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Inngangur 

 

B.A. verkefni mitt fjallar um þátttöku 10-16 ára barna og unglinga með fatlanir í félags- 

og tómstundastarfi fyrir nemendur í grunnskólunum á Akureyri. Með félags- og 

tómstundatilboðum er átt við starfsemi sem nemendur geta sótt í frítíma sínum.  

Félagsstarf er þátttaka í skipulögðu starfi með öðrum og tómstundir er sá tími sem 

fólk hefur lausan frá skyldustörfum. Í verkefninu er verið að kanna hvort markhópurinn 

getur nýtt sér þau tilboð sem bæjarfélagið býður þessum aldurshópi í félags- og 

tómstundastarfi utan hefðbundins skóladags. 

Rannsóknarspurningar  

� Geta 10-16 ára börn og unglingar með fatlanir nýtt sér tilboð 

Akureyrarbæjar um félags- og tómstundastarfsemi fyrir þennan aldurshóp 

innan og utan skóla?  

� Ef ekki, þá hvers vegna?   

� Hvað þarf að breytast?  

Hugmyndin að verkefninu er tilkomin vegna starfa minna í grunnskóla sem 

stuðningsfulltrúi barna með fatlanir. Mér hefur fundist að þegar börnin væru komin á 

miðstig skólakerfisins færi að breikka bilið í félagslegri þátttöku bæði innan og utan 

skólans milli þeirra og jafnaldra þeirra. 

Í verkefninu er viðfangsefnið skoðað frá ýmsum hliðum. Gerð er grein fyrir 

lögum um réttindi barna og unglinga til félags- og tómstundastarfs og hvaða skyldur 

bæjarfélagið hefur samkvæmt þeim. Félagslega hugmyndafræðin innan 

fötlunarfræðanna er skoðuð og hvernig hún getur tengst verkefninu. Skoðaðar eru tvær 

rannsóknir sem tengjast því gildi sem félags- og tómstundastarf hafði fyrir börn og 

unglinga er þurftu séraðstoð í grunnskólum. Starfssvið þroskaþjálfans er greint út frá 

menntun hans, lögum, siðareglum þroskaþjálfa og hver hans þáttur getur verið í félags- 

og tómstundastarfi fyrir alla.  

 Fræðasviðið er um þroskaferil barna og unglinga og hvernig félagslegi þátturinn 

hefur þar áhrif. Ákveðin atriði eiga við um hvert aldursskeið í þroskaferlinum og hér 

verður meira fjallað um eldri börn og unglinga því verkefnið og rannsóknin eru um 

þann aldurshóp. Einnig er fjallað sérstaklega um félagsþroska barna og unglinga með 

þroskahamlanir og gildi þátttöku í félags- og tómstundastarfi fyrir þroska þeirra og 

hæfni sem fullgildir þegnar þjóðfélagsins. Fræðin eru sótt í bækur, blöð og greinar um 
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þroskasálfræði barna og unglinga. Um félagsstarf, íþróttir og tómstundastarf barna og 

unglinga og gildi þess er leitað á sama hátt í bókum, blöðum, greinum og á vefsíðum. 

Efnis um börn og unglinga með þroskahamlanir er leitað innan fræða um fatlanir og 

rannsókna á því sviði.  

 Rannsókn er gerð á þátttöku 10-16 ára barna og unglinga með fatlanir, í félags- og 

tómstundastarfi á vegum Akureyrarbæjar. Rannsóknin er bæði eigindleg og megindleg. 

Spurningalistar voru sendir til umsjónarmanna félagsmiðstöðva og kennara á 

námskeiðum sem eru skipulögð af félags- og tómstundaráði. Viðtöl voru tekin við þrjár 

mæður sem eiga börn í markhópnum. Svörin í rannsókninni segja til um hvaða ályktun 

verður dregin um þjónustu Akureyrarbæjar við markhópinn..  

 Niðurstaðan  úr rannsókninni er síðan metin og greint hvað er gott í starfinu og 

hvort og þá hvað má betur fara. Einnig er skoðað hvernig þekking þroskaþjálfa getur 

nýst innan félags- og tómstundastarfs barna og unglinga. Í lokaorðum verður fjallað um 

hver niðurstaðan er og hvort þörf er á meiri rannsóknum á tækifærum ungs fólks með 

fatlanir til þátttöku í tómstundatilboðum í sveitarfélaginu. 
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1. kafli                                                                                                        

Forsendur verkefnis og rannsóknar 

1.1 Lög um rétt barna og unglinga til félags- og tómstundastarfa 

Víða má finna í lögum greinar sem lúta að viðfangsefni þessa verkefnis, meðal annars  í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, lögum um málefni fatlaðra, lögum um félagslega 

þjónustu og grunnskólalögum. Hér verður gerð grein fyrir þeim greinum laga sem að 

efninu snúa.   

