hann 

tók við forstöðu Heyrnleysingjaskólans var kennsluaðferðum þar breytt. Munn-handar 
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aðferðin var afnumin og aðal áherslan lögð á að kenna börnunum að tala og skilja talað 

mál, en til þess voru nýttar þær heyrnarleifar sem barnið hafði úr að vinna. Í kring um 

1990 fylgdi skólinn þeirri stefnu sem kennd er við ,,total communication“ eða alhliða 

tjáskipti. Þá er öllum samskiptaleiðum haldið opnum við kennsluna (Bryndís 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989:80-99). Þessi alhliða tjáskipti eru 

nokkurs konar millivegur á milli ,,oral“ stefnunnar og ,,manual“ stefnunnar. Þar er 

notast við margs konar form tjáskipta, t.d. tákn, talað mál, hlustun, sjónræn áreiti o.fl. 

Hægt er að finna bæði kosti og galla við þessa nálgun í kennslu. Eitt sjónarmið er að 

þessi leið veiti barninu einhvers konar leið til að nálgast námsefnið, og þ.a.l. samskiptin 

innan skólastofunnar. Aftur á móti eru þau sjónarmið mjög sterk að þegar raddmáli og 

táknmáli er blandað á þennan hátt, endi samskiptin í einhvers konar einfölduðu máli 

sem er í raun hvorki táknmál né raddmálið sem á við og þar með missi aðferðin marks. 

Einnig er erfitt að mæta þörfum allra nemenda í skólastofunni með þessum blönduðu 

aðferðum (Berke, 2010). Að halda uppi ,,rödduðum“ samræðum er mun erfiðara fyrir 

heyrnarskertan einstakling en heyrandi. Þegar heyrandi einstaklingur talar heyrir hann 

eigin rödd og stjórnar talinu að miklu leyti með því að treysta á heyrnina- ,,að tala er að 

heyra í sjálfum sér“. Heyrnarskertur einstaklingur getur aftur á móti ekki treyst á 

þennan þátt og þarf því að treysta á mun flóknara ferli. Það er, að finna 

munnhreyfingar við myndun hvers einasta hljóðs sem þeir mynda. Þetta krefst 

gríðarlegrar einbeitni af hálfu þess heyrnarskerta (Bouvet, 1990:29-30). 

Árið 1972 var nafni skólans breytt og hét hann þaðan af Vesturhlíðarskóli. 

Brandur Jónsson lét af störfum við skólann árið 1981 og tók þá Guðlaug Snorradóttir 

við skólastjórastöðunni af honum. Þegar hún svo lét af störfum árið 1985 tók Gunnar 

Salvarsson við skólastjórastöðunni. Hann stóð fyrir breyttu skólastarfi, þar á meðal 

lagði hann áherslu á að koma kennsluefni og barnaefni yfir á táknmál og notast við í 

kennslu. Hann lagði mikla áherslu á táknmálið og að skólatúlkar væru notaðir í mun 

meira mæli en áður hafði verið  (Bryndís Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 

1989: 105-108). Árið 1996 gerðist sá merki atburður í sögu skólans að við 

skólastjórastöðunni tók heyrnarlaus skólastjóri, Berglind Stefánsdóttir. Hún var fyrsti 



18 
 

heyrnarlausi skólastjórinn á Norðurlöndum. Þá var skólinn orðinn yfirlýstur 

tvítyngisskóli með íslensku og táknmál (Morgunblaðið, 1996). Hún gegndi stöðu 

skólastjóra fram að sameiningu árið 2002. 

 Menntun heyrnarskertra á Íslandi hefur ekki alltaf staðist þá staðla og kröfur 

sem samfélagið gerir hverju sinni. Í grein Önnu Jónu Lárusdóttur (Morgunblaðið, 5. 

mars 2007) segir hún frá reynslu sinni í Heyrnleysingjaskólanum. Hún segir frá því 

þegar hún sat og horfði á kennarann tala, en vissi ekki hvað hann var að segja. Hún fékk 

sömu verkefni aftur og aftur, og kennarinn talaði ekki táknmál við heyrnarskerta 

nemendur sína. Hún minnist á það að kennarinn þeirra hafi oft sofið í tímum og þá hafi 

nemendurnir nýtt sér það tækifæri og talað saman á táknmáli, því þó að táknmál hefði 

ekki verið bannað þá var það almennt ekki talað í skólastofunum. Kennararnir kunnu 

almennt ekki táknmálið og lögðu áherslu á að börnin lærðu að lesa af vörum og tala.  Í 

gegnum skólagönguna segist Anna Jóna hafa lært lítið og fengið lélegar einkunnir á 

prófum. Þegar hún útskrifaðist fékk hún ekkert prófskírteini og enga einkunn. Af 

þessum sökum gat hún ekki fengið inngöngu í háskólanám, vegna þess að hún hafði 

hvorki grunnskólapróf né stúdentspróf. 

 Sömu sögu hefur Haukur Vilhjálmsson að segja (Ragnhildur Sverrisdóttir, 

2007), en hann stundaði einnig nám við heyrnleysingjaskólann. Haukur lærði táknmál 

af eldri bróður sínum sem er einnig heyrnarlaus og skólafélögum sínum. Kennararnir 

höfðu enga kunnáttu í táknmáli. Hann hefur sömu sögu af verkefnavinnu að segja og 

Anna Jóna, hann fékk sömu verkefnin upp í hendurnar aftur og aftur. Eitt sinn reyndi 

hann að skrifa sömu svör og hann hafði svarað áður, en þá brást kennarinn ókvæða við 

og varð mjög reiður við hann. Haukur kveðst ekki hafa lært neitt nema varalestur, 

lestur, skrift og stærðfræði fram til 11 ára aldurs. Þá hafi bæst við fög á við 

samfélagsfræði og fleira. Þegar Haukur útskrifaðist svo úr Heyrnleysingjaskólanum, hóf 

hann nám við Menntaskólann við Hamrahlíð. Þar hafði hann ekki táknmálstúlk, en 

hann fékk aftur á móti einkatíma í framhaldsdeild Heyrnleysingjaskólans til að hjálpa 

honum að halda í við það námsefni sem farið var yfir í þeim fögum sem hann 

ástundaði. Þegar önninni lauk kom svo í ljós að hann hafði aldrei verið skráður í 
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skólann og hann fékk þessar einingar aldrei metnar. Þá ákvað hann að fara í skiptinám 

til Bandaríkjanna, en þar blasti við honum nýr heimur þar sem nemendur höfðu 

kennara sem töluðu táknmál. Af þessum frásögnum að dæma  getur menntun 

heyrnarskertra á þeim tíma sem þau stunduðu nám við Heyrnleysingjaskólann varla 

talist sem slík.   

