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Ágrip 

Markmið með þessu verkefni er að kanna félagslega stöðu heyrnarlausra og 

heyrnarskertra barna eftir að skóladegi lýkur. Tómstundafræðin er ung fræðigrein og 

hefur verið kennd í nokkur ár við Háskóla Íslands. Sökum ungs aldurs 

tómstundafræðinnar sem faggrein hér á landi eru rannsóknir á öllum sviðum fræðinnar 

komnar stutt á veg. Verkefnið byggist upp á fræðilegri umræðu þar sem hugtök verða 

skilgreind, rætt um kenningar tengdar félagsmótun, fjallað um þjónustuaðila fyrir 

heyrnarlaus og heyrnarskert börn, gerð er rannsókn á félagslegri stöðu barnanna og að 

lokum verða niðurstöður kynntar. Rannsóknaraðferðin sem notuð er í verkefninu er 

eigindleg aðferðafræði þar sem tekin eru opin og hálf opin viðtöl við foreldra og kennara 

heyrnarlausra og heyrnaskertra barna. Nöfn viðmælendanna eru dulkóðuð með breyttum 

nöfnum. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningu sem lagt er upp með í upphafi 

og henni svarað í lokin.  
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1. Inngangur 

Í þessu lokaverkefni til BA prófs við Menntavísindasvið Háskóla Íslands verður 

fjallað um heyrnarlaus og heyrnarskert börn eftir að skóladegi lýkur. Kynntir verða þeir 

fræðimenn sem tengjast verkefninu ásamt kenningum sem koma fram. Leitast verður við 

að svara spurningunni: „Hvernig standa börnin félagslega, þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi og hvernig frítímanum er varið þegar skóladegi lýkur?“ Fáar rannsóknir 

hafa verið gerðar um heyrnarskert og heyrnarlaus börn í frítímanum. 

Rannsóknaraðferðin við verkefnið er eigindleg aðferðafræði sem byggist á opnum og 

hálfopnum viðtölum, notast er við ákveðnar spurningar í viðtölum við foreldra 

heyrnarskertu barnanna. 

Heyrnaskerti einstaklingurinn hefur reynslu af því að tilheyra tveimur heimum, 

heimi heyrnarlausra þar sem táknmál er ríkjandi og heimi heyranda þar sem íslenskt 

talmál er ríkjandi. Ástæða þess að heyrnarlaus og heyrnarskert börn verða fyrir valinu í 

þessu verkefni er að höfundur á heyrnarskertan dreng. Höfundur hefur frá því að 

heyrnarskerðingin var greind hjá drengnum um þriggja ára aldur velt fyrir sér félagslegri 

stöðu hans. Langaði því höfundi að kanna hvernig félagsleg staða heyrnarlausra og 

heyrnaskertra barna væri í raun, þar sem drengur höfundar stendur frekar illa félagslega.  
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2. Fræðileg umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um hina fræðilegu hlið verkefnisins. Fjallað verður 

um ýmis hugtök og þau skilgreind. Kennismiðirnir sem komu með kenningar um 

félagsmótun verða kynntir og kenningar þeirra skoðaðar. Einnig verða þær stofnanir sem 

tengjast heyrnarlausum og heyrnarskertum kynntar og skoðað hvert hlutverk þeirra er 

gagnvart þessum hóp. 

 

2.1 Fötlun 

Hugtakið fötlun er skilgreint á margan hátt og nokkuð á reiki hvernig 

alþjóðleghugtök skuli þýdd yfir á íslenska tungu. Hugtakið fötluð/fatlaður sýnir að 

mörgu leiti mismunun og jafnrétti á milli heilbrigðra einstaklinganna og þeirra sem eru 

með einhver frávik. Mikilvægt er að reyna skilgreina hugtakið fötluð/fatlaður sem best. 

Einstaklingur sem fengið hefur greiningu á fötlun hefur rétt á ákveðnum lagalegum og 

fjárhagslegum stuðningi. Sökum þess hve víðfermt hugtakið fötlun er þarf að hafa í huga 

að ekki er hægt að skilgreina hugtakið í eitt skipti fyrir öll (Brynhildur G. Floventz, 

2004). Læknisfræðilega er hugtakið fötlun skilgreint þannig; einstaklingur sem þarf á 

stuðningi eða aðstoð við daglegar þarfir eða endurhæfingu. Í Íslenskum lögum er kveðið 

á um að einstaklingur sem þarfnast aðstoðar, þjónustu eða stuðnings vegna andlegrar eða 

líkamlegrar fötlunar sinnar er talinn fatlaður. Þeir einstaklingar sem falla undir 

greininguna fatlaður eru þeir sem eiga við geðraskanir, þroska- eða hreyfihömlun, sjón- 

eða heyrnarskerðingu. Langvarandi veikindi og slys ýmiss konar geta einnig leitt til 

fötlunar (Vísindavefurinn, 2008). 

Heyrnarskert börn fá umönnunarbætur greiddar frá Tryggingastofnun ríkisins frá 

því að þau greinast þar til þau eru 18 ára. Eftir að greining hefur fengist á barninu hjá 

Heyrnar og talmeinastöð Íslands fer heilmikið ferli í gang. Allar umsóknir og 

endurnýjun á greiningu heyrnaskerta barnsins fer í gegnum Greiningar- og 

ráðgjafaþjónustu ríkisins. Umönnunarbætur eru greiddar miðað við umönnunarþyngd 

barnanna og eru endurmetnar á nokkurra  ára fresti, hæstar eru bæturnar fyrst eftir 

greiningu en lækka eftir því sem barnið verður eldra og sjálfstæðara í daglegu lífi 

(Tryggingastofnun ríkisins, 2008). 
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2. 2 Heyrn 

Eyrað er eitt af skynfærum líkamans. Eðlilegt eyra miðast við að nema hljóð sem 

berst í gegnum eyrað og sendir boð til heilans. Eyrað skiptist í þrennt; ytra eyra, mið 

eyra og innra eyra. Ytra eyrað nemur hljóðbylgjurnar sem sendir það í gegnum hlustina 

þar sem hljóðhimnan tekur 

við hljóðinu. Hljóðhimnan 

nemur hljóðið með því að 

hreyfast og senda það áfram. 

Mið eyrað hefur þrjú 

smábein; hamar, steðja og 

ístað sem senda 

hljóðbylgjuranar áfram til 

kuðungsins. Inni í innra 

eyranu er kuðungurinn. Í 

honum eru bifhár sem nema 

hljóðið og senda rafboð til 

heyrnartaugarinnar sem svo 

sendir boð um hljóðið til 

heilans. 

Eins og áður sagði nemur eyrað hljóðbylgjur, tíðni hljóðsins er mælt í hertzum eða 

skammstöfunin (Hz) en styrkur hljóðsins í desibelum eða skammstöfunin (dB) (Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands). 

 

2.3 Heyrnarskerðing og heyrnarleysi 

Mjög erfitt er að skilgreina hugtakið heyrnarskerðing og oft getur skilgreiningin 

verið á gráu svæði. Getgátur eru einnig um hvort skilgreina eigi hugtakið eftir félagslegu 

eða læknisfræðilegu sjónarhorni. Í þessum kafla verður fjallað um heyrnarskerðingu á 

læknisfræðilegan hátt. Samfélög heyrnleysingja er eitt það sem skilur heyrnarlausa frá 

heyrandi fólki. Sá einstaklingur sem tilheyrir menningarheimi heyrnarlausra er talinn 

heyrnarlaus (Margrét Gígja Þórðardóttir, 2008). Hugtakið heyrnarskerðing skilgreinist 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni í fjóra flokka það er: væg- meðal- alvarleg 

                        Mynd 1. Eyra 
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heyrnarskerðing og heyrnarleysi. Hér áður fyrr var sá sem var með skerðingu á heyrn 

alltaf mældur í prósentum en með aukinni tækni hefur það breyst og í dag er talað um 

hversu mörg desibel (dB) einstaklingurinn þarf til þess að nema hljóð. Síðan er hver 

flokkur skilgreindur fyrir sig. Skilgreiningin er ekki eins allstaðar í heiminum þó að 

flokkarnir séu samt allstaðar jafn margir. Sem dæmi þá er í dB hærri í Ameríku en á 

Íslandi. Til þess að lesandinn skilji betur þessar skilgreiningar verður hér hver flokkur 

tekin fyrir sig. Full heyrandi einstaklingur þarf 20 dB til að nema hljóð (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2002). 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands hefur starfsfólk sem er með sérþekkingu á 

heyrn og tali því koma flestir þangað í heyrnarmælingu. Einstaklingar sem greinast með 

heyrnarskerðingu þurfa yfirleitt heyrnartæki til þess að geta tekið þátt í samfélaginu eins 

og heyrandi einstaklingar. Sá einstaklingur sem þarf 21 – 40 dB til að nema hljóð er 

talinn vera með væga heyrnarskerðingu. Einstaklingurinn á erfitt með að heyra 

samræður í hópi eða fjölda. Oftast heyrir einstaklingurinn nægilega vel við réttar 

aðstæður og umhverfi. Réttar aðstæður fyrir til dæmis nemanda til að nema öll hljóð í 

skólastofunni er að nemandinn þarf að sitja á ákveðnum stað þannig að hann sjái framan 

í þann sem talar. Einstaklingur sem þarf 41 – 65 dB til að heyra er sagður vera með 

meðal heyrnarskerðingu. Þessir einstaklingar eiga erfitt með að heyra tal, til dæmis í 

kennslustund og aukast erfiðleikarnir með aukinni skerðingu. Meðal heyrnarskertur 

einstaklingur á oft erfitt með að tala í síma. Með notkun heyrnartækja getur 

einstaklingurinn heyrt eigið tal og skilið aðra en verður sífellt háðari sjóninni eftir því 

sem heyrnin versnar. Einstaklingar sem þurfa 65 – 85 dB til að heyra er sagður alvarlega 

heyrnarskertur. Einstaklingurinn á erfitt með að skilja viðmælanda sinn sem er í meira 

en hálfs metra fjarlægð. Alvarlega heyrnarskertur einstaklingur á mjög erfitt með að nota 

síma. Einstaklingurinn getur nýtt heyrnartæki að einhverju leyti en er háður sjóninni í 

samskiptum og notar því táknmál, en getur skilið varalestur með því að stök tákn séu 

notuð eða táknmál til að styðja varalesturinn. Einstaklingar sem þurfa 85 dB og yfir eru 

taldir heyrnarlausir. Einstaklingurinn heyrir nánast ekki neitt og notar táknmál til þess að 

eiga samskipti við aðra. Heyrnartækin nýtast að litlu leyti nema þá helst til að átta sig á 

umhverfishljóðum. Þeir einstaklingar sem fara yfir 120 dB nota ekki heyrnartæki heldur 

táknmál og sjón til að eiga í samskiptum við annað fólk (Ingibjörg Hinriksdóttir, 2002).  
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2.4 Kuðungsígræðsla, Cochlear implant 

Í nóvemer 2007 birtist grein blaði Heyrnahjálpar um heyrn og kuðungsígræðslu 

(e. Cochlear implant). Þar segir að á síðast liðnum 19 árum hafi um 40 íslendingar farið í 

kuðungsígræðslu og þar af 11 börn, yngsta barnið aðeins eins árs. Kuðungsígræðslu- 

aðgerðin fer fram í Stokkhólmi í Svíþjóð á Huddinge sjúkrahúsinu. Aðgerðin er gerð 

með svæfingu sem tekur um það bil 4 - 6 klukkustundir. Í aðgerðinni er sett inn í innra 

eyrað viðtæki og elektróða sem er með mörgum rásum og tengt við kuðunginn sem 

örvar frumurnar sem þar liggja 

ásamt heyrnartauginni. Utan á 

liggjandi búnaður er með 

hljóðnema sem nemur hljóðin og 

sendir þau í gegnum talgervil sem 

sendir hljóðið í gegnum húðina til 

tækisins sem liggur í kuðunginum 

og sendir áfram til heilans sem 

túlkar boðin sem hljóð sem 

notandinn sem svo heyrir. Þeir 

einstaklingar sem fara í 

kuðungsígræðslu eru þeir sem eru 

alvarlega heyrnarskertir og 

venjuleg heyrnartæki nýtast þeim 

ekki til að nema hljóð. Eftir 

aðgerðina þurfa að líða þrjár vikur þar til ytri búnaðurinn er settur upp hjá viðkomandi 

einstaklingi. Heyrnar- og talmeinastöð Íslands sér síðan um að úthlutun, stillingar og 

viðhald á búnaðinum. Öll heyrnartæki eru framleidd erlendis, koma tækin helst frá 

Ameríku og Evrópu. Mjög góður árangur hefur fengist með kuðungsígræðslunni. 