Í 23. gr. 1.tölulið í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir m.a. að andlega eða  

líkamlega fatlað barn skuli njóta sómasamlegs lífs sem tryggir því virðingu og virka 

þátttöku í samfélaginu. Í 3. tölulið sömu gr. segir ,,...og möguleika á tómstundaiðju, 

þannig að stuðlað sé að sem mestri félagslegri aðlögun og þroska þess...” (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1989). 

Fyrsta grein laga nr. 59/1992 um málefni fatlaðra segir að markmið laganna sé að 

tryggja fötluðum jafnrétti og lífskjör sem eru sambærileg við aðra þegna þjóðfélagsins 

og skapa þeim skilyrði til eðlilegs lífs (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).  

 Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga segja í 31. gr. nr. 40/1991 að 

félagsmálanefnd skuli sjá um að börn fái notið þroskavænlegs uppvaxtar og þar með 

talið tómstundastarfs. Einnig segir í sömu lögum 36. gr. að heimilt sé að fela 

félagsmálanefndum umsjón með æskulýðs- og íþróttamálum þar á meðal rekstri 

félagsmiðstöðva, tómstundastarfs í skólum og aðstöðu fyrir íþróttastarfsemi (Lög um 

félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991). Lög um réttindi barna og unglinga til félags- 

og tómstundastarfs eru ótvíræð og gilda jafnt fyrir alla.  

Að undirbúa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi er hlutverk 

grunnskólans í samvinnu við heimilin (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). Í 34. gr laga nr. 

66/1995 um grunnskóla segir ,, Í öllum grunnskólum skal nemendum gefinn kostur á að 

taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans. Tómstunda- og félagsstarf getur 

bæði verið liður í daglegu starfi og utan venjulegs skólatíma” (Lög um grunnskóla nr. 

66/1995). 

Til grundvallar þessu verkefni eru lagðar þær skyldur sem Akureyrarbær hefur 

samkvæmt lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 til að gefa öllum jöfn 

tækifæri til að njóta félags- og tómstundastarfs, bæði innan og utan skóla. Rekstur 

grunnskólanna er einnig á vegum sama sveitarfélags sem ber því skylda samkvæmt 
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grunnskólalögum nr. 66/1995 að sjá um framkvæmd félags- og tómstundastarfs í 

grunnskólum þess.  

1.2 Félagslega sjónarhornið innan fötlunarfræða  

Í lögum kemur fram að réttur einstaklinga á þjónustu er jafn hver sem staða hans er og 

skyldur samfélagsins eru skýrar. Því ber að tryggja fötluðum jafnrétti og lífskjör sem 

eru sambærileg við lífskjör annarra aðra þegna þjóðfélagsins,  

Innan fötlunarfræðanna hafa verið að koma fram nýjar hugmyndir og 

skilgreiningar á því hvað sé fötlun og af hverju hún stafi. Áður var læknisfræðilegi 

þátturinn ráðandi í viðmiðum um hvað væri fötlun og þá gengið út frá því að það væri 

skerðing, líkamleg eða andleg sem ylli fötluninni. En nýjar hugmyndir segja að það sé 

samfélagið sem valdi því að fólk sé fatlað. 

 Þessar hugmyndir innan fötlunarfræða leggja áherslu á mikilvægi umhverfis, 

menningar og félagslegra þátta (Rannveig Traustadóttir, 2003 bls. 20). Ef hindranir sem 

fatlað fólk verður fyrir eru fjarlægðar þá verði fötlun ekki lengur til staðar þó skerðing 

einstaklingsins sé viðvarandi. 

Félagsleg líkön leggja áherslu á að þær hindranir sem er að finna í umhverfinu 

eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Þekktast og umdeildast þessar líkana er 

hið svonefnda ,,breska félagslega líkan um fötlun” (Rannveig Traustadóttir, 2003 bls. 

29). Með þessa hugmyndafræði að leiðarljósi verða gerðar enn meiri kröfur til 

samfélagsins um að fjarlægja hindranir, laga aðgengi og þjónustu við fólk með fatlanir 

þannig að það geti tekið fullan þátt í þjóðlífinu án sértækra úrræða. 

Ef litið er á fötlun út frá því að hún eigi sér rót í  félagslegum hindrunum þá verða 

viðbrögð að beinast að breytingum í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003 bls. 