 Með aukinni þekkingu á málefnum heyrnarskertra og þróun í kennsluaðferðum 

og tækni hefur menntun heyrnarskertra tekið miklum framförum á liðnum árum. 

Margt hefur breyst og ber þá fyrst að nefna að hugmyndin um nám án aðgreiningar 

hefur breytt námsumhverfi heyrnarskertra barna svo um munar. Námsefni fyrir 

heyrnarskerta nemendur er einnig í stöðugri þróun og þökk sé hraðri þróun tækninnar 

fá þessir nemendur sífellt betri hjálpartæki sem gefa þeim aukna möguleika á námi 

sem er sambærilegt því sem heyrandi börn hljóta. 

3.2. Nám án aðgreiningar, heyrnarskert börn í almennu skólakerfi 

Í dag stunda heyrnarskertir nemendur nám við táknmálssvið Hlíðaskóla. 

Vesturhlíðarskóli (áður Heyrnleysingjaskólinn) og Hlíðaskóli sameinuðust árið 2002 í 

einn skóla með táknmálssvið. Þannig voru heyrnarskert börn sameinuð almenna 

skólakerfinu með heyrandi jafnöldrum sínum. Með sameiningunni átti sérhæfing náms 

heyrnarskertu nemendanna að haldast óbreytt, en möguleikar á samskiptum við 

jafnaldra áttu að aukast (Ingibjörg H. Harðardóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2005). Stuðla 

átti að víðsýni innan skólans og félagsleg einangrun meðal heyrnarskertra nemenda 

átti að víkja fyrir samvinnu og samskiptum við heyrandi nemendur. Eitt af markmiðum 

sameiningarinnar var að nemendur gætu stundað nám, fengju hvatningu og þannig 

myndi sjálfsmynd þeirra styrkjast, þau verða sterkari og færni í samskiptum myndi 

aukast (Ingibjörg H. Harðard. og Jóhanna Karlsd., 2005: 38). Ef slík markmið eiga að 

nást er nauðsynlegt að leggja ríka áherslu á samskiptamál þessara nemenda og að 

heyrandi og heyrnarskertir nemendur geti haft samskipti. Táknmálskennsla fyrir alla 

nemendur, bæði heyrandi og heyrnarskerta væri því tilvalin leið til að auka samskipti á 

milli þessara nemenda. Það er ekki hægt að ætlast til þess að nemendur verði sterkari 

og færari í samskiptum ef þeir komast að takmörkuðu leyti í snertingu við 
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samskiptamál sitt. Með því að kenna öllum nemendum táknmál væri hægt að ná því 

fram að heyrnarskertir nemendur kæmust í auknum mæli í snertingu við táknmálið og 

öðluðust þar með aukna færni. Hlíðaskóli hefur sérsvið fyrir heyrnarskerta nemendur, 

táknmálssvið, þar sem hlúð er að menntun þessara nemenda. Skólinn á að taka við 

heyrnarskertum nemendum alls staðar að af landinu, ef eftir því er óskað og 

viðkomandi sveitarfélag getur kostað skólagönguna. Nemendur táknmálssviðs stunda 

nám í almennum bekkjum, en fagfólk vinnur innan deildarinnar við að skipuleggja nám 

nemendanna í samráði við bekkjarkennara og foreldra. Menntun þessara nemenda er 

sérsniðin að þeirra þörfum og getu og blöndun þeirra inn í almenna bekki er algerlega 

metin eftir þeirra forsendum (Hlíðaskóli táknmálssvið, án árs). 

Tvítyngisstefnan var ekki alltaf við lýði hvað varðar menntun heyrnarskertra, 

eins og fjallað hefur verið um hér áður, en hún byrjaði að þróast á níunda áratug 

tuttugustu aldarinnar. Það er lögð áhersla á að heyrnarskert börn fái að læra táknmál 

sem sitt fyrsta mál og að þau tengist menningu og samfélagi heyrnarskertra. Þá geti 

börnin byggt á þeirri þekkingu forsendur til að læra ritmál þess raddmáls sem talað er í 

umhverfi þeirra og verði þannig tvítyngd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:39-41). Í grein 

Birnu Arnbjörnsdóttur (2008:21) kemur fram að forsenda tvítyngis sé gott ílag á báðum 

málum. Með því er átt við að innlögn í báðum málum sé til staðar, bæði móðurmáli og 

öðru máli, en einnig að báðum málum sé haldið við. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla(2007:41) er tvítyngi haft að leiðarljósi í grunnskólakerfinu þegar unnið er 

með heyrnarskertum börnum. Þar er talað um að táknmál eigi að vera hið daglega 

samskiptamál með heyrnarskertum nemendum, en að þeir læri einnig íslensku sem 

ritmál. Því má álykta að til að nemendur með heyrnarskerðingu geti náð sömu 

markmiðum og jafnaldrar þeirra, sé mjög mikilvægt að þeir fái mikla örvun í báðum 

málum. Táknmálið sé mikilvægur grunnur til samskipta við kennara og aðra 

heyrnarskerta nemendur, og íslenskan ekki síður mikilvægur þáttur til að byggja upp 

haldgóða menntun sem nýtist þeim í framtíðinni þegar þeir stefna á framhaldsnám.Í 

kennslu heyrnarskertra nemenda er gríðarlega mikilvægt að beita fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til að nám þeirra verði sem árangursríkast. Sjónræn kennslugögn eru 



21 
 

afar stór hluti af kennslu heyrnarskertra nemenda, táknmálsfrásagnir á 

margmiðlunardiskum og ýmislegt fleira er hægt að notfæra sér til að auka við gæði 

kennslunnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007: 43). Það er til ýmis fróðleikur og leiðir til 

kennslu sem kennarar heyrnarskertra barna verða að kynna sér. Til dæmis er til 

þónokkuð af efni á vefnum sem gæti gagnast í kennslu heyrnarskertra barna. Á vefnum 

Upp með hendur (Námsgagnastofnun, 2010-a) er hægt að leyfa börnunum að skoða 

tákn fyrir daga, tölur, liti og ýmislegt fleira á myndbandi, sem getur reynst gagnlegt í 

táknmálskennslu. Vefsíðan Bækur á táknmáli (Námsgagnastofnun, 2010-b) inniheldur 

táknmálsfrásagnir upp úr sögum sem grunnskólanemendur nota í lestri í fyrstu 

bekkjum grunnskólans. Það er gott fyrir kennara þessara nemenda að geta notað þessa 

vefi í tengslum við táknmálskennslu og lestrarnám, en sífellt er verið að þróa nýtt 

námsefni fyrir þennan hóp nemenda og þróa það námsefni sem til er. Einnig geta 

kennarar nýtt sér tækni Smart-töflunnar, séu þeir svo heppnir að hafa eina slíka til 

afnota. Töflurnar eru tengdar við tölvu og taflan sjálf er snertiskjár, með töflunni fylgir 

hugbúnaður sem gerir kennurum kleift að setja upp margs konar gagnvirkt námsefni á 

töflurnar í kennslu og fengið nemendur til að taka þátt upp við töflu. Slík kennsla 

hentar heyrnarskertum nemendum mjög vel þar sem þeir treysta á sjón frekar en 

heyrn. Kennarar þessara nemenda þurfa þess vegna að vera meðvitaðir um að fylgjast 

með þróuninni og nýta sér þau úrræði sem standa til boða.  