Meðalaldur þeirra fullorðnu einstaklinga sem farið hafa í ígræðslu er 53 ár en tæplega 

fjögur ár hjá börnum (Guðrún Gísladóttir Framkvæmdarstjóri Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands, 2008).  

           Mynd 2. Kuðungsígræðsla 



12 

 

2.5 Táknmál 

Táknmál er móðurmál heyrnalausra og þeirra sem eru mjög heyrnaskertir. Þetta 

er sérstakt tungumál og er nokkuð mismunandi á milli landa og mállýskur finnast í 

táknmáli innan sama lands. Bandaríska táknmálið er mest útbreiddasta í heiminum líkt 

og enskan er mest útbreidda tungumál á Vesturlöndum. Mikil áhersla er lögð á að öll 

heyrnarskert og heyrnarlaus börn læri táknmál, jafnvel þó þau fái chochlear implant; 

kuðungsígræðslu. Þau verða að hafa sitt eigið tungumál sem þau geta tjáð sig á óháð 

tækni. Það að hafa móðurmál er grundvöllur þess að geta lært annað tungumál eins og til 

dæmis íslensku, því fyrr sem börnin fá mál því mun betur gengur þeim í framtíðinni. 

Yfirleitt er talað um táknmál sem fyrsta mál heyrnarlausra og heyrnarskertra. Margir 

sem tengjast táknmálssamfélaginu hafa lært táknmál svo sem eins og foreldrar, kennarar 

og túlkar. Táknmálið er sjálfssprottið mál sem þróast hefur í samfélagi heyrnarlausra og 

heyrnarskertra. Skyldleiki raddmálanna  og táknmálanna í viðkomandi löndum er oftast 

ólíkur. Bandaríska táknmálið er talið skyldara franska táknmálinu en því breska. 

Heyrnarlaus bandaríkjamaður á auðveldara með að skilja franskt táknmál en enskt. 

Þegar táknmál er talað er það gert með hreyfingum handa, höfuðs, líkama, svipbrigðum, 

munn og augnhreyfingum. Ákveðnar málfræðireglur eru í táknmáli og stjórnast þær af 

því hvernig táknunum er raðað upp. Í táknmáli er táknunum raðað upp með allt öðrum 

hætti en í íslensku, ef táknunum yrði raðað upp eftir íslenskri setningafræði yrði 

setningin málfræðilega röng og því auðvelt að miskilja. Táknmálið saman stendur af 

flókinni málfræði og er orðaforðin mikill og spennandi. Til að útskýra betur málfræði 

táknmálsins er hægt að segja svipbrigði, líkamstaða og munnhreyfingar. Sá einstaklingur 

sem er að tala táknmál hreyfir andlitið allan tímann sem talað er. Munnurinn er mikið 

notaður samhliða því sem líkaminn fer frá vinstri til hægri og hendurnar eru á ferð og 

flugi. Þeir sem læra táknmál sjá fljótt hvað það er heillandi mál og getur tjáð allt milli 

himins og jarðar (Svandis Svavarsdóttir, 2001). Táknmálið er í stöðugri þróun og inn 

koma ný tákn með nýjum hugtökum. Allir sem eru í táknmálssamfélaginu og tala 

táknmál fá nafnatákn sem lýsir þeim einstaklingi eða minnir á eitthvað sem hann ber 

mikið á sér eða er með ákveðin séreinkenni svo sem eins og spékoppar, eyrnalokkar, sítt 

hár og svo framvegis. Ekki nægir að kunna aðeins fingrastafrófið (Hildur Heimisdóttir, 

2008). 
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2.6 Tómstundir 

Hugtakið tómstundir getur verið mjög teygjanlegt hugtak þar sem skilgreiningin 

getur verið mjög víðtæk. Ekki ber heldur öllum saman um hvað séu tómstundir. Það 

getur skipt máli hver á í hlut og jafnvel hvar í heiminum einstaklingarnir eru staddir. En 

orðið tómstund er saman sett úr tveimur orðum; tóm og stund. Orðið tóm þýðir í raun 

tími sem er til því alltaf er eitthvað að gerast í kringum okkur og stund þýðir stutt 

tímabil. Eins og áður sagði skilgreina ekki allir orðið tómstund eins. Sem dæmi finnst 

sumum bókalestur vera skyldu verk á meðan öðrum finnst það tómstund. Samkvæmt 

íslensku orðabókinni er hugtakið tómstund skilgreind svo; frístund er sá tími eða stund 

þar sem ekki þarf að gegna neinum skyldustörfum (Íslensk orðabók, 2002). Talað er um 

tvær tegundir tómstunda; skipulagðar og óskipulagaðar. Skipulagðar tómstundir eru 

þegar fullorðinn einstaklingur stjórnar tómstundunum eða þegar skipulagðir leikir eiga í 

hlut með ákveðnum reglum. Óskipulagðar tómstundir eru þegar engar ákveðnar reglur 

stjórna leiknum og engin stjórnandi. Frítíminn er sá tími sem einstaklingarnir nota sér til 

ánægju eftir að öllum skyldu verkum og þörfum hefur verið sinnt og er innan laga og 

siðgæðismarka í því landi sem tómstundirnar eru iðkaðar (Chris Bull, Jayne Hoose, 

Mike Weed, 2003).  

Öll börn hafa gott af því að stunda einhverjar tómstundir. En í hvaða tómstundir 

fara helst heyrnarlaus og heyrnarskert börn? Flestar hópíþróttir heilla ungu börnin en 

þegar á hólminn er komið geta málin farið að vandast. Heyrnarlausu og heyrnarskertu 

börnin ná ekki eins vel öllum fyrirmælum eins og heyrandi börnin. Því draga þau sig til 

baka og annað hvort einangrast eða hreinlega hætta að stunda íþróttina. Heyrnarlaus og 

heyrnarskert börn blómstra best í einstaklings íþróttum eins og sundi, keilu, skák og 

ballett. Í barnasáttmálanum stendur í 31. gr. kemur fram 

„1. Aðildarríki viðurkenna rétt barna til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum. 

2. Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, 

og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda menningarlíf, 

listir og tómstundaiðju.“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Hugtakið gildi tómstundastarfs er einn af hornsteinum uppbyggilegrar þátttöku í 

samfélaginu. Þá eru þátttakendur saman í sínum frítíma og vinna að sínum áhugamálum, 

markmiðum og hugsjónum sem hefur bæði uppeldis- og forvarnargildi. Gildi 
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tómstundastarfs hefur aukist í takt við miklar breytingar í samfélaginu. Svo er spurning 

hvort að þær breytast aftur á krepputíma eins og á Íslandi í dag. Með miklum 

breytingum hefur einnig mikilvægi þeirra sem annast börn og ungmenni í frítímanum 

aukist til muna. Í framhaldi af því gefst fólki nú kostur á því að mennta sig á sviði 

frítímans. Nú gefst einnig fólki kostur á því að mennta sig á sviði tómstunda (Halldóra 

Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007). 

Uppeldislegt gildi tómstunda er að kenna börnum og ungmennum að vinna 

saman, læra að taka ákvarðanir í samvinnu við aðra. Skipulagt tómstundastarf kennir 

börnum ósérhlífni sem eykur mannauð. Rannsóknir hafa sýnt fram á forvarnargildi í 

tómstundastarfi. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að skipulagt tómstundastarf skapi 

aukna festu í lífi barna og ungmenna, þau verða virkir þátttakendur og því minni tími til 

að falla í áhættusama freistingar eins og eiturlyf, skipulagt tómstundastarf skapar því 

aukna festu í lífi barna og ungmenna (Chris Bull, Jayne Hoose, Mike Weed, 2003). 

Íþrótta- og tómstundaráð býður upp á þjónustu í frítímanum fyrir alla borgarbúa. 

Frístundaheimilin sem starfsrækt eru við alla skóla borgarinnar þjónusta öll börn sem 

sækja um og mannafli er fyrir. Börn í fötlunarflokki 1 – 3 samkvæmt Tryggingastofnun 

ríksins hafa forgang á frístundaheimilin og eins börn sem búa við sérstakar aðstæður. 

Þannig er reynt að tryggja að þau börn sem eru í mestri þörf fyrir þjónustu fái inni á 

frístundaheimilunum. Börnin fá nauðsynlegan stuðning vegna fötlunar eða 

þroskafrávika, misjafnt er hversu mikill sá stuðningur er, getur verið frá 25 – 100%. 

Annað hvort fær barnið manninn með sér, eða deilir honum með 1 – 3 börnum. 

Frístundaklúbbar eru starfandi á þremur stöðum í borginni fyrir börn í 5. – 10. bekk í 

almennum skólum. Barn með heyrnarskerðingu og fellur undir fyrr nefnda flokka 

samkvæmt Tryggingastofnun ríkisins á að geta sótt þjónustu þangað. ÍTR hefur auglýst 

eftir táknmálstalandi starfsfólki og hefur gengið illa að fá táknmálstalandi starfsfólk, þar 

sem mjög fáir einstaklingar kunna og tala táknmál. (Reykjavíkurborg). 

Tónheimar er píanóskóli sem starfræktur er í Reykjavík. Tónheimar bjóða 

heyrnarskertum börnum sérstaklega velkomin í skólann. Markmið skólans er að bjóða 

upp á hagnýtt nám fyrir alla (Tónheimar). Flestir eiga erfitt með að ímynda sér tilveruna 

án tónlistar. Í okkar samfélagi telst það sjálfsagt mál að skella sér í tónlistarskóla og læra 

á hljóðfæri sér til ánægju og yndisauka. Það eru þó ekki allir jafn heppnir hvað þetta 
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varðar. Heyrnarskert börn hafa hingað til ekki átt um auðgan garð að gresja hvað 

tónlistarnám varðar, kannski vegna þess að tónlistarnám og heyrnarleysi hljómar í flestra 

eyrum sem frekar ólíkleg blanda. Það hefur þó sýnt sig að heyrnarskert börn geta vel 

lært að spila og njóta tónlistar ekki síður en fullheyrandi. Markmið með því að kenna 

heyrnarskertum börnum tónlist er fyrst og fremst að gefa heyrnarskertum tækifæri til 

þess að upplifa rytma og tóna á sinn einstaka hátt. Einnig að öðlast þjálfun í að koma 

fram og spila fyrir aðra. Tónlistarnám styrkir sjálfsmynd og eykur sjálfsöryggi og stuðlar 

að persónulegum þroska. Hvert misseri stendur í 13 vikur einn tími er kenndur á viku og 

stendur í 50 mínútur hver tími fyrir sig, í lok annar eru svo tónleikar fyrir aðstandendur 

nemendanna (Dóra Steinunn Ástvaldsdóttir, 2008). 
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3 Félagsmótunar kenningar 

Í þessum kafla verður fjallað um þá kennismiði sem komu með kenningar um 

félagsmótun. Til stuðnings verður notuð bók Árna Guðmundssonar um sögu 

félagsmiðstöðva í Reykjavík 1942 - 1992.  

Garnville Stanley Hall (1844 – 1924) var bandrískur og fyrsti sálfræðidoktorinn 

þar í landi. G. Stanley Hall fór víða um heiminn til að mennta sig, má því nefna einn 

lærimeistara hans í Þýskalandi sem var Wilhelm Wundt sem oft hefur verið kallaður 

faðir sálfræðinnar. G. Stanley Hall var upphafsmaður þróunarsálfræðinnar og hugtaksins 

unglingsárin eða adolescence kom frá honum. Þroskaskeiðum mannsins skipti G. 

Stanley Hall í fjóra meginþætti það er kornabarnið, barnið, unglingurinn og hinn 

fullorðni einstaklingur. G. Stanley Hall hélt því fram að lykilþáttur í uppeldi 

einstaklingsins væri erfðir og umhverfi. Erfðum barnsins væri ekki hægt að breyta því 

varð það að fá tækifæri til að prófa sig áfram á hverju þroskaskeiði fyrir sig til að geta 

þroskast eins og kynslóðirnar á undan (Árni Guðmundsson, 2007). 