38). Breska félagslega líkanið um fötlun gefur allt aðra sýn á möguleika fólks með 

fatlanir og þá kannski sérstaklega sú tilfinning að þeir þurfi ekki að vera í 

,,betlihlutverkinu”. Þeir eru, samkvæmt mannréttindasáttmálum, jafn réttháir öðrum 

þegnum þess þjóðfélags sem þeir eru hluti af og þeim ber því sú þjónusta sem gerir 

þeim kleift að eiga líf eftir eigin þörfum og óskum. 

Með nýju hugmyndafræðinni finnst fötluðu fólki að það sé að fá staðfestingu á 

því að það er ekki eingöngu þess eigin skerðing sem veldur erfiðleikum heldur eigi 

erfiðleikarnir sér félagslegar rætur (Rannveig Traustadóttir, 2003 bls. 30). Ýmis 

vandamál og erfiðleikar í uppvexti íslenskra ungmenna svo sem vinaleysi, einsemd og 
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erfiðleikar við að komast um og fleira, tengist frekar höfnun samfélagsins en 

skerðingunni (Dóra S. Bjarnason, 2001 bls. 33). 

Hér er aðeins stiklað á stóru varðandi það  hvað umhverfið er mikill áhrifaþáttur á 

möguleika fólks til að vera fullgildir þátttakendur í þjóðfélaginu á eigin forsendum. 

Norskur fræðimaður Tøssebro segir að fötlun sé afstæð og taki mið af umhverfi og 

tilteknum aðstæðum (Rannveig Traustadóttir, 2006 bls. 27).  

Þessi nýja hugmyndafræði sem byggir á því að það sé umhverfið sem geri fólk 

fatlað en ekki hvernig það sjálft er, getur létt fólki með fatlanir mikið, viðhorfið til sjálfs 

sín og eigin getu. Þetta gefur fyrirheit um að fólk með fatlanir geti verið fullgildir 

þátttakendur í þjóðfélaginu í framtíðinni. Það verður einnig að hugsa til þess að lagður 

sé góður grunnur í uppvexti barna því það skiptir sköpum fyrir börn með hreyfihömlun 

að horft sé til framtíðar varðandi þroskamöguleika þeirra, almenna þátttöku og virkni í 

samfélaginu (Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir 2006 bls. 58).  

Það sem hér kemur fram styður þær hugmyndir mínar að verkefninu um hve 

félagsleg þátttaka í uppvextinum hefur mikið að segja um þroska, vináttu og færni til að 

vera virkur einstaklingur í samfélaginu á fullorðinsárum. Rannsóknin í verkefninu á að 

geta leitt í ljós hvort það eru aðstæður í umhverfinu sem hamla þátttöku markhópsins í 

félags- og tómstundastarfi við grunnskóla Akureyrarbæjar og hvernig má fjarlægja þær.  

1.3 Rannsóknir um félagslega þátttöku barna og unglinga 

Tvær íslenskar rannsóknir koma báðar inn á efnið sem verið er að fjalla um í 

verkefninu. Önnur rannsóknin heitir ,,Að vera í sérdeild” eftir Sigríði Einarsdóttur en í 

henni er verið að fjalla um hvernig börnum sem verið hafa í sérdeildum í almennum 

grunnskólum hefur farnast eftir skóla. Í þeirri rannsókn eru það einstaklingar með náms-

og/eða hegðunarerfiðleika en ekki skilgreindar fatlanir sem eru í rannsóknarhópnum. En 

þó að þeir falli ekki í þann hóp sem er markhópurinn í lokaverkefni mínu, getur 

umfjöllun þar stutt við það. Þar segir m.a. að fljótlega eftir að lög um almenna 

skólagöngu voru sett 1907 fóru námserfiðleikar að gera vart við sig og áhyggjur af 

börnum sem áttu við félagslega erfiðleika að etja (Sigríður Einarsdóttir, 2003 bls. 113). 

Af þessu sést að áhyggjur af félagslegu hliðinni í skólastarfi er ekki ný af nálinni.  

Í rannsókninni kemur fram að að velgengni þátttakenda var meiri eftir að 

grunnskóla lauk ef félagsleg staða þeirra hafði verið sterk í skólanum þrátt fyrir að vera 
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í sérdeild. Það tengdist meðal annars virkni þeirra í íþróttum og öðrum áhugamálum 

(Sigríður Einarsdóttir, 2003 bls. 124).   