Í tilfelli heyrnarskertra nemenda skiptir tvítyngi sköpum hvað varðar menntun. 

Heyrnarskert börn á Íslandi læra bæði íslenskt táknmál og íslensku. Því getum við 

ákvarðað út frá þeim kenningum sem farið hefur verið yfir hér að ofan að þau geti í 

raun talist til tvítyngdra einstaklinga. Innlögn málanna er gríðarlega mikilvægur þáttur í 

menntun heyrnarskertra barna, en þó er annar þáttur sem einnig er mikilvægur.  Öll 

heyrnarskert börn, hvort sem er heyrnarskert barn heyrnarskertra foreldra eða 

heyrnarskert barn heyrandi foreldra, munu alltaf tilheyra tveimur heimum. Heimi 

þeirra heyrnarlausu og heimi þeirra heyrandi. Með snertingu við þessa tvo heima frá 

upphafi verða börnin ekki aðeins tvítyngd , heldur verða þau einnig hluti tveggja ólíkra 

menningarheima (Bouvet, 1990:133). Það er mjög mikilvægt fyrir þessa heyrnarskertu 
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nemendur að hlúð sé vel að menningararfi þeirra. Í aðalnámskrá segir að hluti af 

kennslunni sé að vekja athygli einstaklingsins á þeim hópum sem hann tilheyrir og að 

nemendur læri um sögu og menningu málanna sem þeir læra. Einstakingur sem er 

heyrnarskertur og elst upp sem slíkur, hefur rétt á því að hljóta kennslu sem lítur að 

menningarheimi heyrnarlausra. Nú á tímum er táknmálið og samskiptaleiðir 

heyrnarskertra orðið mun þróaðra en áður fyrr og veldur því að heyrnarleysi og 

heyrnarskerðing er mun minni fötlun en áður. Þó ber að hafa í huga að mikilvægt er að 

hlúa að rétti heyrnarskertra til að fá að kynnast sínum menningarheimi því það væri 

sorglegt ef hann myndi deyja út með þróuninni (Kristján Kristjánsson og Hjörtur H. 

Jónsson, 2003).  

 Það er gríðarlega mikilvægt að heyrnarskert börn fái tækifæri til samskipta við 

annað fólk. Til þess að þetta sé mögulegt, verða að vera til staðar önnur börn og 

fullorðnir sem nota sama tungumál og barnið. Í viðtali við Eyrúnu Ólafsdóttur (Döff 

blaðið, 2003: 25-26) ræðir hún ástæður þess að hún ákvað að verða kennari. Eyrún er 

sjálf heyrnarlaus og stundaði nám við Heyrnleysingjaskólann. Hún segir að besta leiðin 

til að miðla upplýsingum til heyrnarskertra barna sé að nota táknmál og því sé mjög 

mikilvægt að kennarar sem og foreldrar þessara barna noti táknmál og séu með góða 

kunnáttu í málinu. Málfyrirmyndir eru mjög mikilvægar í öllu tungumálanámi og því er 

það borðleggjandi að þeir aðilar sem koma að heyrnarskertum börnum með einhverju 

móti verði að vera sterkar málfyrirmyndir. Heyrnarskert börn hafa í gegnum tíðina sum 

hver átt erfitt uppdráttar í skólakerfinu. Samkvæmt Ramsey (1997:3-4) stafa þessir 

námserfiðleikar af því að heyrnarskert börn koma inn í aðstæður með kennurum sem 

gera sitt besta, en þau geta ekki haft samskipti við vegna tungumálaörðugleika og eiga 

því erfiðara með að þroskast og læra. Eðlileg þróun máls í æsku fæst ekki með kennslu 

heldur með snertingu við tungumálið í lífinu sjálfu. Heyrandi börn ná að þroska mál sitt 

með samskiptum við þá sem eru í umhverfi þeirra, þetta ferli er náttúrulegt og gerist 

að sjálfu sér. Heyrnarskert börn hafa sama hæfileika til að taka mál, en þó hafa þau 

ekki alltaf tækifæri til að nota þennan hæfileika til fullnustu í byrjun ævinnar þar sem  

foreldrar þessara barna eru oft heyrandi og kunna ekki táknmál. Því kynnast þau ekki 
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sínu samskiptamáli alltaf við fæðingu og ætlast er til að þau öðlist færni í því í gegnum 

beina kennslu síðar meir (Ramsey, 1997:7). 

Það getur verið mjög mikil vinna í kring um sameiningu menntunar heyrandi og 

heyrnarskertra til að stuðla að því að báðir hópar fái jöfn tækifæri til náms. Það er 

vandasamt verk og ekki eitthvað sem unnið er á stuttum tíma. Ramsey (1997:39-45) 

fylgdist með slíkri sameiningu, þar sem heyrnarskertir nemendur voru settir í bekk með 

heyrandi nemendum og kennslunni hagað eftir því. Hún tók fram að kennarar hefðu 

ekki verið nægilega undirbúnir undir það verkefni sem þeir voru að taka sér fyrir 

hendur og höfðu mjög takmarkaða þekkingu á heyrnarlausum og þeim úrræðum sem 

þeir þurfa til að menntun þeirra sé sambærileg þeirra sem heyra. Kennarar skólans 

kvörtuðu undan auknu vinnuálagi í kjölfar þess að sníða þyrfti námsefni að þörfum 

heyrnarskertra nemenda og einnig því að röskun yrði á öllu skipulagi kennslunnar. 

Kennurunum fannst aukið álag að þurfa að vinna með túlki. Þegar slík framkvæmd fer 

af stað, að sameina heyrandi nemendur með heyrnarskertum er borðleggjandi að lagt 

sé upp með það að leiðarljósi að menntun þessara nemenda verði jöfn. Sú hugsun var 

höfð að leiðarljósi að heyrnarskertir nemendur ættu rétt á því að vera í skóla innan um 

heyrandi nemendur og taka þátt í námi og öðru starfi með þeim.  