John Dewey (1859 – 1952) var bandarískur heimspekingur, sálfræðingur og 

uppeldisfrömuður. John Dewey lærði hjá G. Stanley Hall og var einn af fyrstu 

doktorsnemum hans. Kenning hans um learning by doing eða reynslunám. John Dewey 

taldi ef börnin væru virkir þátttakendur í skapandi leik og starfi hefðu þau möguleika á 

að endurskapa þekkingu sína. Leikskólar landsins notast mikið við þessa kenningu John 

Dewey. Börnin fá að vera frjáls og skapandi í sínum hlutverkaleikjum en eru ekki 

eingöngu mötuð á efni (Árni Guðmundsson, 2007).  

George Herbert Mead (1863 – 1931) var amerískur heimspekingur, 

félagsfræðingur og sálfræðingur. Hann var af sömu kynslóð og Sigmund Freud. Georg 

Herbert Mead kynntist John Dewey í Michigan og var aðstoðarmaður hans við 

Háskólann i Chicago. Kenning Georg Herbert Mead fólst í hinum táknbundnu 

samskiptum og félagslegu sjálfi. Hann taldi að sjálfið væri ómeðfætt en með 

félagslegum samskiptum þróaðist sjálfið og þroskaðist. Georg Herbert Mead taldi að 

mennirnir mynduðu sjálfsmynd sína út frá því hvernig umhverfið og samfélagið horfði á 

einstaklinginn. Eðli einstaklingsins og sjálfsmynd hans verður því til við samskipti við 

aðra. Georg Herbert Mead taldi að félagsmótunin ætti sér stað í leiknum og væri 

undirstaða félagsmótunar. Hann gerði greinarmun á frjálsum leik og skipulögðum leik. Í 
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frjálsa leiknum (play) leikur barnið sér eitt og frjálst og mótast af viðbrögðum 

umhverfisins með hegðun sinni. Eftir því sem barnið eldist breytist leikurinn í regluleiki 

(game), barnið leikur eftir ákveðnum leikreglum, setur sig í spor annarra og lærir 

hvernig eigi að bregðast við ákveðnum aðstæðum Sjálfsmyndin mótast því og þróast 

með aukinni reynslu og samskiptum við aðra (Árni Guðmundsson, 2007). 

Arne Sjölund (1923 - ) fæddist í Danmörku og er félagssálfræðingur. Áhrif 

félagssálfræðinnar kemur berlega í ljós í kenningu hans um hópinn og fjallað er um í bók 

hans Gruppesykolgi frá árinu 1965. Þar fjallar Arne Sjölund um hópinn í mjög víðu 

samhengi. Í bókinni segir hann frá því hvað hópurinn getur haft mikil áhrif á 

einstaklinginn, gerð hópsins, áhrif hópsins, hópamyndanir svo eitthvað sé nefnt. Arne 

Sjölund horfði meðal annars hvernig hópurinn hefur áhrif á einstaka þátttakendur í 

hópastarfi. Einstaklingurinn mótast af hópnum og því skiptir miklu máli félagsleg staða 

hans innan hópsins. Arne Sjölund hélt því fram að betra væri að vinna með hópinn í stað 

þess að vinna með hvern einstakling fyrir sig, vegna áhrifa hópsins og hve mikla 

þýðingu það hefur að vera einn af hópnum. Sjálfsmynd og þroski einstaklingsins eflist ef 

honum er vel tekið í hópnum og því skiptir staða einstaklingsins öllu máli innan hópsins 

(Árni Guðmundsson, 2007). 

 

3.1 Þroskahugtök 

Í þessum kafla verður fjallað lítillega um þroskahugtök sem tengjast 

rannsókninni. 

Málþroski. Fyrstu mánuðir og ár barnsins skipta miklu máli hvað varðar 

máltöku. Börnin heyra hljóð og orð í umhverfi sínu og læra smám saman að greina á 

milli. Í upphafi byrjar barnið að hjala og leika sér með hin ýmsu hljóð sem það getur 

myndað. Hinn fullorðni talar við barnið og sýnir þeim hluti bæði með orðum, 

bendingum og líkamlegri tjáningu. Þegar barnið er í kringum eins árs fer það segja ýmis 

orð og orðaforðinn eykst eftir því sem börnin verða eldri og þroskaðri. Til að auka 

orðaforða og málskilning barnanna er mikilvægt að ræða við börnin og lesa góðar bækur 

fyrir þau (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Vitsmunaþroski er ferli sem eflir rökhugsun og athygli einstaklingsins. Börn 

læra í samskiptum við þá sem standa þeim framar í hugsun. Í upphafi skoðar barnið 
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hendur sínar ótakmarkað. Um 4 - 5 mánaða aldur eru augu og hendur orðnar samhæfari. 

Barnið getur teygt sig í þann hlut sem það sér svo framarlega sem hluturinn er í seilingar 

fjarðlægð. Vitsmunaþroski er ferli sem eflir rökhugsun og íhygli (hugleiðing /umhugsun) 

einstaklings. Vitsmunaþroski verður vegna samverkan umhverfis og einstaklings. Börn 

læra í samskiptum við þá sem standa þeim framar í hugsun (Berger, 2005). 

Félagsþroski. Með félagsþroska er átt við hæfni einstaklings til að taka þátt í 

félagslegum athöfnum og samskiptum við annað fólk. Hugmyndir barna um sjálft sig og 

aðra eykur félagsþroskann þar sem þau læra að reynsla, hugsanir, tilfinningar, þarfir og 

skoðanir annara eru ekki sá sami og þeirra sjálfra. Á þessu stigi læra börnin að setja sig í 

spor annara og getu til þess að skilja hvernig öðrum líður (Berger, 2005). 

Tilfinningarþroski. Tilfinningarnar þróast frá fæðingu til dauða. Tilfinningar 

eru hugarástand sem mótast af upplifun á þörfum og löngunum einstaklings í umhverfi 

og í samskiptum við aðra. Tilfinningar segja til um líðan og eru mikilvægur 

mótunarþáttur sjálfsmyndar. Einstaklingur þroskast með því að geta látið í ljós 

tilfinningar sínar og jafnframt haft stjórn á þeim. Viðhorf til ýmissa þátta mótast einnig 

af upplifun. Tilfinningar eru til dæmis væntingar, áhugi, kærleikur, tillitsemi, gleði, 

vonbrigði, öfund og kvíði. Það sem kallar fram tilfinningar byggist á reynslu 

einstaklingsins. Það sem einum finnst eðlilegt getur annar talið afar óréttlátt (Berger, 

2005).  

Samskipti eru táknræn samskipti milli tveggja eða fleiri einstaklinga. Samskipti 

geta verið margvísleg bæði sem saman safn orða eða líkamlegrar tjáningar. Mannleg 

samskipti er eitt af daglegum athöfnum okkar sem við leiðum ekki hugann að dags 

daglega (Berger, 2005). 
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4 Þjónusta við heyrnarlausa og heyrnarskerta 
 

Í þessum kafla verður fjallað um heyrnarskert börn. Staða heyrnarskertra barna 

skoðuð bæði á Íslandi og erlendis. Skoðaðar verða rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

börn og tómstundir þeirra. Mest verður þó fjallað um íslensk börn og aðeins um þau 

erlendu. 

 

4.1 Staðan á Íslandi 
 

Heyrnarskerðing er talin eitt alvarlegasta heilsufarsvandamál á Íslandi. Fáir skilja 

til fullnustu þau margslungnu vandamál sem heyrnarskerðingu fylgja og því oft talað um 

hana sem ósýnilega fötlun (Ingibjörg Hinriksdóttir, 2002). Engar sérstakar rannsóknir 

hafa verið gerðar á Íslandi um heyrnarskert börn og tómstundir. Allar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið eru um hvernig börn standa gagnvart táknmálinu og stöðu þeirra til 

náms. Einnig hefur verið rannsakað hvort börnin eigi vini í skólanum eða leikskólanum 

en ekki fyrir utan skóla. Í Reykjavík er Hlíðaskóli eini grunnskólinn sem sérhæfir sig í 

vinnu með heyrnarskert börn og heyrandi, en nokkrir aðrir skólar á höfuðborgarsvæðinu 

bjóða upp á þessa þjónustu líka. Út á landsbyggðinni eru það sveitafélögin sem gera sitt 

besta til að hlúa að heyrnarskertu börnunum (Valgerður Stefánsdóttir, 2008). Rannveig 

Traustadóttir hóf rannsókn árið 2006 sem stendur enn yfir. Markmið rannsóknarinnar er 

afla þekkingar á sjónarhorni og skilningi barna og ungmenna á skerðingu, fötlun, 

þjónustukerfinu, félagstengslum við fjölskylduna, vinina og fagfólks. Rannsóknin beinist 

einnig að þeim félagslegu og menningarlegum þáttum sem móta líf þessara barna og 

hindra þau í samfélagsþjónustu. Þátttakendur rannsóknarinnar eru börn á aldrinum 6 – 

15 ára og ungmenna á aldrinum 16 – 20 ára (Rannveig Traustadóttir, 2007). 

 

4.2 Skólinn 
 

Hlíðaskóli er staðsettur við Hamrahlíð 2 í Reykjavík. Skólinn er tvítyngdur það 

er íslenska og táknmál heyrnarlausra og heyrnarskertra eru jafnrétthá. Skólinn starfrækir 

táknmálssvið þar sem heyrnarskertir og heyrnarlausir nemendur fá stuðning og aðstoð 

við námið, að öðru leiti er nemendum blandað í almenna bekki (Hlíðaskóli). Árið 2002 

var starfsemi Heyrnleysingjaskólans í þeirri mynd sem hann var lagður niður og 
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sameinaður Hlíðaskóla. Í skólanum er lögð áhersla á að öllum líði vel og nemendur beri 

virðingu fyrir öðrum í skólanum hvort heldur það eru nemendur, kennarar eða aðrir 

starfsmenn. Ábyrgð, virðing og vinsemd eru kjörorð skólans (Hlíðaskóli). Stefna 

stjórnvalda er að skólinn starfi án aðgreiningar og sinni öllum nemendum við hæfi hvers 

og eins. Með blöndun er stuðlað að betri félagsþroska og minni líkum á félagslegri 

einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra. Aðalfötlunin er heyrnarleysi eða 

heyrnarskerðing en oft fylgja þessum nemendum aðrar fylgifatlanir. Starfsfólk 

Táknmálsviðsins skipuleggur nám nemendanna miðað við námsgetu og fylgir 

Aðalnámsskrá grunnskólanna eins vel og kostur er. Símat er stöðugt í gangi og fylgst vel 

með félagslegri stöðu nemendanna ásamt námsframvindu (Hlíðaskóli). Enginn 

starfsmaður skólans er sérstaklega titlaður sem starfsmaður táknmálssviðs og eru því 

allir starfsmenn jafnvígir hvort heldur sem það er táknmálssvið eða ekki. Samt sem áður 

er undantekning á starfsfólkinu því sumir eru ráðnir sérstaklega inná táknmálssviðið. 

Þeir sem eru ráðnir sérstaklega inn á táknmálssviðið eru helst túlkar og þeir einstaklingar 

sem eiga táknmál sem fyrsta mál (Hlíðaskóli).  

 

4.3 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 

Í lok desember 1990 samþykkti Alþingi lög um Samskiptamiðstöð heyrnarskertra 

og heyrnarlausra. Markmið laganna var að bæta aðgengi heyrnarskertra og heyrnarlausra 

að þjóðfélaginu á grundvelli táknmáls. Hlutverk Samskiptamiðstöðvarinnar er að sjá um 

rannsóknir á íslensku táknmáli, ásamt kennslu táknmáls og táknmálstúlkun. Lögin um 

Samskiptamiðstöðina tóku gildi 1. febrúar 1991 (Lög nr. 129/1990 um 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 31.desember). 

Við upphaf Samskiptamiðstöðvarinnar voru heyrnarskertir og heyrnalausir ekki 

að fá neina þjónustu á táknmáli í þjóðfélaginu. Engar rannsóknir höfðu verið gerðar á 

táknmáli og því lítil kunnátta á því sviði. Engir táknmálskennarar voru til né heldur 

táknmálsnámskeið og hvað þá námsefni til á táknmáli. Það leiddi til þess að þeir sem 

sinntu heyrnarskertum og heyrnarlausum eins og kennarar, leikskólakennarar, foreldrar 

eða aðrir sem önnuðust þessa einstaklinga kunnu ekki táknmál og höfðu enga möguleika 

á því að læra það. Þeir fullorðnu einstaklingar sem höfðu táknmál sem fyrsta mál höfðu 

engan aðgang að túlkum því ekki voru til neinir túlkar. Þetta leiddi til þess að 
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heyrnarskertir og heyrnarlausir voru mjög einangraðir frá samfélaginu. Mjög mikilvægt 

var því að mennta túlka sem fyrst til að rjúfa einangrun heyrnarskertra og heyrnarlausra. 