Rannsóknin ,,Sérnámsbrautir og skólasamfélag” eftir Kristínu Björnsdóttir er um 

samskipti þroskaheftra og ófatlaðra framhaldsskólanema. Rannsókn Kristínar er um 

eldri einstaklinga en þann hóp sem verkefnið nær til. Á einum stað í rannsókninni segir 

sérkennari að hann geri sér grein fyrir því að hann afsaki óviðeigandi hegðun nemenda 

með því að hann sé fatlaður. Það sé mögulega vegna þess að fatlaðir unglingar  eigi ekki 

fyrirmyndir í ófötluðum unglingum, að þeir læri ekki hvernig unglingar haga sér 

(Kristín Björnsdóttir, 2003 bls. 138).  

Í lokaorðum sínum telur Kristín mikilvægt að þroskaheftir einstaklingar verði 

sýnilegri og að grunnurinn að aukinni þátttöku þeirra í samfélaginu sé lagður í 

skólastarfi. Einnig að niðurstöður rannsóknarinnar bendi til þess að það sé mikilvægt 

fyrir þroskahefta nemendur að fá tækifæri til að umgangast ófatlaða skólafélaga (Kristín 

Björnsdóttir, 2003 bls. 147).  

Báðar þessar rannsóknir benda á hvað það getur skipt miklu fyrir framtíð barna og 

unglinga í uppvextinum að þeim gefist tækifæri til félags- og tómstundastarfa. Það 

kemur fram að þó nám hafi gengið erfiðlega hjá einstaklingum og heimilisaðstæður 

jafnvel verið slæmar líka, að sterk félagsleg staða hjálpaði þeim til að koma sér áfram 

eftir að skóla lauk.  

 

1.4  Þroskaþjálfinn – menntun og starfssvið 

Í verkefninu er kannað hvort Akureyrarbær uppfylli lagalegar skyldur sínar um jafna 

möguleika barna og unglinga með fatlanir til nýta sér félags- og tómstundatilboðin í 

grunnskólum bæjarins. Til að að koma til móts við þarfir einstaklinga með fatlanir má 

ætla að fagstéttir geti komið þar að með sína sérþekkingu og þar á meðal þroskaþjálfar. 

 Þroskaþjálfar eru sérmenntaðir til að sinna fólki með fötlun. Menntun 

þroskaþjálfans miðar að því að hann fái þekkingu og færni í því að veita fólki með 

fatlanir þjónustu og ráðgjöf. Hann þarf að þekkja lög og reglur um réttindi og skyldur 

samfélagsins við fatlaða og gæta réttar þeirra til þjónustu eftir þörfum hvers og eins. 

Þroskaþjálfar starfa samkvæmt lögum nr. 18 1978 28. apríl og reglugerð 215/1987 

um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa. Hann starfar einnig eftir siðareglum 

þroskaþjálfa og í 1. gr. stendur: ,,Þroskaþjálfi beitir fagþekkingu sinni í því skyni að 

bæta lífsskilyrði og lífsgæði skjólstæðinga sinna. Virðing og umhyggja fyrir 
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skjólstæðingum og aðstandendum þeirra skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa” 

(siðareglur þroskþjálfa- sótt á vefslóð 31. mars 2007). 

Í störfum sínum þarf þroskaþjálfinn að hafa fræðilega þekkingu að leiðarljósi en 

einnig trausta siðgæðisvitund. Starfsvettvangur þroskaþjálfa er margbreytilegur og 

viðfangsefni fjölbreytt. Hann getur spannað þjónustu við einstaklinga með fatlanir allan 

þeirra lífsferil, frá fæðingu til loka. Það getur hafist með ráðgjöf og stuðningi við 

foreldra þegar barn fæðist með fötlun og síðan á öllum skólastigum. Hann aðstoðar 

einstaklinginn við þátttöku í atvinnulífinu, hvar og hvernig hann vill búa og vinnur að 

því að hann njóti lífsgæða til jafns við aðra í þjóðfélaginu. Mikilvægur þáttur í starfi 

þroskaþjálfans er að gæta þess að rétti skjólstæðinga sinna til þjónustu sé framfylgt á 

öllum sviðum samkvæmt lögum. Til að sinna þeirri fjölbreytni sem er í þjónustunni eru 

vinnustaðir þroskaþjálfans innan mismunandi þjónustu- og stjórnunarkerfa í 

þjóðfélaginu.   
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2. kafli                                                                                                  

Fræðin um félagsþroska barna og unglinga 

2.1 Félagsþroski barna 

Hvernig börn þroskast hefur verið mikið rannsakað af fræðimönnum og því af miklu að 

taka þegar leitað er upplýsinga um þroskaferilinn hjá börnum og unglingum. Í 

rannsóknum er þroskaferli barna og unglinga oft skipt niður í ákveðin þroskasvið og eitt 

af þeim er persónuleika- og félagsþroski. Verkefnið fjallar um félagsþroska barna og 

unglinga og hvað eflir hann, því er hér gerð grein fyrir hvernig þroskaferillinn er og 

hvað styður hann í uppvextinum. 