Það að hafa túlk til staðar í kennslustundum er ekki það eina sem þarf til að 

geta talið menntun nemendanna jafna. Kennarar verða að hafa það í huga að 

nemendur verða að fylgjast með túlkinum og geta því ekki unnið verkefni, leyst dæmi 

eða neitt slíkt um leið því að augu þeirra verða alltaf að vera á túlkinum á meðan 

kennarinn er að tala. Kennarinn sjálfur þarf að hafa það í huga að tala hægt svo að 

túlkurinn nái að halda í við hann, en einnig að snúa ekki baki í kennslustofuna þegar 

hann talar svo að nemendur geti fylgst með svipbrigðum hans um leið og túlkurinn 

túlkar það sem fer fram í kennslustofunni (Ramsey, 1997: 39-45). Bellés (2000:104-

105) segir aðalmarkmið tvítyngdrar menntunar heyrnarskertra meðal heyrandi 

nemenda vera nokkur. Fyrst að koma á umhverfi í skólastofunni þar sem báðir hópar 

koma saman, vinna saman og bera virðingu hvor fyrir öðrum. Að skapa námsumhverfi 

fyrir þessa nemendur þar sem þeir fá allar upplýsingar og tryggja þeim jafna menntun á 
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við heyrandi, en einnig að tryggja það að nemendurnir fái að taka þátt í öllu því sem 

gerist í skólanum og vera virkir þátttakendur. Í raun væri alls ekki hægt að framfylgja 

þessum markmiðum nema á þann hátt að allir nemendur bekkjarins læri táknmál, 

vegna þess að það er ekki hægt að ætlast til þess að nemendur vinni saman án þess að 

sjá til þess að þeir hafi sameiginlegt mál til samskipta.  

Ein hugmynd Eyrúnar Ólafsdóttur (Döff blaðið, 2003: 26) er sú að kennarar í 

bekk þar sem heyrnarskertir nemendur stunda nám ættu að hafa samskipti sín á milli á 

táknmáli jafnt og íslensku, hvort sem heyrnarskertir nemendur séu nærri eða ekki. 

Rökin fyrir þessu segir hún vera þau að heyrandi nemendur heyri kennara sína ræða sín 

á milli um ýmis mál hvort sem þau ætli sér það eða ekki og því sé ekki úr vegi að slíkt 

hið sama megi gerast á táknmáli. Í því felst æfing fyrir kennarana að nota táknmálið, en 

einnig það að heyrandi nemendur hafa táknmálið fyrir augunum í auknum mæli. Þessar 

hugmyndir vekja óneitanlega þá hugsun að besta leiðin í sameiginlegri menntun 

heyrnarskertra og heyrandi væri í raun að kenna öllum börnunum táknmál. Þannig 

hefðu þau samskiptamál til að tala saman sín á milli. Einnig væri þá komin krafa á 

kennarana að læra táknmálið og þannig væri hægt að bæta kennsluna og gera nám 

þessara barna sambærilegra. Það er gríðarlega mikilvægt að starfsfólk skóla, sem hefur 

bæði heyrandi og heyrnarskerta nemendur og er yfirlýstur tvítyngdur, sé tilbúið að 

kynna sér allt það sem kennsla heyrnarskertra nemenda innifelur og einnig 

samskiptamál þeirra, táknmálið. Táknmál er nauðsynlegur hluti þess að hægt sé að 

sameina kennslu heyrandi og heyrnarskertra. Í viðhorfskönnun sem lögð var fyrir 

meðal starfsfólks Hlíðaskóla um hvort að skylda ætti allt starfsfólk skólans til að læra 

táknmál og geta bjargað sér í samskiptum, kom í ljós að 21,6% starfsfólks var mjög 

ósammála, 31,4% mjög sammála og 29,4% fremur sammála. Hins vegar voru 92% 

starfsfólks þeirrar skoðunar að táknmálsnámskeið ættu að standa þeim til boða 

(Ingibjörg H. Harðard. og Jóhanna Karlsd., 2005:78-79). Það er mikilvægt að bjóða upp 

á táknmálsnámskeið fyrir allt starfsfólk skóla sem þessa og að það sæki þau með opinn 

huga og þann ásetning að gera námið og skólaupplifunina alla sambærilega því sem er 

boðið upp á fyrir heyrandi nemendur.  
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 Aðstaða heyrnarskertra nemenda í heiminum er eins og gefur að skilja misjöfn 

og áhugavert er að skoða hvernig er að henni staðið víðsvegar um heiminn. Þó er 

sérstaklega gaman að skoða kennsluna þar sem vel er að henni staðið. Það eru til 

dæmis allnokkir fagmenn sem koma að menntun þessara nemenda í Barcelona. 

Fyrstan ber að nefna bekkjarkennarann. Hann á að hafa grunnþekkingu á táknmáli og 

bera ábyrgð á kennslu nemendanna og skipulagi hennar, í fullu samráði við þá aðila 

sem að kennslunni koma. Einnig hafa börnin táknmálskennara sem kann táknmál og 

vinnur með nemendunum bæði innan bekkjarins sem og í sérkennslu. Þá hafa þau 

einnig heyrnarlausan kennara sem kennir bæði táknmál og menningu og sögu 

heyrnarlausra. Í frímínútum og öðrum hléum fá þessir nemendur aðila með 

táknmálskunnáttu sem fylgir þeim og stuðlar að samskiptum þeirra við heyrandi 

nemendur. (Bellés, 2000:106-107). Ekki er víst að slík sérhæfing sé raunhæf hér á landi, 

en þó eru nokkrir mismunandi aðilar sem koma að menntun þessara nemenda hér. 

Samkvæmt heimasíðu Hlíðaskóla miðast kennslan þar að markmiðum Aðalnámskrár að 

eins miklu leyti og hægt er. Heyrnarskertir nemendur fái kennslu sniðna að þeirra 

þörfum og getu. Þeir stundi nám inni á Táknmálssviði í mis stórum hópum, í 

blönduðum bekkjum með heyrandi nemendum og hafi þá táknmálstúlk eða 

táknmálstalandi kennara og hljóti þar að auki sérkennslu sé hennar þörf (Hlíðaskóli 

táknmálssvið, án árs).  