Samskiptamiðstöðin var bylting fyrir heyrnaskerta og heyrnalausa einstaklinga og þeirra 

nánasta umhverfi. (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra). 

Við stofnun Samskiptamiðstöðvarinnar var strax hafist handa við að gera 

rannsóknir tengdum heyrnarskertum og heyrnarlausum. Hafist var handa við að gera 

táknmálsnámsefni og mennta táknmálstalandi kennara og túlka (Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra). Árið 1997 voru fyrstu túlkarnir útskrifaðir frá Háskóla 

Íslands, í dag hafa verið útskrifaðir 35 túlkar en aðeins 19 þeirra eru starfandi (Gerður 

Sjöfn Ólafsdóttir, 2010). Í dag sér samskiptamiðstöðin um fræðslu og kennslu á táknmáli 

fyrir foreldra heyrnarlausra og heyrnarskertra. Táknmálstalandi einstaklingar fá nú alla 

þjónustu á táknmáli. Samskiptamiðstöðin stuðlar jafnframt að því að einstaklingarnir fái 

tækifæri til að læra táknmál til fulls, fái kennslu á því máli og geti notað það við sem 

flest í daglegu lífi (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra).  

 

4.4 Heyrnar- og talmeinastöðin Íslands 

Í september 2007 tóku gildi lög um Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Skyldi hún 

sjá um þjónustu við heyrnarlausa og heyrnarskerta. Hlutverk stöðvarinnar var til dæmis 

að sjá um heyrnarmælingar, greiningu og meðferð. Hún veitir faglega ráðgjöf, talþjálfun, 

útvegar hjálpartæki og sér um viðhald á tækjum sem heyrnarlausir og heyrnarskertir 

þurfa á að halda, ásamt því að stunda rannsóknir og sjá um fræðslu á sínu starfssviði 

(Lög nr.42/2007 um Heyrnar- og talmeinastöð 27. mars). 

Flest öll börn sem grunur leikur á að séu með einhver frávik í heyrn fara til 

mælingar á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Samkvæmt nýjustu tölum eru heyrnarskert 

börn sem hafa verið greind hjá Heyrnar- og talmeinastöðinni 280 talsins (Ingibjörg 

Hinriksdóttir, 2010). Árið 2007 hélt Heyrnar- og talmeinastöðin fræðslufund fyrir 

foreldra heyrnarlausra og heyrnarskertra barna. Á fræðslufundinum var farið í gegnum 

tölfræði og voru þá 192 börn með greinda heyrnarskerðingu. Einnig kom fram að börn 

sem fædd voru árið 2000 (sjá fylgiskjal 1.) væri stærsti árgangurinn síðan „rauðu hunda 

árgangurinn“ kom 1964. Kom fram á fundinum að árgangur 1999 hefði lengi verið 

stærsti árgangurinn sökum hve mörg börn voru saman í leikskóla. Með tilliti til barna 
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fædd 1999 voru börn fædd 2000 skoðuð sérstaklega vel. Í gegnum tíðina hafa að jafnaði 

börn verið að greinast um 5 ára aldurinn (Bryndís Guðmundsdóttir , 2007). Árið 2007 

var tekin upp sú nýbreytni í samstarfi við Heyrnar- og talmeinastöð Íslands og 

Landspítala Háskólasjúkrahús að heyrnarmæla alla nýbura þegar þau koma i 5 daga 

skoðun. Hefur þessi nýbreytni leitt til þess að börn eru greind mjög snemma og hægt að 

grípa til viðeigandi ráðstafana. Ástæða þess að börn eru mæld svo ung er þau þurfa að fá 

talmál sem fyrst og hafa þessar mælingar gefið góða raun. Árið 2008 greindust aðeins 2 

börn með heyrnarskerðingu en að jafnaði hafa 10 – 14 börn verið greind í hverjum 

árgangi (Ingibjörg Hinriksdóttir, 2009). Þegar barn greinist heyrnarskert eða 

heyrnarslaust fer ákveðið ferli í gang. Heyrnarskerta barnið fær forgang á leikskóla sé 

það ekki þá þegar komið inn á leikskóla ásamt því að fara í talkennslu hjá 

talmeinafræðingi. Leikskólinn Sólborg er eini tvítyngdi leikskólinn í landinu og hann 

starfræktur í Reykjavík. Tvítyngi er þegar einstaklingurinn hefur tvö talmál. Nemendur 

leikskólans Sólborgar eru heyrandi, heyrnarlaus og heyrnarskert börn og talað bæði 

íslenska og táknmál. Leikskólinn Sólborg er fjögurra deilda og er ein deild sérstaklega 

ætluð heyrnarskertum börnum þó heyrandi börn séu einnig á deildinni. Öll börn sem 

byrja á leikskólanum Sólborg fá nafntákn sem fylgir þeim alla ævi. Eftir dvölina á 

leikskólanum gefst þeim tæki færi á að fara í Hlíðaskóla sem er í næsta nágrenni við 

leikskólann. Hlíðaskóli er tvítyngdur skóli og eru heyrnarskert börn á táknmálssviði með 

heyrandi börnum, þannig að börnin læra öll að umgangast heyrnaskerta og heyrandi. 

Sérstakir leikskóla- og grunnskólakennarar kenna í Sólborg og Hlíðaskóla sem hafa 

sérhæft sig í táknmáli. Mjög vel er haldið utan um heyrnarskertu börnin og passað upp á 

að þau verði ekki útundan í útiveru á leikskólanum og í frímínútum í skólanum (Bryndís 

Guðmundsdóttir , 2007). 

Eins og áður sagði var um tíma talið að börn sem fæddust árið 2000 væri stærsti 

árgangurinn síðan að rauðu hundafaraldur gekk hér á landi 1964. Nú hefur komið í ljós 

að árgangur 1999 er lang stærsti árgangurinn frá því 1964. Í árganginum eru 24 börn og 

skiptast þau jafnt á milli kynja það er 12 drengir og 12 stúlkur. Af þessum 24 börnum 

eru 6 börn sem hafa fylgst að frá því þau voru á leikskóla og eru saman í 

grunnskólanum. Hópurinn skiptist jafnt á milli kynja það er 3 stúlkur og 3 drengir, hefur 

helmingur þessara barna farið í kuðungsígræðslu til Svíþjóðar. Ástæða þess hve mörg 
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börn fæddust heyrnarlaus og heyrnarskert árið 1999 er ekki þekkt (Ingibjörg 

Hinriksdóttir, 2010). 

 

4.5 Erlendar rannsóknir 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis um heyrnaskerta, en það er svipað 

og hér á landi að ekki hefur verið lögð mikil áhersla á tómstundir heyrnaskertra barna 

fyrir utan skólatíma. Aðal áherslan hefur verið lögð á hvernig börn eru að standa sig 

gagnvart táknmáli og því tungumáli sem talað er því landi sem þau búa í. Helstu áherslur 

eru þó að rannsaka heyrnarskert og heyrnarlaus í almennum skólum og sérskólum með 

tilliti til náms og námsgetu. Hér verða skoðar þrjár rannsóknir sem fjalla um 

heyrnarskerta og heyrandi á ýmsum sviðum. Ein rannsókn sem gerð var í Asíu á 

heyrnarskertum börnum sýndi að eftir því sem heyrnaskerðingin er meiri því meira 

sjálfstraust höfðu þau og það átti ennþá við þegar þau komust á unglingsár (Eva Tsai og 

Lena Fung, 2005). Það er reyndar svipað og rannsóknir hafa sýnt hér á landi um börn 

með fötlun. Önnur rannsókn sem gerð var í Bretlandi um það hvort heyrnaskert og 

heyrnarlaus börn gerðu í frítíma sínum. Rannsóknin náði yfir börn á aldrinum 11 – 15 

ára, nokkuð jafnt var á milli kynjanna. Rannsóknin leiddi það í ljós að drengir lásu sér 

ekki mikið til ánægju þeir vildu frekar horfa á sjónvarp, leika í tölvum. Stúlkurnar, aftur 

á móti, lásu mikið sér til ánægju og þá helst tímarit og ljóð. Rannsóknin leiddi líka í ljós 

að börnin vildu helst ekki fara út að ganga, hlaupa, föndra eða vera í einhverjum listum 

(Marlyn A. Nippild. Jill K. Duthie og Jennifer Larsen, 2005) Samkvæmt rannsókn 

Oyler´s og Mckay´s sem gerð var í Bandaríkjunum um tækni og þróun á börnum frá 

fæðingu til unglingsára. Mjög mikilvægt að greina þau sem fyrst til þess að þau fái mál 

sem fyrst. Foreldrar sögðu að þau ættu auðveldara að fylgjast með ef umhverfið væri 

eins og þarf til þegar að heyrnarskertir eiga í hlut. Börnin voru ekki sammála 

foreldrunum um þetta vegna þess að börnin notuðu ekki alltaf heyrnartækin sín. 

Rannsóknin sýndi fram á að börn með heyrnaskerðingu tóku minni þátt í frímínútum en 

önnur börn og voru oft talin vera minna greind en heyrandi börn. Einnig leiddi 

rannsóknin það í ljós að ef að tæknibúnaðurinn í skólanum var ekki í lagi að þá fylgdust 

börnin ekki eins vel með og sýndu í kennslustund fram á hegðunarörðugleika. Börn með 

heyrnarskerðingu fundu einnig fyrir því að þau voru ekki meðhöndluð eins og heyrandi 
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börn og fengu að líða fyrir heyrnarskerðinguna. Kennarar voru að gefa heyrnarskertu 

börnunum lægri einkunn í 5 grunnfögum en þeim sem voru full heyrandi. Foreldrar 

heyrnaskertu barnanna töldu að það gegni allt vel í skólanum og héldu jafnvel að börnin 

þeirra væru undir meðallagi í greind en ekki hvernig skólinn tók á málefnum barnanna 

og þau ættu auðveldara með að fylgjast með í tímum ef umhverfið var sniðið að 

börnunum. Í þessari rannsókn kom einnig fram að heyrnaskertum börnum leið illa vegna 

fötlunar sinnar og drógu sig frekar í hlé heldur en að láta á sér bera. Þar með var 

sjálfsmyndin mjög lág hjá þessum börnum og þarf af leiðandi voru þau mjög einangruð 

(Robert Oyler og Sarah Mckay, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

6 Tómstundafræðingurinn 

Hver er staða tómstundafræðinga gagnvart heyrnarskertum börnum? Jú, það er 

ýmislegt sem tómstundafræðingurinn getur gert. Hann getur aflað sér betri upplýsinga 

um málefnið og jafnvel farið á táknmálsnámskeið hjá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. 