Þó að hætt sé við að þeir sem koma að þessum börnum einblíni á heyrnarleysi 

þeirra, er nauðsynlegt að innleiða annað viðhorf. Í dag eru menning og tvítyngi þessara 

barna þekkt og viðurkennd og því þarf að hafa það í huga að heyrnarskert börn hafa 

alla sömu færni og heyrandi börn , þau þurfa aðeins úrræði til að geta nýtt sér þá færni 

til fullnustu (Ramsey, 1997:4). Heyrnarskert börn eru fyrst og fremst börn, eins og öll 

önnur börn. Sá sem tekur að sér kennslu heyrnarskertra nemenda þarf að hafa 

þekkingu á táknmáli og menningu heyrnarlausra, en einnig þekkingu á kennslu barna 

með tvítyngi. Í raun er kennsla þessara barna svipuð kennslu barna af erlendum 

uppruna, þó að vissulega þurfi að einhverju leyti önnur úrræði til hjálpar þeim en þeim 

börnum sem hafa fulla heyrn. Í dag er meðvitund um sérþarfir hvers og eins vissulega 
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mikil og skólakerfið í heild sinni vinnur að því að koma til móts við hvern og einn eftir 

fremsta megni. Þess vegna er mikilvægt að hafa það í huga að þó að börn hafi 

heyrnarskerðingu, þýðir það einfaldlega að barnið þarf á sérúrræðum að halda við að 

hjálpa því að meðtaka þær upplýsingar sem nemendur sem hafa ekki heyrnarskerðingu 

fá gegnum heyrn. Góður grunnur í táknmáli, lestur á prentmáli og þekking á því 

námsefni sem farið er yfir í grunnskólanum, allt eru þetta þættir sem valda meira 

jafnvægi í menntun heyrnarskertra og þar af leiðandi gefur þeim aukin tækifæri þegar 

kemur að því að velja sér starfsvettvang. Mikilvægt er að heyrnarskertir nemendur geri 

sér grein fyrir því að þeir eru jafnir heyrandi nemendum (Ramsey, 1997:52). 

Í skýrslu um líðan, nám og kennslu heyrnarlausra og –skertra nemenda í 

Hlíðaskóla (Ingibjörg H. Harðard. og Jóhanna Karlsd., 2005: 39) segir að forsenda þess 

að heyrnarskertir nemendur geti blandast þeim heyrandi á farsælan hátt sé að fylgst sé 

vel með stöðu þeirra í náminu, starfsfólk uppfrætt um stöðu þeirra og allt það sem 

sérþarfir þeirra fela í sér, túlkun af hálfu táknmálstúlka og tveggja kennara kerfi. Af 

þessu má álykta að kennsla heyrnarskertra barna sé ekki einfalt mál, og því er mjög 

mikilvægt að hún sé bæði vönduð og vel að henni staðið. Það er mikilvægt að kennsla 

þessara nemenda sé í stöðugri þróun og að þeir aðilar sem að henni koma séu 

meðvitaðir um öll þau úrræði sem eru í boði til að gera kennsluna enn skilvirkari. Besta 

leiðin til að gera sameiningu þessa tveggja nemendahópa væri að kenna öllum 

nemendum táknmál, þannig hefðu nemendur samskiptamál til að vinna saman í námi 

og tengjast félagslega í skólanum. Þannig yrðu kennarar knúnir til að læra táknmál og 

nota það meira í kennslu sinni og nám þessara nemenda yrði enn sambærilegra. 
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3.3. Börn með kuðungsígræðslu og kennsla þeirra 

 

Hér á eftir er fjallað um börn sem hafa gengist undir kuðungsígræðslu. Ástæða þess að 

það er fjallað um þennan hóp sérstaklega er að leggja þarf ríka áherslu á að þessir 

nemendur eru ekki heyrandi og ber að koma ekki fram við þá sem slíka. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2007:37) eru þessi börn í sama hópi og heyrnarskert börn, þetta er 

eitthvað sem kennarar þessara barna verða að hafa í huga við kennslu þeirra. Börn sem 

fæðast með svo alvarlega heyrnarskerðingu að þau teljast heyrnarlaus, fara í dag flest í 

kuðungsígræðslu. Sífellt fleiri börn sem fæðast með heyrnarskerðingu hér á landi fara í 

kuðungsígræðslu, en aðgerðin er framkvæmd í Stokkhólmi. Eftir aðgerð eiga börnin 

rétt á talþjálfun þar til skólaganga þeirra hefst, en þá tekur skólinn við því hlutverki 

(Heyrnar og talmeinastöð Íslands:8).  

Kuðungsígræðsla er tæki sem er að hluta til grætt í höfuð barnsins með 

skurðaðgerð. Sá hluti tækisins sem er staðsettur utan við eyrað, inniheldur hljóðnema. 

Hljóðneminn nemur hljóðin í umhverfi barnsins og sendir þau í gegn um tækið í þann 

hluta þess sem staðsettur er innan eyrans. Þaðan fer hljóðið eftir rafrásum sem liggja 

inn í kuðunginn (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 2008). Kuðungsígræðslan vinnur úr 

hljóðum í umhverfinu og sendir rafboð til heilans, sem hann lærir að þekkja sem hljóð. 

Þó ber að hafa í huga að þessi ,,hljóð“ eru ekki eins og þau sem fólk með fulla heyrn 

upplifir (U.S. Food and Drug Administration, e.d.-c). Vegna þess hve mikilvægt það er 

fyrir máltöku barnanna, er aðgerðin yfirleitt framkvæmd um eins árs aldur, börn sem 

fara í hana síðar eru almennt lengur að taka mál en þau sem fara fyrr. Aðgerðin er gerð 

á öllum aldurshópum, frá árs gömlum börnum og upp til 80 ára gamals fólks. Aðgerðin 

er ekki með öllu áhættulaus, þvert á móti, en eins og á við um allar aðgerðir sem fela í 

sér að græða aðskotahlut í líkamann fylgja henni kostir og gallar. Þeir sem í hana fara 

geta upplifað hljóð á allt annan hátt en áður en þeir fengu ígræðsluna fyrst um sinn og 

verða að venjast breytingunum með tímanum, notendur hafa sumir lýst hljóðunum 

sem ,,gervilegum“. Þeir geta einnig tapað þeim heyrnarleifum sem þeir höfðu fyrir 

aðgerðina, heppnist hún ekki sem skyldi. Þó að tækið geri þessum einstaklingum kleift 
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að heyra meira en áður á það sem virðist vera öruggan hátt, er ekki komin næg reynsla 

á langtímanotkun til að fullyrða hverjar, eða hvort einhverjar afleiðingar verða síðar 

meir. Börn, sem og fullorðnir sem fá slíka ígræðslu verða alltaf að vera meðvituð um að 

þau eru með raftæki í höfðinu og verða þess vegna að hafa varann á í ýmsum 

aðstæðum, t.a.m. hvað varðar stöðurafmagn, en það getur haft áhrif á tækin og jafnvel 

valdið þeim skaða (U.S. Food and Drug Administration, e.d.-a). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007:37) er þess getið að hafa beri í huga að þrátt 

fyrir að þessir nemendur nái góðri færni í raddmáli með fullnægjandi þjálfun, geti þær 

aðstæður komið upp að nemandi sem hlotið hefur kuðungsígræðslu sé alveg 

heyrnarlaus. Það er gríðarlega mikilvægt að þeir sem kenna börnum með 

kuðungsígræðslu kynni sér vel þessa aðgerð og hvaða þýðingu hún hefur fyrir 

nemandann. Kennarar verða fyrst og fremst að hafa það sterklega í huga að nemendur 

með kuðungsígræðslu eru ekki heyrandi nemendur og að ígræðslan er ekki lækning á 

heyrnarleysi. Þessir nemendur þurfa talkennslu og ,,heyrnarþjálfun“, en það er 

mikilvægt að nemendurnir þjálfist í að greina hljóð og læri á tækið sjálft. 