Einnig verður tómstundafræðingurinn að gæta þess að heyrnaskerti einstaklingurinn 

meðtaki allt sem fram fer í umhverfinu, hvort heldur það séu einhver fyrirmæli eða 

hreinlega einhver tilkynning. Tómstundafræðingurinn þarf að muna að þó að 

heyrnarskerta barnið jánki því sem sagt er ekki þar með sagt að það hafi náð öllu því 

sem sagt var, sum börn eru dugleg að spyrja en mjög algengt er að heyrnarskert börn séu 

hlédræg vegna fötlunar sinnar og þori því ekki að spyrja og fari því jafnvel á mis við það 

sem sagt er. Tómstundafræðingurinn þarf að muna að hlúa að heyrnaskerta barninu með 

öllum sem í kringum það er, þannig að það fái að njóta sín bæði í hóp og utan hóps. Allir 

þurfa að vera meðvitaðir um “vandamálið” og vinna samkvæmt því.  
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7 Rannsókn 

Rannsóknin er byggð á eigindlegri aðferðafræði með lokuðum, opnum og hálf 

opnum viðtölum. Markmiðið er að greina svör viðmælenda. Óformlegar spurningar voru 

lagðar fyrir fullorðinn heyrnarskertan einstakling um hennar upplifun á uppvaxtar 

árunum. Heyrnarskerti einstaklingurinn upplifði það að vera bæði í 

heyrnleysingjaskólanum og í almennum skóla. Í viðtalinu við kennarann voru lagðar 

fram óformlegar spurningar um hvernig kennslustundin fór fram og hvernig kennarinn 

skynjaði upplifun barnanna í frímínútum þeirra. Spurningarlisti sem lagður var fyrir 

foreldra barnanna (sjá viðauka 3) skiptist í þrjá megin þætti, skipulagðar tómstundir, 

tækninotkun og óskipulagðar tómstundir. Hver þáttur á spurningarlistanum hefur svo 

undirspurningar tengdar hverjum þætti fyrir sig. Allir viðmælendur sem þátt tóku í 

könnuninni samþykktu þátttökuna. Viðmælendur í rannsókninni fengu dulkóðuð nöfn 

svo síður sé hægt að rekja viðtölin. Í upphafi rannsóknarinnar var rætt við fullorðinn 

heyrnarskertan einstakling sem kynntist því að vera í kjarnafögum í 

heyrnleysingjaskólanum og almennum skóla í aukagreinum. Viðtalið við fullorðna 

heyrnarskerta einstaklinginn átti sér stað á kaffihúsi í Reykjavík. Rætt var við kennara 

sem kennir á táknmáli og íslensku. Viðtalið við kennarann átti sér stað á vinnustað 

kennarans. Að lokum var svo rætt við sex foreldra heyrnaskertra barna og skiptist 

hópurinn í fimm mæður og einn föður. Foreldrar fjögurra barna eru á fertugsaldri, eitt á 

fimmtugsaldri og eitt á sextugsaldri. Fimm heyrnarskert börn eru fyrstu börn foreldra 

sinna. Viðtölin við foreldranna átti sér stað á heimilum barnanna, þegar börnin voru að 

heiman.  

 

7.1 Viðtölin 

Jóhanna heyrnarskert kona 

Á uppvaxtarárunum bjó Jóhanna í úthverfi Reykjavíkur, gekk hún í tvo skóla; 

hverfisskólann og Heyrnleysingjaskólann. Nokkra tíma í viku fór hún með strætisvagni 

niður í Heyrnleysingjaskólann til að læra kjarnafögin; íslensku og stærðfræði, önnur fög 

lærði hún í hverfisskólanum sínum. Þegar Jóna var í heyrnleysingjaskólanum leið henni 

alltaf vel. Í skólanum upplifði hún sig sem ein af hópnum því þar var hún með sínum 

líkum. Jónu gekk samt alltaf vel í skóla hvort heldur það var í almenna skólanum eða 
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heyrnleysingjaskólanum. Vinir Jónu voru bæði heyrandi, heyrnaskertir og heyrnarlausir. 

Þegar hún var með heyrandi vinum skildi hún ekki alltaf það sem þeir voru að segja. 

Jóna upplifði sig sem þrjá persónuleika þegar hún var á uppvaxtarárunum; trúðinn, þessi 

sem lætur aðra stjórna sér og svo þennan einstakling sem fer meðfram veggjum. Þegar 

Jóna lítur um öxl skilur hún ekki hvers vegna hún breytti sér svona við vissar aðstæður. 

Foreldrar Jónu áttu verslun og fékk hún því oft sælgæti sem hún gat deilt með vinunum. 

Oft keypti hún sér vini með sælgæti aðeins til þess að þeir vildu vera með henni og var 

mjög oft stór hópur í kringum hana. Þegar Jóna var með heyrnarlausum og 

heyrnarskertum leið henni alltaf vel og skildi allt sem fram fór. Jóna var ekki mikið í 

skipulögðum tómstundum því lítið var um það á þessum tíma nema þá helst íþróttir. 

Jóna horfi lítið á sjónvarp á uppvaxtarárum sínum og lék sér því mikið úti í hinum ýmsu 

útileikjum. Á uppvaxtarárum Jónu voru ekki til tölvur á hverju heimili eins og nú er, því 

síður var eitthvað til sem heitir farsími. Á unglingsárunum fór Jóna að stunda 

félagsmiðstöð fyrir unglinga og var hún staðsett í hverfinu hennar. Jónu leið alltaf vel í 

félagsmiðstöðinni og fannst henni starfsfólkið þar frábært. Jóna hefur alla tíð verið 

dugleg að halda sambandinu við skólafélagana bæði úr almenna skólanum og 

heyrnleysingjaskólanum. Eftir að hún varð fullorðin fór hún að skýra út fyrir heyrandi 

vinkonum sínum hvernig hún upplifði uppvaxtarárin. Vinkonurnar höfðu þá ekki gert sér 

grein fyrir hennar upplifun og að hún heyrði svona illa eins og hún gerir. Jónu leið miklu 

betur eftir að hún var búin að útskýra þetta allt fyrir vinkonum sínum. Í dag passa 

vinkonurnar vel uppá að hún meðtaki það sem fer fram þegar þær eru margar saman 

komnar. Jóna á trygga vini úr bæði heimi heyrnarlausra og heyrandi heiminum, í báðum 

hópunum eru saumaklúbbar sem haldnir eru reglulega og er Jóna mjög virk í báðum 

klúbbunum. Jóna talar mjög lítið táknmál við fjölskylduna sína og er því íslenska fyrsta 

mál fjölskyldunnar. Í dag á Jóna eiginmann og þrjú börn sem lifa hefðbundnu lífi eins og 

aðrir þegnar í þjóðfélaginu. Jóna hefur farið í framhaldskóla og Háskóla og fengið fínar 

einkunnir. Samt sem áður er Jóna ekki að vinna við það fag sem hún menntaði sig til. 

Jóna starfar í dag hjá Samskiptamiðstöð Heyrnarlausra og heyrnarskertra og fer hún til 

dæmis á milli skóla til að kenna börnum sem ekki eru í Hlíðaskóla. (Jóhanna 

Matthíasdóttir, 2010). 
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Björg kennari 

Björg er táknmálstalandi kennari og kennir heyrnarlausum og heyrnarskertum 

börnum. Þegar börnin hófu sína skólagöngu tóku skólastjórnendur skólans þá ákvörðun 

að hafa tvo kennara við bekkjarkennslu heyrnarskertu barnanna. Einn íslensku talandi 

kennari og einn táknmálstalandi kennari Árgangnum var skipt upp í þrjár bekkjardeildir 

og voru heyrnarskertu börnin saman í bekk ásamt heyrandi börnum. Flest börnin sem 

sett voru með heyrnarskertu börnum í bekk höfðu verið með þeim á leiksskóla þannig að 

börnin þekkust vel. Haustið 2009 urðu breytingar á bekkjarfyrirkomulaginu. Íslensku 

kennarinn varð barnshafandi og varð því að finna lausn á því þegar hún færi í 

barnseignarfrí. Sökum fjárskorts var ekki hægt að ráða nýjan kennara. Því var tekin sú 

ákvörðun í samráði við Björgu að skipta bekkjunum upp og hafa aðeins þrjá kennara. 

Björg hélt áfram að kenna heyrnarskertu börnunum en öllum heyrandi börnunum skipt 

upp á nýtt. Þannig að heyrnarskertu börnin fengu nýja bekkjarfélaga í bekkinn til sín. 

Nýju börnin sem komu í bekk heyrnarskertu barnanna þekktu lítið til heyrnarskerðingar 

og táknmáls. Því var brugðið á það ráð að vera með námskeið fyrir börnin. Námskeiðið 

fólst í því að kenna heyrnandi börnum um heyrnarskerðingu og öllu sem því fylgir. 

Börnunum var kennt að muna eftir að ná augnsambandi við þann heyrnarskerta, kennt að 

nota táknmál  og hvað er heyrnartæki og hvernig þau virka. Börnin voru látin vinna 

verkefni út frá námskeiðinu með því að búa til heyrnartæki úr álpappír og loka fyrir 

raddmál. Mjög vel tókst til með þetta verkefni og hafa nú heyrandi börnin aðeins betri 

skilning á hvað það er að vera með heyrnaskerðingu. Í bekknum eru 16 börn þar af eru 

sex börn sem skilgreind eru heyrnarskert, ásamt fleiri fötlunum eins og ADHD og 

lesblindu. Björg telur að þegar svo mörg eru saman komin í bekk með ýmislegar 

greiningar þarf að ganga út frá því að öll börnin séu með heyrnarskerðingu og 

athyglisbrest þegar kennsla fer fram. Börnunum er því kennt að skilaboðin séu bæði 

myndræn og skrifleg og skili sér til hvers nemanda sem einstaklingur. Það sem 

kennarinn segir yfir bekkinn getur hann ekki gert ráð fyrir að nokkur heyri því þurfa 

fyrirmæli og kennsla að vera bæði myndræn og skrifleg. Notaður er fyrirlestrar 

útbúnaður við kennsluna og gagnvirk tafla. Börnin sitja í „heimakrók“ en þá er stólum 

raðað upp í U í kringum töfluna og þar leggur kennarinn allt efni inn hjá börnunum. 

Þarna sitja allir nemendurnir saman þegar þau fá upplýsingar frá kennaranum, síðan 
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setjast þau í sín sæti við sitt skólaborð og hefja þá vinnu sem á að vinna hverju sinni. 

Einnig eru heyrnarskertu börnin í stuðningstímum eftir að venjulegum skóladegi lýkur. Í 

stuðningstímunum er efnið sem unnið hefur verið með þann daginn endurtekið því 

heyrnarskert börn þurfa stöðugt endurtekningu. Eftir að bekknum var skipt upp töpuðu 

börnin gömlu bekkjarfélögunum. Heyrnarskertu börnin sækja mjög lítið í hvort annað 

nema þá helst stúlkurnar, annars sækja þau nokkuð jafnt í heyrandi börn. Núna sjö 

mánuðum eftir breytingarnar sækja heyrnarskertu börnin meira í heyrandi börn en í 

fyrra. Þegar kemur að frímínútum fara börnin út og leika þá heyrnaskertu börnin með 

þeim heyrandi í hinum ýmsu útileikjum. Heyrnarskertu börnin eiga sína vini á 

leikvellinum sem eru flest eru úr gamla bekknum en þeim nýja. Það sama á við um 

heyrandi börnin, þau sækja frekar í gömlu bekkjarfélagana í frímínútum en þá nýju. 

Þetta á líka við þegar afmælisveislur eru haldnar þá bjóða börnin frekar börnum úr 

gamla bekknum frekar en þeim nýja. Björgu finnst börnin tengjast jafnöldrum sínum 

miklu betur í vetur en áður og tala öll börnin um þá vini sem þau eiga í skólanum og 

vilja vera með í frítímanum. (Björg Birgisdóttir, 2010). 

 

Guðrún móðir Jónu. 

Foreldrar Jónu eru bæði með háskólamenntun og á hún einn yngri bróðir sem 

hún leikur mikið með þegar hún hefur engan annan að leika við. Heima hjá Jónu er töluð 

íslenska en ekkert táknmál því foreldrar hennar kunna ekki táknmál og hafa aldrei farið á 

táknmálsnámskeið. Jóna er greind með ADHD og er á forðalyfjum sem hún tekur inn 

einu sinni á dag. 

Jóna býr í nágrenni við skólann og gengur hún því til og frá skóla nema það sé 

leiðinlegt verður þá er henni keyrt í skólann. Jóna kemur oftast heim úr skólanum með 

einhvern með sér eða fær að fara heim með einhverjum. Núorðið þegar Jóna kemur heim 

úr skólanum er hún ein heima, en síðastliðinn vetur var alltaf einhver heima að taka á 

móti henni. Eftir að bekknum var skipt upp hefur Jóna færri til að leika sér við enda var 

hún mjög ósatt við þessar breytingar. Núna eru það aðeins tvær stelpur sem hún leikur 

með og býr önnur þeirra í hverfinu og er heyrandi en hin býr ekki í hverfinu og er 

heyrnarskert. Jóna byrjaði að vera með þessum stelpum í vetur, þegar hún er með 

stelpunum leika þær sér saman í 3-4 klukkustundir á dag. Um helgar leikur hún við 
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stelpur í nágrenninu sem eru 1-2 árum yngri en hún. Heimanámið hefur Jóna yfirleitt 

unnið eftir kvöldmat og hefur það gengið misvel. Fyrir um það bil mánuði síðan tóku 

stelpurnar sig til við að vinna heimanámið strax eftir skóla og hefur það gengið mjög 

vel. Útivera er ekki vinsæl hjá Jónu og hennar vinum eru þær þá frekar inni. Misjafnt er 

eftir félögum hvað börnin taka sér fyrir hendur þegar kemur að frjálsum tíma. Jóna 

stendur mjög vel félagslega en það er vegna þess að móðir hennar gerir sér grein fyrir 

því hvað félagslegi þátturinn skiptir máli hjá öllum en og þá sérstaklega hjá 

heyrnarskertum. Allt byrjaði þetta á leikskólanum þar sem Jóna eignaðist eina bestu 

vinkonu sem var árinu yngri en hún. Þegar Jóna fór í hóp með elstu börnunum á 

leikskólanum tapaði hún vinkonunni og náði ekki að tengjast neinum öðrum börnum. 