Kuðungsígræðsla gagnast fólki misvel, einfaldlega vegna þess að bakgrunnur þeirra 

sem fá hana skiptir máli. Það skiptir miklu máli hve lengi einstaklingurinn hefur verið 

heyrnarlaus, en einstaklingum sem hafa ekki verið heyrnarlausir í langan tíma farnast 

yfirleitt betur eftir ígræðslu en þeim sem hafa verið heyrnarlausir í langan tíma. Það 

skiptir einnig máli á hvaða aldri viðkomandi varð heyrnarlaus. Eftir aðgerðina skiptir 

svo máli að hinn heyrnarlausi sé tilbúinn að læra á tækið og hversu gott stuðningskerfi 

hann hefur bæði heima fyrir, og í tilfelli barna, í skólanum (U.S. Food and Drug 

Administration, e.d.-c).  

Líkt og heyrnarskertir nemendur sem notast við annars konar hjálpartæki en 

kuðungsígræðslu hafa þessir nemendur ekki síður þörf fyrir táknmálskennslu, í ljósi 

þess að upp geta komið þær aðstæður þar sem þeir heyra ekki neitt. Þeir eiga að hafa 

táknmálstúlk í tímum, sitja á hentugum stað í skólastofunni og starfsfólk skólans á að 

stuðla að því að hljóðvist í þeim stofum sem þessir nemendur stunda nám í sé 

fullnægjandi. Það að sitja á hentugum stað í skólastofunni er mikilvægt fyrir þessa 



29 
 

nemendur, þeir þurfa að sitja framarlega og helst fyrir miðju og sjá vel kennarann og 

túlkinn, en þannig eru einnig hljómgæðin yfirleitt best í stofunni. Mikilvægt er að meta 

stöðu þessara nemenda reglulega, en það sama á við um aðra heyrnarskerta 

nemendur sem notast við heyrnartæki. Með því að fylgjast vel með nemendunum og 

haga kennslu þeirra í samræmi við það mat er hægt að fylgjast með því hvort þeir haldi 

í við jafnaldra sína í náminu (U.S. Food and Drug Administration, e.d.-b). Þannig er 

öruggt að álykta að hvað varðar kennslu þessara barna er mjög mikilvægt að líta á þau 

sem hluta af þeim hópi sem við teljum heyrnarskertan og haga kennslu þeirra eftir því.  

 Viðhorf gagnvart kuðungsígræðslu hafa í gegnum tíðina verið mjög fjölbreytt og 

ekki eru allir á eitt sáttir um gildi hennar. Þær staðhæfingar að kuðungsígræðslan 

,,lækni“ heyrnarleysi og að heyrnarleysi sé eitthvað neikvætt sem þörf er á að uppræta, 

eru hugmyndir sem skapast hafa í umræðu um aðgerðina. Fyrir heyrnarlausum þýðir 

þetta að heyrn sé metin mun hærra en heyrnarleysi í samfélaginu og því sé menningu 

og samkennd þeirra ógnað með tilkomu hennar. Það er mikilvægt að gera sér grein 

fyrir því að ástæður þess að ekki allir heyrnarskertir einstaklingar kjósa að gangast 

undir kuðungsígræðsluaðgerð eru góðar og gildar. Þá er sérstaklega átt við 

heyrnarskerta einstaklinga sem eru búnir að læra táknmál og orðnir hluti af samfélagi 

heyrnarlausra. Fólk sem var komið til vits og ára áður en farið var að framkvæma þessa 

aðgerð á svo ungum börnum að ákvörðunin er ekki þeirra. Einstaklingur sem er fæddur 

heyrnarskertur, notar táknmál sem samskiptamál og er hluti af samfélagi 

heyrnarlausra, hefur engu tapað og þarf því ekki á ígræðslunni að halda (Gregory, 

2002: 18-21). Að sjálfsögðu er þetta ekki algilt. Einnig ber að hafa í huga að eins og 

sagði hér áður þá fara börn í aðgerðina mjög snemma á ævinni, þetta er gert vegna 

þess að þau eiga betri möguleika á að halda í við málþroska jafnaldra sinna ef þau fá 

ígræðsluna fyrr og aðgerðin gengur að óskum. Því er það yfirleitt ekki ákvörðun þess 

heyrnarskerta að fara í ígræðsluna, heldur hefur ákvarðanatakan færst yfir á 

foreldrana.  

Það eru ekki mörg ár síðan að heyrnarskertir og heyrnarlausir víða um heim 

mótmæltu harðlega þeirri stefnu að framkvæma kuðungsígræðsluaðgerðina á ungum 
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börnum. Áhyggjuefnið var að foreldrar veldu að senda börnin í aðgerðina án þess að 

hafa nokkra þekkingu á þeim félagslegu afleiðingum sem hún hefði í för með sér fyrir 

barnið. Eitt af þeim sjónarhornum sem samfélag heyrnarlausra hefur sett fram um 

kuðungsígræðslu ungra barna er að foreldrar geti ekki tekið upplýsta ákvörðun um 

hvort að framkvæma eigi aðgerðina eða ekki án þess að kynna sér heim heyrnarlausra 

og menningu (Lane o.fl., 1996: 390-391). Ef við gefum okkur að heyrandi foreldrar 

eignist heyrnarlaust barn, þá fá þeir þær upplýsingar frá læknum að barnið þeirra muni 

að öllum líkindum geta heyrt betur fari það í aðgerðina. Líklegt er að foreldrarnir 

ákveði að láta gera aðgerðina á barninu á þeim forsendum að gera það sem er best 

fyrir barnið, enda vitum við að flestir foreldrar bera fyrst og fremst hag barnanna sinna 

fyrir brjósti. Það er sjónarmið þeirra sem aldir eru upp heyrnarlausir og tilheyra þeim 

heimi og menningu að án þess að hafa þekkingu á aðstæðum og heimi heyrnarlausra, 

sé ekki hægt að taka vel upplýsta ákvörðun um aðgerðina (Lane o.fl., 1996:402-403). 