Þegar útiverutími var á leikskólanum lék hún sér við börnin á stóru deildinni sinni en 

aðeins ef vinkonan var ekki í útiveru. Móðir Jónu kom sér í samband við móður 

vinkonunnar og fékk hún að koma heim með Jónu eftir leikskólann, stóð þetta yfir í tvo 

vetur. Út frá þessu ákvað móðir Jónu að allir væru velkomnir á heimilið og engin 

takmörk á hve margir kæmu í einu. Guðrún móðir Jónu hefur einnig verið mjög dugleg 

að keyra hana til bekkjarfélaganna sem búa utan hverfisins. Börn sem greind eru með 

ADHD eiga yfirleitt mjög erfitt félagslega því hefur verið lögð mikil áhersla á félagslega 

þáttinn á heimili Jónu. Guðrún hefur einnig lagt meiri áherslu á það að Jóna leiki sér við 

krakka eftir skóla en að læra því þetta er svo mikilvægur þáttir í lífi einstaklings til 

framtíðar litið. 

Jónu líkar illa að hafa engan að leika við og hringir hún þá í vinina og kannar 

hvort einhver geti leikið. Jóna á sinn eigin Gsm síma en fyrir um það bil 4 árum fengu 

öll heyrnarskert grunnskólabörn gefins síma. Símagjöfin var í samstarfi við Símann og 

félag Heyrnarlausra og fengu öll heyrnarskert og heyrnarlaus grunnskólabörn 3G síma til 

að auðvelda þeim samskipti sín á milli. Jóna hefur afnot af tölvu og notar hún tölvuna 

bæði til að læra heima og með félögunum. Engin tímamörk eru á tölvunotkun hennar, 

yfirleitt er hún 2-3 klukkustundir í senn í tölvunni. Jóna á Facebook síðu sem hún notar 

mikið, síðan býður upp á marga möguleika svo sem spjallrás og leiki. Foreldrar hennar 

fylgjast ekki mjög stíft með hvað hún er nákvæmlega að gera í tölvunni en vita þó að 

hún notar Facebook mikið. 
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Jóna hefur verið mikið í skipulögðum tómstundum og fengið að prófa margt, en 

ekki náð að tengjast börnunum fyrir utan tómstundirnar. Margt af því sem Jóna hefur 

prófað í skipulögðum tómstundum er vegna þess að hún þekkir einhvern í þeim hóp. 

Hópíþróttir henta Jónu mjög illa þar sem æfingarnar fara fram í stóru rými og nær hún 

ekki að heyra og skilja þau fyrirmæli sem þjálfararnir setja. Samt sem áður hafa foreldrar 

hennar margsinnis bent þjálfurum á hvernig eigi að ná sambandi við heyrnarskertan 

einstakling. Núna er Jóna í tónlistarnámi og gengur það ágætlega, er hún þar í fjögurra 

manna hóp. Einu sinni í viku fer hún í tónlistarskólann, hver kennslustund tekur 

klukkustund. Engin tengsl eru á milli Jónu og barnanna fyrir utan tónlistarskólann 

(Guðrún Jónsdóttir, 2010). 

 

Ólöf móðir Heiðu 

Móðir Heiðu kláraði ekki skyldunámið og faðir hennar er með iðnmenntun. 

Heiða á bæði yngri og eldri systkini, hún leikur sér mikið með yngri systkinum sínum. 

Heima hjá henni er notað táknmál í bland við íslensku. Heiða er greind með ADHD, 

ákveðna þroskaröskun, lága vöðvaspennu og svo er hún á einhverfurófinu. Heiða er 

mjög óhraust að eðlisfari og er því mjög oft veik. 

Heiða á ekki heima í nágrenni við skólann og fer hún fram og til baka með 

ferðaþjónustu fatlaðra. Hún kemur alltaf ein heim og fer aldrei heim með öðrum 

börnum. Ólöf móðir Heiðu er alltaf heima þegar hún kemur heim út skólanum. Í götunni 

hennar búa nokkrar stelpur sem hún leikur sér með og eru þær 1-3 árum yngri en hún. 

Alla virka daga leikur Heiða með vinkonum sínum í um fimm klukkustundir. Um helgar 

leikur Heiða allan daginn við vinkonur sínar. Foreldrar hennar gæta þess vel að vera 

frekar heima við um helgar en að fara eitthvert svo hún hafi tækifæri á að leika við 

vinkonurnar. Leikirnir sem þær leika eru margvíslegir, allt frá því að vera hefðbundnir 

stelpuleikir upp í hefðbundna strákaleiki. Mjög vinsælt er hjá þeim vinkonunum þegar 

veður er gott að semja leikrit eða dansa og bjóða foreldrunum að horfa á. Heiða verður 

mjög oft veik en fær samt sjaldan smitandi sjúkdóma. Þegar hún veikist koma 

vinkonurnar til hennar í heimsókn og horfa þá jafnvel á dvd mynd með henni eða 

sjónvarpið. Vinkonurnar fara ekkert frá henni þó hún dotti svolitla stund á meðan þær 

eru í heimsókn heldur bíða þær eftir því að hún vakni aftur. Leikföngin hennar eru 
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blönduð en ef hún fær sjálf að kaupa sér leikföng þá velur hún einhver leikföng sem hún 

veit að vinkonurnar vilja leika með. Sjálf leikur hún ekkert með þessi leikföng nema að 

vinkonurnar vilji það. Helstu áhugamál Heiðu eru vélmenni sem ganga fyrir rafmagni og 

leikur hún mikið með þau þegar hún hefur engan annan að leika við.  

Sökum fötlunar Heiðu þá fer hún einu sinni í mánuði í skammtímavistun eina 

viku í senn. Í skammtímavistuninni hefur hún kynnst 2 drengjum sem hafa verið þar í 

endurhæfingu. Annar drengurinn er í hjólastól og getur því ekki komið í heimsókn til 

Heiðu. Þau hafa verið í góðu símasambandi í gegnum tíðina. Hinn drengurinn fær alltaf 

að koma í heimsókn á skammtímavistunina og eyða með henni heilum degi. Þegar Heiða 

er í skammtímavistuninni eru ekki alltaf sömu börnin og mjög misjafnt hverja hún getur 

leikið við. Algengt er að hún eyði tímanum með hjúkrunarfólkinu og fær hún þá að fara í 

hinar ýmsu sendiferðir með þeim.  

Heiða fékk eins og önnur heyrnarskert börn gefins Gsm síma sem hún notar mjög 

lítið. Hún hefur aðgang að tölvu en notar hana mjög lítið, það sem hún gerir einna helst í 

tölvunni er að leika sér á  leikjasíðum. Heiða vill frekar leika við veraldarvini en ekki 

gervivini í tölvunni, hún á ekki Facebook né msn og lítill áhugi er hjá henni að eiga 

svoleiðis. Heiða horfir mikið á sjónvarp en þá helst stutta þætti þar sem hún endist ekki 

að horfa á langar myndir sökum ADHD. 

Heiða er ekki í neinum skipulögðum tómstundum sökum fötlunar sinnar. Hún fer 

reglulega í sjúkraþjálfun í styrktaræfingar til að styrkja sig (Ólöf Guðmundsdóttir, 2010). 

 

Helga móðir Jóns 

Móðir Jóns er einstæð með framhaldskólamenntun. Hann á fjögur yngri systkini, 

tvö þeirra búa heima hjá Jóni og leikur hann mjög oft við þau. Á heimili Jóns er töluð 

íslenska en ekkert táknmál. 

Fjölskyldan býr ekki í nágrenni við skólann og því notast Jón við ferðaþjónustu 

fatlaðra til að komast til og frá skólanum. Jón er greindur með ADHD og er með lyf við 

því sem hann tekur óreglulega. Hann kemur aldrei með bekkjarfélagana heim með sér en 

fær stundum að fara heim til bekkjarfélaganna. Eftir að bekknum var skipt upp hefur 

Jóni tekist að tengjast betur nýju strákunum í bekknum en þeim sem voru áður með 

honum í bekk. Móðir hans er alltaf heima þegar hann kemur heim úr skólanum. Jón á 
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nokkra félaga í götunni þar sem hann býr og eru þeir 1-3 árum yngri en hann. Jón leikur 

sér meira úti en inni með félögunum sínum. Leikirnir sem krakkarnir leika með Jóni eru 

af ýmsum toga eins og boltaleikir, eltingarleikir og byssuleikir. Hann er yfirleitt í 3-4 

klukkustundir með félögunum á virkum dögum, um helgar er hann allan daginn með 

félögunum ef þeir eru heima við.  

Jón hefur sjónvarp í herberginu sínu sem hann horfir mjög oft á. Einnig hefur 

hann aðgang að tölvu, sem hann fær leyfi til að nota í tvo tíma á dag þá einna helst eftir 

kvöldmat. Strangar reglur eru á tölvunotkun Jóns og ef hann brýtur þær er honum refsað 

með banni á tölvuna. Jón á ekki spjallrás á msn en hann á Facebook síðu, en fær sjaldan 

að fara á netið. Það sem Jón gerir einna helst í tölvunni er að leika sér í aðkeyptum 

leikjum sem ætlaðir eru fyrir tölvuna. Jón á sinn eigin Gsm síma sem hann notar mikið 

og hringir í félagana. 

Sem stendur er Jón ekki í neinum skipulögðum tómstundum en hann hefur í 

gegnum tíðina fengið að prófa margt. Þegar hann hefur verið í tómstundum hefur það 

verið að jafnaði 2-3 í viku, allt eftir því hvernig tómstundum hann hefur verið í. Mest 

hefur Jón verið í hópíþróttum en hann hefur ekki náð að festa sig í neinum þeirra. Jón 

hefur ekki náð að tengjast krökkunum fyrir utan æfingar en nær vel til þeirra á meðan 

æfingarnar eru. Mjög misjafnlega hefur gengið fyrir Jón að skilja þjálfarana sem hafa 

verið að þjálfa hann. Algengt er að þjálfararnir gleymi því að í hópnum sé heyrnarskertur 

einstaklingur og því geta fyrirmælin misfarist auðveldlega (Helga Jónsdóttir, 2010). 

 

Jenný móðir Níelsar 

Foreldrar Níelsar eru bæði með góða menntun. Hann á yngri systkini sem hann 

er mikið með. Á heimilinu er töluð íslenska í bland við táknmál. 

Níels á heima í nágrenni við skólann og gengur hann til og frá skólanum. Mjög 

sjaldan kemur hann heim með bekkjarfélagana eftir skóla og fer hann lítið til þeirra. 

Þegar hann kemur heim úr skólanum er alltaf einhver fullorðinn heima. Níelsi hefur ekki 

tekist að tengjast bekkjarfélögunum eftir skóla. Áður en breytingin var gerð á bekknum 

síðast liðið haust lék hann stundum með bekkjarfélögunum. Honum hefur ekki tekist að 

tengjast nýju bekkjarfélögunum ennþá. Fyrir breytingarnar á bekkjarskipaninni var Níels 

í betri tengslum við bekkjarfélagana. Hann á einn vin sem hann eignaðist í fyrsta bekk í 
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grunnskóla, en sá vinur er fluttur og hættur í skólanum. Níels hittir hann annað slagið en 

þá helst um helgar. Hann fer reglulega í heimsókn til ömmu sinnar og afa þar sem hann á 

nokkra vini. Níels er mikið með yngra systkini sínu, hann er stundum skilinn eftir með 

systkini sínu í stutta stund og hefur það gengið mjög vel. Níels er meira fyrir það að vera 

inni eftir skóla en úti. Honum finnst líka mjög gott að grípa í góða bók og lesa. 