Augljóst er að viðhorf hins læknisfræðilega heims og heims hinna heyrnarlausu 

stangast hér á. Læknisfræðin segir okkur að aðgerðin sé besti kosturinn fyrir barnið þar 

sem hún gefi því tækifæri til að öðlast færni í raddmáli sem það hefði að öðrum kosti 

ekki haft völ á. Á meðan berst heimur heyrnarlausra fyrir því að verða ekki útrýmt. 

Skiljanlega vakna upp þær spurningar þegar heyrnarlaus börn eru nánast 

undantekningarlaust send í aðgerðina hvort að heimur og tungumál þeirra sem tilheyra 

heimi heyrnarlausra séu í hættu. Viðhorf skólans til nemenda með kuðungsígræðslu 

gegna lykilhlutverki hvað þetta atriði varðar. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007: 38) er 

kafli um tvítyngi íslensks táknmáls og íslensku, þar er talað um börn með 

kuðungsígræðslu og að þrátt fyrir að þau hafi betra vald á raddmálinu en mörg önnur 

heyrnarskert börn beri samt sem áður að líta á þau sem heyrnarskert og að í vissum 

aðstæðum geti þau verið alveg heyrnarlaus. Á meðan haldið er í þessi viðhorf og 

nemendur með kuðungsígræðslu áfram flokkaðir sem heyrnarskertir nemendur er 

einnig mikilvægt að leggja áherslu á að þessir nemendur þurfi tvítyngiskennslu, enda 

skilgreindir sem tvítyngdir. Það er hlutverk skólans og foreldranna að uppfræða börnin 

um hvað það þýðir að vera heyrnarskertur og að tilheyra þeirra heimi og menningu, og 
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þá ber enn og aftur að leggja áherslu á að til þess að þessi markmið geti orðið að 

veruleika er mikilvægt að allir aðilar sem að barninu koma séu vel upplýstir um málefni 

heyrnarlausra og heyrnarskertra.   
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4. Umræður og lokaorð 

Kennsla heyrnarskertra barna er ekki einfalt mál og það er ýmislegt sem er vert að hafa 

í huga í því samhengi. Þessi hópur samanstendur af börnum sem eru mjög misjafnlega 

stödd þegar þau koma inn í skólakerfið, sum hafa farið í kuðungsígræðslu, þau hafa 

misjafnlega mikla heyrnarskerðingu, mismikla kunnáttu í táknmáli og misgóða 

þekkingu á íslensku. Þetta eru allt þættir sem sá sem tekur við kennslu þessara barna 

þarf að hafa í huga í starfi sínu og gerir það ennþá flóknara en kennslu heyrandi barna.  

 Það er áhugavert að skoða skilgreiningarnar á því hver er heyrnarlaus og 

heyrnarskertur. Þessi hugtök hafa breyst mikið í gegnum tíðina, hér á árum áður var 

talað um málleysingja, svo heyrnleysingja og heyrnarlausa, en nú virðist hugtakið 

heyrnarskertur hafa tekið yfir umræðuna að miklu leyti. Ástæðan er eins og fyrr sagði 

sennilega sú að nú á tímum eru fáir alveg heyrnarlausir og með nýrri tækni og 

hjálpartækum svosem heyrnartækjum og kuðungsígræðslu, hafa fleiri fallið í hóp þeirra 

sem eru heyrnarskertir. Þessi hópur fólks deilir upplifunum, menningu og sögu og því 

er mikilvægt að þrátt fyrir öll hjálpartækin sem þeim standa til boða í dag, að halda í 

þessa samkennd og kenna börnunum um sögu þeirra sem fæddust eins og þau. Það er 

oft talað um að opna hóp heyrnarskerts fólks og aflétta einangruninni sem hefur 

einkennt hann um áraraðir, en það er einnig mikilvægt að reyna ekki að uppræta þá 

menningu og þær hefðir sem hjá þeim hafa skapast. Meðalvegurinn er líklega lykillinn í 

þessu máli, að reyna að stuðla að því að heyrnarskertir og heyrandi geti haft samskipti, 

en um leið reyna að rækta arfleifð þeirra sem heyrnarskertra einstaklinga.  

 Ef ílagið er nægt og vinna lögð í að kenna börnunum, getur máltaka 

heyrnarskertra barna verið fullkomlega til jafns við máltöku þeirra heyrandi. Það sem 

skiptir gríðarlegu máli í þessu samhengi er að barnið fái að taka það mál sem því hentar 

og það á auðveldast með að nýta sér. Þau börn sem fæðast heyrnarskert inn í heyrandi 

fjölskyldur sem hafa litla sem enga þekkingu á aðstæðum eða málefnum 

heyrnarskertra og kunna ekki táknmál, eru yfirleitt lengur að taka mál en önnur börn. 

Ástæðan fyrir þessu er sú að þau fá ekki nægt ílag á sínu samskiptamáli, táknmálinu. 

Samkvæmt rannsóknum getur það barn sem fæðist heyrnarskert inn í fjölskyldu þar 
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sem táknmálið er til staðar, tekið mál algerlega á jöfnum hraða við jafnaldra sína, ef við 

gefum okkur að engar aðrar raskanir eða vandamál hafi áhrif á máltökuna.  

 Tvítyngi er hugtak sem hefur orðið mjög áberandi í öllum heiminum síðustu ár. Í 

dag er orðið svo algengt að vera tvítyngdur að það er ekki lengur frávik. Það er mjög 

misjafnt hvernig fræðimenn skilgreina tvítyngi og hvaða börn falla í þann flokk, en 

algengasta útskýringin er sú að tvítyngdur einstaklingur er einhver sem kann og getur 

nýtt sér tvö tungumál. Heyrnarlaus og heyrnarskert börn, og einnig börn sem hafa farið 

í kuðungsígræðsluaðgerð, eru skilgreind tvítyngd í Aðalnámskrá grunnskóla. Þessi börn 

nota sér íslenska táknmálið til samskipta og íslenskt ritmál til að lesa og skrifa. Það er 

áhugavert að skoða það að þarna eru heyrnarskert börn ólík erlendum tvítyngdum 

börnum á þann hátt að þeirra tvítyngi byggist ekki upp á tveimur raddmálum heldur 

táknmáli og ritmáli. Þó eru einnig þau börn sem hafa nógu miklar heyrnarleifar til að 

læra að tala íslensku. Það er erfitt að leggja nógu ríka áherslu á það, að þrátt fyrir að 

þessi börn geti lært íslensku og talað hana undir ákveðnum kringumstæðum, er samt 

gríðarlega mikilvægt að þau læri táknmálið. Þau börn sem hafa heyrnartæki og 

kuðungsígræðslur eiga oft gott með að heyra það sem fram fer þegar samskipti fara 

fram mann á mann. Þegar þau eru komin inn í hóp þar sem er kliður er aftur á móti 

algengt að þau eigi erfitt með að greina það sem fer fram og þar sem þau eru stödd í 

skólastofu innan um mörg önnur börn meirihluta dagsins, er mjög mikilvægt að þau 

hafi táknmálið til að styðja sig við til að menntun þeirra geti nokkurn tíma orðið 

sambærileg menntun heyrandi nemenda. 

 Þegar litið er að námi þessara barna er ýmislegt sem ber að hafa í huga. 

Skólasaga þeirra segir okkur að í gegnum tíðina hafi menntun þeirra einkennst af mikilli 

vankunnáttu og þekkingarleysi. Til að byrja með komu heyrnarskert börn alls kostar 

ómenntuð út úr skólakerfinu og það er alvarlegt mál. En í dag er annar tími og ýmislegt 

sem hefur breyst og verið bætt frá þeim tímum. Kennarar þurfa að hafa margt í huga í 

kennslu þessara barna, það er mjög mikilvægt að börnin hafi samskiptamál sem þau 

geta notað í samskiptum við kennarann sinn, en einnig samnemendur sína. Því er það 

mín skoðun að í skóla þar sem er yfirlíst tvítyngi táknmáls og raddmáls þyrftu öll börn 
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sem stunda nám við þann skóla að læra táknmál. Þannig gætu heyrnarskert börn 

fengið grundvöll til að læra í gegn um sitt eigið samskiptamál. Einnig er mikilvægt að 

nýta sér sem flestar lausnir til að gera kennsluna sjónræna, vegna þess að þessi börn 

treysta á sjónina mun frekar en heyrnina. Skólastofur þurfa að vera sérsniðnar að 

þörfum þessara barna og kennslan öll í heild sinni. Þeir sem koma að menntun þessara 

barna taka að sér það hlutverk að kynna sér ekki aðeins samskiptamál þeirra, heldur 

einnig kennsluaðferðir, sögu þeirra og menningu og miðla þessum atriðum til barnanna 

þannig að þau hafi tækifæri til að stunda nám á sama grundvelli og jafnaldrar þeirra. 

Þannig er besta tækifærið til að uppfylla það sem hugtakið nám án aðgreiningar felur í 

sér. 

 Kuðungsígræðslubörn eru hluti af þessum hóp barna og mikilvægt er að þeir 

aðilar sem að þeim koma í skólakerfinu komi fram við þau á réttan hátt. Eins og hefur 

áður verið sagt frá hér falla þau undir sama hóp og heyrnarskert börn í Aðalnámskrá 

grunnskóla og þar er skýrt tekið fram að þó að þessi börn sýni góða getu til máltöku í 

íslensku þá sé mikilvægt að hafa það í huga að í vissum aðstæðum eru þessi börn 

algerlega heyrnarlaus. Því finnst mér lykilatriði til að hafa í huga við kennslu þessara 

barna vera að vera alltaf meðvitaður um þarfir þeirra. Mín skoðun er sú að það sé 

nauðsynlegt að halda áfram að kenna kuðungsígræðslubörnum á sama hátt og 

heyrnarskertum. Þau verða að fá táknmálskennslu þar sem að táknmálið er þeirra eina 

haldreipi í þeim aðstæðum þar sem þau eru ekki fær til að greina það sem talað er um í 

skólastofunni. Fái þau ekki þann stuðning sem þau þarfnast til að geta fylgst með því 

sem fram fer í skólastofunni er aldrei möguleiki fyrir þau að öðlast þá menntun sem 

þau eiga rétt á að fá í grunnskóla. 

 Ef sameining heyrandi og heyrnarskertra nemenda á að vera farsælt ferli er 

mjög mikilvægt að allt starfslið þess skóla sem leggur í þetta verkefni, vinni saman að 

því markmiði að gera kennsluna sambærilega. skólastjórnendur verða að sjá til þess að 

allt starfslið skólans sé meðvitað um þarfir heyrnarskertra nemenda. Táknmál er 

nauðsynlegur hluti af menntun þessara barna og lykillinn að því að gera hana 

sambærilega menntun heyrandi barna. Kennslan þarf að vera sjónrænni en áður og 
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mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um þau hjálpargögn sem í boði eru. Að mínu 

mati er það fyllilega raunhæft markmið að kenna þessum tveimur nemendahópum 

samhliða. Þó eru nokkur atriði sem verða að vera höfð að leiðarljósi til þess að það 

markmið geti orðið að veruleika. Táknmálskennsla fyrir kennara er mjög mikilvæg, en 

þeir verða að geta haft samskipti við nemendur sína. Það verður að vera hreint 

táknmál til staðar í skólastofunni í öllum kennslustundum sem heyrnarskertir 

nemendur stunda. Með þessu á ég við að það sé nauðsynlegt að túlkur eða 

táknmálstalandi aðili séu til staðar, kennaranum til stuðnings. Það er ekki raunhæft að 

kennari standi einn fyrir framan hóp heyrandi og heyrnarskertra nemenda og notist 

bæði við íslensku og táknmál samtímis. Slíkar aðfarir verða aðeins til að koma niður á 

kennslu beggja hópa. Í kjöraðstæðum myndu nemendur bekkjar sem hefur bæði 

heyrandi og heyrnarskerta nemendur, allir læra táknmál og geta tjáð sig hver við annan 

á þann máta. Þannig gætu allir nemendur bekkjarins unnið saman og haft samskipti 

bæði í námi og leik.  

 Það er ekki hægt að leggja nógu mikla áherslu á hversu mikilvægt er að vinna 

stöðugt að því að gera kennslu þessara nemenda enn betri en hún er, það eru sífellt 

fleiri hjálpargögn í boði og kennarar verða að vera meðvitaðir um að nýta sér öll úrræði 

sem mögulegt er. Heyrnarskert börn eiga, eins og öll önnur börn, rétt á því að fá 

haldgóða menntun. Eins og búið er að fjalla um verður táknmálskennsla að vera stór 

hluti af menntun þessara nemenda. Sé ekki rétt að kennslunni staðið er hætt við að 

þessi börn verði utanveltu í skólakerfinu og endi á því að koma út úr grunnskóla án 

haldbærrar menntunar, án þess að eiga sterkt móðurmáls og án nokkurs grunns til að 

halda áfram í námi. Það er því á ábyrgð þeirrar skólastofnunar sem tekur að sér að 

sameina kennslu heyrandi og heyrnarskertra nemenda að stuðla að því að menntun 

þessara nemenda sé jöfn þeirra heyrandi og að þeir geti komið út úr skólakerfinu með 

sterkt móðurmál, sterka sjálfsmynd og jafnt tækifæri til framhaldsnáms og þeir 

nemendur sem fæddust með fulla heyrn. 
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