Níels hefur aðgang að tölvu og er hann mikið í henni, engin tímamörk eru á 

tölvunni. Hann á sína Facebook síðu þar sem honum gefst tækifæri á að spjalla við 

félagana en hann gerir lítið af því. Arnar á líka msn en hann notar það mjög lítið, hann 

nennir ekki að skrifa það sem hann vill segja. Hann leikur einnig mikið í leikjatölvu 

bæði með systkini sínu og þau fáu skipti sem hann fær vini í heimsókn. Níels er með 

sjónvarp í herberginu sínu sem hann notar mikið, bæði til að horfa á dvd myndir og leika 

í leikjatölvunni. Hann notar sjónvarpið í stofunni einnig mikið til að leika í leikjatölvu. 

Níels á Gsm síma sem hann fékk gefins eins og önnur heyrnarskert börn og notar hann 

símann þó nokkuð. Hann hringir einna helst í fjölskyldumeðlimi en minnst í félagana. 

Níels er í skipulögðum tómstundum sem hann hefur verið það í all mörg ár. 

Honum finnst skemmtilegast í hópíþróttunum og hefur hann fengið að prófa þær flestar. 

Níels er í einni hópíþrótt núna en hefur oftast verið í tveimur eða fleiri yfir veturinn. 

Hann hætti í öllum greinunum nema einni sökum þess hve oft æfingarnar voru orðnar í 

viku. Níels er 4 sinnum í viku á æfingu klukkutíma í senn. Hann hefur ekki náð að 

tengjast félögunum í íþróttunum nema á æfingum þó margir strákarnir séu 

bekkjarfélagar hans (Jenný Níelsdóttir, 2010). 

 

Ingunn móðir Bjarkar 

Foreldrar Bjarkar eru báðir með háskólamenntun. Skólinn sem hún gengur í er 

ekki hennar hverfisskóli þó á hún heima nokkuð nálægt skólanum. Björk gengur yfirleitt 

í skólann en sótt í skólann þrisvar í viku. Hún á tvö yngri systkini sem hún leikur 

stundum við. Íslenska er eina málið sem talað er á heimilinu. 

Björk kemur alltaf ein heim úr skólanum en fer tvo daga í viku heim til einnar 

bekkjarsystur sinnar. Eftir að bekknum var skipt upp missti hún vinkonur sínar yfir í 

hina bekkina ásamt tengslunum. Björk varð því að finna sér nýja vini hún hefur aðeins 

náð að tengjast einni stelpu úr bekknum. Þegar hún kemur heim úr skólanum er yfirleitt 
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alltaf einhver heima til að taka á móti henni. Björk hefur enga krakka til að leika við í 

hverfinu sem hún býr. Þau skipti sem hún fer heim með bekkjarsystur sinni dvelur hún 

þar í 3-4 klukkustundir í senn. Vinkona Bjarkar og hún leika helst í tölvunni. Björk 

leikur einna helst inni og vill lítið vera úti að leika sér, þó kemur það fyrir. Þau fáu skipti 

sem hún fer út að leika sér þá er það þegar hún er hjá bekkjarsystur sinni.  

Björk hefur aðgang að tölvu, tímamörk eru sett á tölvunotkun heima hjá henni 

sem eru 1-2 klukkutímar á dag. Björk nýtir sér sjaldan allan tölvutímann heima hjá sér 

því hún er mjög oft í tölvunni þegar hún er hjá vinkonu sinni. Sjónvarp er í herberginu 

hennar og horfir hún mikið á það þegar hún hefur ekki neitt annað að gera. Björk á Gsm 

síma sem hún fékk gefins eins og önnur heyrnarskert börn. Símann notar hún aðallega til 

að láta vita af sér og hringja í vinkonu sína þegar henni leiðist. 

Björk er í skipulögðum tómstundum og hefur hún verið í sömu tómstundunum 

frá því að hún var fjögurra ára. Æfingarnar eru þrisvar í viku í um það bil einn og hálfan 

tíma í senn. Þá daga sem tómstundirnar eru fer hún beint heim til að undirbúa sig fyrir 

tómstundirnar. Björk hittir ekki vinkonu sína þá daga sem hún fer í tómstundirnar. Oft 

kemur fyrir að hún sé sótt í skólann þegar hún á að fara í tómstundirnar. Björk er í 

einstaklings tómstundum en æfir í hóp. Misvel gengur fyrir hana að skilja fyrirmæli 

þjálfarans og fer það mikið eftir dagsformi Bjarkar hvað hún meðtekur af fyrirmælunum 

(Ingunn Haraldsdóttir, 2010). 

 

Helgi faðir Arnars 

Móðir Arnars er með háskólamenntun en faðir hans hefur enga 

framhaldskólamenntun. Fjölskyldans býr ekki í nágrenni við skólann og keyrir móðir 

hans honum til og frá skólanum. Hann á tvö eldri systkini sem ekki er hægt að segja að 

hann leiki með. Það sem hann gerir einna helst með systkinum sínum er að leika 

einhverja tölvuleiki þar sem verið er að keppa á móti hvort öðru. Á heimilinu er aðallega 

töluð íslenska, stundum tala Arnar og móðir hans saman á táknmáli en það er mjög 

sjaldan. 

Arnar kemur mjög sjaldan núorðið með skólafélagana heim eftir skóla. Eftir að 

bekknum var skipt upp hefur hann lítið hitt bekkjarfélagana eftir skóla. Hér áður fyrr 

lagði móðir hans sig alla fram við að gera umhverfið hans heillandi þannig að 
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bekkjarfélagarnir vildu koma í heimsókn. Stundum hefur hann farið heim til 

bekkjarfélagana en það hefur ekkert verið eftir að bekknum var skipt upp. Móðir hans er 

alltaf heima þegar hann kemur heim úr skólanum. Arnar á nokkra félaga í hverfinu sínu 

og eru þeir allir 1-2 árum yngri en hann. Arnar er mjög duglegur að vera úti og er þá 

helst að leika sér í boltaleikjum svo sem eins og körfubolta eða fótbolta. Einnig er hann 

duglegur að vera á línuskautum, hjólabretti og hjóla. Arnar er að jafnaði á virkum 

dögum með félögunum í 2-3 klukkustundir en um helgar er hann með þeim að minnsta í 

4-6 klukkustundir. 

Arnar hefur aðgang að tölvu og getur verið í henni eins mikið og hann vill. Hann 

notar tölvuna þegar heimanámið er unnið, hann fer oft á dag í tölvuna er stoppar stutt 

hverju sinni nema þegar hann er að læra. Arnar á bæði Facebook síðu sem hann notar 

mjög mikið, bæði til að spjalla við vinina og leiki. Hann hefur einnig aðgang að msn þar 

sem hann spjallar mikið við vini sína. Farsími er í eigu Arnars, hann notar símann mikið 

til að hringja í vini sína ásamt því að láta vita af sér ef hann hefur verið lengi að heiman.  

Arnar tekur þátt í skipulögðum íþróttum og hefur fengið að prófa ýmislegt. 

Boltaíþróttirnar heilla hann mest þó það gangi ekkert alltof vel fyrir hann að skilja 

fyrirmælin sem þjálfarinn gefur. Æfingarnar eru þrisvar í viku 70. mín. í senn. Arnar 

hittir félagana á æfingum ásamt drengjum úr öðrum skólum. Hann nær ekkert að tengjast 

drengjunum fyrir utan æfingar. Drengirnir sem eru ekki með Arnari í skóla þekkja ekki 

hvernig það er að vera heyrnarskertur. Arnar á því mjög auðvelt með að misskilja hina 

drengina, en er fljótur að lesa í aðstæður og gera eins og hann er beðinn um (Helgi 

Arnarsson, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

8 Umræður 

Eftir að höfundur hefur leitað og lesið margar rannsóknir og kemur í ljós að 

engar rannsóknir hafa verið gerðar á tómstundum heyrnarslausra og heyrnarskertra fyrir 

utan skóla. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á félagslegri stöðu heyrnarlausra og 

heyrnarskertra barna í skólaumhverfinu. Kannað hefur verið hvernig heyrnarlaus og 

heyrnarskert börn standa námslega og hvernig þeim líður í frímínútum í skólanum. 

Rannsóknirnar ganga því helst út á hvernig heyrnarlausu og heyrnarskertu börnunum 

gengur að aðlagast heyrandi börnum og kennurum í skólanum. Samkvæmt lögum hafa 

heyrnarlausir og heyrnaskertir rétt á táknmálstúlk við ýmsar framkvæmdir í daglegu lífi 

svo sem; læknisskoðun, og lögfræðingaþjónustu. Alltof fáir túlkar eru starfandi miðað 

við þörfina en aðeins 19 túlkar eru starfandi af 35 útskrifuðum. Erlend tungumál eru 

kennd á öllum skólastigum á Íslandi en ekki táknmál, en ætti það ekki að vera svoleiðis? 

Þannig að allir séu jafnir í þessu velferðarríki sem við búum í. Flesti skólar auglýsa sig 

sem skóli án aðgreiningar en það á ekki við um heyrnarskert börn og táknmál. 

Menntamálaráðuneytið ætti því að koma í lög að öll börn ættu að læra táknmál burt séð 

frá því hvort börnin eru heyrnarskert eða heyrandi, í öllum skólum á landinu. 

Heyrnarlausir og heyrnaskertir eru minnihlutahópur á Íslandi en þetta eru Íslendingar, 

meira hefur verið gert fyrir innflytjendur en í þeim hópi eru líka heyrnaskertir, þó enn sé 

mikið eftir í bæði menntunarmálum og réttindamálum þessa hóps.  

Í þessari könnun var tekið 6 barna úrtak úr 24 barna árgangi, sem skiptist jafnt á 

milli kynja. Úrtakið sem tók þátt í könnuninni var með jafnt kynjahlutfall, þrír drengir 

og þrjár stúlkur. Ekki er hægt að ganga út frá því að könnunin sé lýsandi fyrir allt þýðið, 

en leiða má líkur að því að svo sé. Leggur höfundur því til að kannaður verði stærri 

hópur úr þýðinu með dreifðari aldursbili. Með stærri könnun er hægt að fá dýpri sýn á 

félagslegri stöðu heyrnarlausra og heyrnarskertra barna. Þannig væri til dæmis hægt að 

aðstoða heyrnarlausu og heyrnarskertu börnin betur að feta sig félagslega í frítímanum 

sýni könnunin fram á slaka félagstöðu. 

Í könnuninni var rætt við kennara barnanna og kom í ljós að eftir að bekknum var 

stokkað upp síðast liðið haust að börnin leita mikið í gömlu bekkjarfélagana. Öll börnin 

tala um að þau eigi jafnt heyrandi sem og heyrnarskerta vini í skólanum. 
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Þegar fjölskyldur barnanna eru skoðar kemur í ljós að fimm barnanna eru 

frumburðir foreldra sinna. Lítið sem ekkert táknmál er talað á heimilum barnanna þó 

vitað sé að táknmálið er haft í hávegum í skólanum og börnin noti það mikið þar. Flest 

börnin búa það vel að einhver tekur á móti þeim þegar heim er komið. Foreldrar flestra 

barnanna hafa einhvers konar háskólamenntun og búa flest börnin við mjög góðan 

húskost og góðar aðstæður heima fyrir. 

Eftir að bekknum var stokkað upp síðast liðið haust hefur börnunum gengið mjög 

illa að tengjast nýju bekkjarfélögunum. Áður höfðu börnin verið í bekk með börnum 

sem þau höfðu jafnvel þekkt frá því í leiksskóla. Tengslin við börnin í gamla bekknum 

hafa því tapast við þessa uppstokkun. Heyrnarskertu börnin sækja í gömlu 

bekkjarfélagana í frímínútum og öfugt. Sum börnin hafa þurft að finna nýja vini sem 

ekki virðist ganga alltof vel. Utan einnar stúlku sem hefur náð að tengjast tveimur 

stúlkum, önnur er heyrandi en hin er heyrnarskert. Flest börnin eiga einhvers konar 

félaga í grennd við heimili sín, öll leita þau í börn yngri en þau eru sjálf. Skiptingin er 

jöfn á útiveru þeirra og skiptist það í nákvæmlega helming. 

Heyrnarskertu börnin hafa öll aðgang að tölvum en misjafnt er hve mikið þau 

nota hana og hvernig. Farsíma eiga þau öll en misjafnt er hve mikið þau nota símana, 

minnst er þó að þau hringi í hvort annað. Tölvur og sjónvörp eru einnig hlutir sem öll 

börnin eiga og hafa í sínum herbergjum. Misjafnt er þó hve mikið þau nota sjónvarp og 

tölvu. Börnin nota flest netið og samskiptasíður til að tala saman. Fæst heimilin hafa 

reglur á tölvunotkuninni og ekki virðast foreldrarnir mikið skoða hvað börnin eru að 

gera á netinu eða í tölvunum yfirleitt. Þegar bornar eru saman tölur frá Hagstofu Íslands 

um hve margir eiga og nota ofangreind tæki má sjá að heyrnaskert börn eru ekki slakari 

en könnunin sýnir fram á (sjá fylgiskjal 3). 

Öll börnin hafa einhvern tímann verið í skipulögðum tómstundum. Börnin hafa 

flest fengið tækifæri á að kynnast flestum gerðum tómstunda. Hvergi hafa börnin náð að 

fóta sig í tómstundunum og eru því mikið að skipta um. Aðeins eitt barn hefur verið í 

sömu tómstundunum alla sína tíð. Flest börnin sækjast í hópíþróttir en þær eru fæstar að 

henta börnunum. Sum börnin hafa farið í sömu tómstundirnar og bekkjarfélagarnir en 

ekki náð að tengjast börnunum nema á meðan, ekki tekst þeim að tengjast öðrum 

börnum utan tómstundastarfsins. 
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Eftir að höfundur hefur rætt við foreldra og kennara barnanna og rýnt í svör 

viðmælanda hefur hún komist að niðurstöðum úr rannsókninni. Lagt var upp með í 

upphafi spurninguna; „Hvernig standa börnin félagslega, þátttaka í skipulögðu 

tómstundastarfi og hvernig frítímanum er varið þegar skóladegi lýkur?“ Heyrnarlausu og 

heyrnarskertu börnin standa frekar illa félagslega og hafa þau enga jafningja að leika við 

þegar að skóladegi lýkur. Börnin eiga félaga og vini þegar þau eru í skólaumhverfinu, en 

þegar að skóladegi lýkur hverfa allir félagarnir eða vinirnir. Nýju bekkarfélagarnir 

virðast ekki hafa áhuga á heyrnarskertu börnunum þegar að skóladegi lýkur. Hvað sem 

því veldur er ekki gott að segja en leiða má að því líkum að þekkingarleysi barnanna 

gagnvart heyrnarskerðingunni hafi þar eitthvað að segja. Uppstokkunin sem varð á 

bekknum síðastliðið haust hefur haft mjög slæm áhrif á börnin og eru þau þar af leiðandi 

í meiri hættu á að einangrast félagslega. Börn á þessum aldri eru að byrja að móta 

sjálfsmynd sína, því er ekki gott að rjúfa þau tengsl sem þau voru farin að mynda við 

gömlu bekkjarfélagana. Börnin ná þokkalega að tengjast félögunum í tómstundunum á 

meðan þær standa yfir, eftir að þau koma heim hafa þau enga félaga.  

Öll börnin hafa góðan aðgang að afþreyingarefni hvort heldur það er leikjatölva, 

heimilistölva eða sími. Flest börnin nota Internetið og þær spjallsíður sem eru á þeim 

miðli til að ná í einhverja félaga. Hinir ýmsu online leikir nota börnin til að tengjast að 

einhverju leiti. Börnin eru félagsverur og vilja frekar hafa lifandi börn í kringum sig en 

tölvufélaga því leika þau sér mikið með yngri systkinum þegar þau hafa engan annan. 

Eitt vakti þó athygli höfundar, hve misjafnt foreldrar lögðu á sig til að efla félagsleg 

tengsl barnanna við önnur börn  
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9 Lokaorð 
 

Heyrnarlaus og heyrnarskert börn í frítímanum er málaflokkur sem alltof litið 

hefur verið skoðaður hér á landi. Mikil áhersla er lögð á menntun barnanna og hvernig 

þau nýta sér táknmál í tjáskiptum við aðra einstaklinga. Rannsóknir sem gerðar hafa á 

verið á heyrnarlausum og heyrnarskertum börnum  sýna fram á mikilvægi umhverfis og 

skóla, en ekki frítímans. Eftir að skóladegi lýkur er engin umgjörð utan um heyrnalausu 

og heyrnaskertu börnin svipað og í skólanum. Fæstir íslendinga kunna táknmál, eru það 

helst þeir sem eiga og vinna með börnin í skólanum sem kunna það. Breytingarnar sem 

áttu sér stað síðastliðið haust hefur komið niður á heyrnalausu og heyrnaskertu 

börnunum þegar þau eru að komast á mjög viðkvæman aldur bæði félagslega og 

þroskalega séð. Úrtakið í könnuninni var einn árgangur og er því ekki lýsandi fyrir öll 

heyrnarlaus og heyrnarskert börn á landinu. Skóli fyrir alla er hugtak sem skólarnir nota 

mikið til að auglýsa sig, svo virðist ekki vera þegar táknmál er annarsvegar. Góð 

athugasemd kom á Facebook síðu hjá einni fullorðinni heyrnarlausri konu fyrir okkur 

sem höfum fulla heyrn og lýsir mjög vel stöðu heyrnarlausra á Íslandi þegar 

rannsóknarskýrslan kom út. Hún nefnir skýrsluna um bankahrunið og spyr hvað sé verið 

að tala um. Nefnir hún að henni sé neitað um aðgang að skýrslunni henni á máli, það er 

táknmáli. Hún er ósátt við að geta ekki tekið þátt í umræðunni því hún viti ekki hvað sé 

verið að ræða um og það sé ekki boði fyrir hana að fylgjast með umræðunum. Hnykkir 

svo í restina á því að enskt tungumál sé tekið frekar fram yfir íslenskt táknmál. Þessi 

lýsing er dæmigerð og algeng upplifun fyrir heyrnarlausa og heyrnarskerta Íslendinga. 

Athygli höfundar vakti hve margir útskrifaðir táknmálstúlkar vinna ekki við 

táknmálstúlkun. Þar sem höfundur á heyrnaskert barn kom það verulega á óvart að sjá 

hve vel börnin tengdust í skólanum en ekki utan hans. Börnin virðast eiga vini þegar þau 

eru í táknmálsumhverfi en ekki utan þess. Því væri mjög athyglisvert að skoða aftur 

þennan hóp þegar börnin eru komin á unglingastig. Hægt væri þá að gera 

samburðarrannsókn frá rannsókninni sem gerð var í þessu verkefni saman við stöðu 

þeirra á unglingsárunum. Rannsóknir á frítíma heyrnarlausra og heyrnarskertra þarf að 

rannsaka miklu meira. Þegar höfundur var að leita eftir rannsóknum á sviði tómstunda 

heyrnarlausra og heyrnarskertra barna fannst engin rannsókn, hvorki hjá börnum né 
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fullorðnum. Erlendis virðast ekki heldur verið gerðar rannsóknir á heyrnalausum og 

heyrnarskertum í frítímanum.  

Höfundur telur að draga megi lærdóm af þessu verkefni. Tómstundafræðingar og 

aðrir aðilar sem vinna með heyrnarlausum og heyrnarskertum börnum í frítímanum 

þurfa að leggja sérstaklega áherslu á nærumhverfi barnanna og efla hið félagsleganet í 

kringum þau. Gott nærumhverfi og gott félagsnet eflir heyrnarlausa og heyrnarskerta 

einstaklinginn félagalega og eykur lífsgæði hans. 
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Fylgiskjöl 

 

Fylgiskjal 1 

 

 

 

 

Heyrnar- og talmeinastöðin hélt fræðslufund árið 2008 fyrir foreldra heyrnarlausra og 

heyrnarskertra barna. Þessi tafla var notuð til stuðning fræðsluerindis sem Ingibjörg 

Hinriksdóttir yfirlæknir Heyrnar- og talmeinastöðinni hélt á fræðslufundinum. Taflan 

sýnir börn sem hafa verið greind heyrnarlaus eða heyrnarskert hjá Heyrnar- og 

talmeinastöð á árunum 1990 – 1997, eftir að taflan var gerð hafa tölur breyst og er 

árgangur 1999 með 24 börn. (Ingibjörg Hinriksdóttir, 2009) 
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Fylgiskjal 2 

 

Spurningar fyrir viðtölin við foreldra heyrnaskertra barna. 

 
1. Menntun foreldra 

2. Býr barnið í nágrenni við skólann? 

3. Ef barnið á ekki heima í nágrenni skólans hvernig fer það á milli? 

4. Kemur barnið heim með skólafélögum? 

5. Fer barnið heim með skólafélögum? 

6. Er einhver heima þegar barnið kemur heim úr skóla? 

7. Hittast börnin eftir skóla? 

8. Á barnið vini eða félaga? 

9. Eru félagarnir bekkjarfélagar eða nágrannar? 

10. Eru félagarnir jafnaldrar? 

11. Eru félagarnir yngri eða eldri? 

12. Hversu oft hittir barnið félagana? 

13. Hversu lengi er barnið með félögunum? 

14. Hvort eyðir barnið meiri tíma í að vera inni eða úti? 

15. Ef barnið er úti hvernig leikur það sér þá í? 

16. Í hve langan tíma er barnið með félögunum? 

17. Á hverjum degi eða annað slagið? 

18. Er barnið í skipulögðum tómstundum? 

19. Í hve langan tíma er barnið hverju sinni? 

20. Hvernig skipulögðum tómstundum er barnið í? 

21. Ef barnið er í íþróttum hvernig íþróttir stundar barnið? 

22. Ef barnið er í hóp íþróttum hvernig nær það að tengjast félögunum? 

23. Nær barnið auðveldlega að skilja fyrirmæli þjálfara? 

24. Nær barnið að tengjast félögunum í íþróttunum? 

25. Á barnið systkini? 

26. Eru systkinin eldri eða yngri? 

27. Leikur barnið mikið með systkinum? 

28. Hefur barnið aðgang að tölvu? 
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29. Hvað er barnið helst að gera í tölvunni? 

30. Á barnið msn eða Facebook síðu? 

31. Er barnið í sambandi við félagana í gegnum tölvuna? 

32. Eru tímamörk á tölvunotkun hjá barninu? 

33. Nýtir barnið allan tímann sem það má vera í tölvunni? 

34. Hversu miklum tíma ver barnið í tölvunni? 

35. Á barnið Gsm síma? 

36. Hvernig notar barnið símann? 

37. Hringir barnið í félagana? 

38. Þegar barnið er ekki í skipulögðum tómstundum hvernig ver það frítímanum? 
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Fylgiskjal 3 

 

 

 
 

 
www.hagstofa.is  

 

Tæknibúnaður heimila 2002-2009  

  Höfuðborgarsvæði 

Heimili með 

barn/börn yngri 

en 16 ára 

Tekjur 

heimilis 0-200 

þúsund  

Tekjur 

heimilis 201-

400 þúsund  

2007 
    

Sjónvarp 96 98 94 97 

Tvö sjónvarpstæki 

eða fleiri 
.. .. .. .. 

Myndbandstæki 79 88 67 80 

DVD spilari 79 89 57 80 

Borðtölva .. .. .. .. 

Fartölva .. .. .. .. 

Leikjatölva 43 72 23 39 

Nettenging 84 94 56 84 

MP3-spilari 56 76 32 42 

Farsími .. .. .. .. 

2008 
    

Sjónvarp 94 97 90 95 

Tvö sjónvarpstæki 

eða fleiri 
.. .. .. .. 

Myndbandstæki 72 80 60 76 

DVD spilari 83 91 65 82 

Borðtölva 61 70 43 60 

Fartölva 75 85 49 66 

Leikjatölva 41 66 23 32 

Nettenging 88 96 67 86 

MP3-spilari 63 85 43 52 

Farsími .. .. .. .. 

2009 
    

Sjónvarp 95 97 90 96 

Tvö sjónvarpstæki 

eða fleiri 
49 62 27 42 

Myndbandstæki 65 69 53 63 

DVD spilari 81 89 67 77 

Borðtölva 60 66 40 53 

Fartölva 79 87 56 70 

Leikjatölva 41 68 22 34 

Nettenging 90 97 72 87 

MP3-spilari 62 79 33 52 

Farsími .. .. .. .. 

 