Það hefur lengi verið ljóst hvað fyrstu æviárin skipta miklu fyrir síðari þroska 

einstaklingsins (Tryggvi Sigurðsson, 2001 bls. 40). Í félagslegum samskiptum er 

undirstaðan lögð í frumbernsku milli barnsins og foreldra þess. Ungbarnið sem finnur 

hlýju og traust og nær að mynda örugg tengsl leggur grunn að heilbrigðum 

sálfræðilegum þroska síðar í lífinu (Shaffer 2001 bls. 404). 

Hvernig persónuleiki barns þróast fer mikið eftir tengslum þess við uppalendur 

(Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðfinna Eydal, 2003 bls. 55). Þegar barn fæðist er það ekki 

með mótaðan persónuleika en mjög fljótt fara skapgerðareinkenni að koma í ljós hjá 

því. Það eru síðan samskiptin við fólkið sem annast þau á fyrstu árunum og tengslin við 

það sem ráða miklu um framtíðina, hvernig því tekst upp í samskiptum við umhverfi 

sitt. 

Grunnur félagslegrar hegðunar og réttlætiskenndar er færni í að átta sig á og taka 

þátt í tilfinningum annarra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993 bls. 39). Þegar barnið byrjar 

á leikskóla og fer að hafa meiri samskipti við jafnaldra verður það að geta sýnt samstarf 

og sveigjanleika. Þá fer að reyna á færnina að gefa og þiggja og að geta samið um 

hlutina. Gildi félagsstarfs er mikið því samvera með jafnöldrum er eitt af því sem eflir 

félagsþroska barna. Þau sjá hvað það er sem þarf að tileinka sér og hvaða reglur gilda 

innan aldurshópsins 

Á leikskólaaldri er barnið sjálflægt í hugsun og getur því ekki gert glögg skil á 

milli sín og annarra. Sjálflægni kemur fram i leikjum, þau geta ekki fylgt leikreglum þó 

þau segist gera það. Piaget sagði að börnin mynduðu sínar eigin reglur og fylgdu þeim 

(Aldís Guðmundsdóttir, 1992 bls. 189). Á þessum aldri eru börnin mjög bundin af eigin 

sjónarhornum og eiga erfitt með að setja sig í annarra spor (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 
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1993 bls. 39). Af þessum tilvitnunum er ljóst að aðlögun í samskiptum við aðra er 

mikilvæg frá unga aldri og leggur grunninn að samskiptahæfni einstaklinga. 

Vinátta myndast milli barna, unglinga og fullorðinna, innan fjölskyldunnar og 

utan. Hún myndast víða en oftast ræður eitthvað sameiginlegt úrslitum eins og 

áhugamál, húmor, reynsla og siðferði (Gunnar Hersveinn, 2006 bls. 33). Barni sem er 

að hefja skólagöngu finnst yfirleitt spennandi að byrja í skóla. Því finnst að þá sé það 

orðið stórt og megi og geti gert svo margt sem ekki var hægt meðan það var í 

leikskólanum. Barnið verður hluti af hóp sem leikur sér saman úti í frímínútum. 

Félagarnir skipta orðið meira máli en áður og það að vera viðurkenndur sem hluti af 

hópnum. Barnið eignast vini sem það fær stundum að fara með heim úr skólanum eða 

taka með sér heim. Þessi vinátta helst stundum öll skólaárin og oft lengur.  

Aukinn félagsþroski barna á fyrstu árum grunnskólans kemur m.a. fram í 

hugmyndum þeirra um sig og aðra, sambönd og samskipti. Betri forsendur barnanna til 

að setja sig í annarra spor og skilja hvernig þeim líður, eykur samkennd og hjálpsemi 

við aðra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993 bls. 53). 

Við upphaf skólagöngu fer barnið að verða færara um að vinna með öðrum því 

það ruglar ekki lengur saman eigin sjónarhornum og annarra (Aldís Guðmundsdóttir, 

1992 bls. 195). Það fer þá úr vernduðu umhverfi leikskólans þar sem þess er gætt og það 

aðstoðað, yfir í skólasamfélagið þar sem gerðar eru meiri kröfur um að það bjargi sér 

sjálft. Umhverfið krefst þess að barnið fylgi fastmótaðra skipulagi, það þarf að standa 

skil á verkefnum og fylgja ákveðnum reglum. Að auki fer þátttaka í íþróttum, tónlist, 

myndlist og mörgu fleira að skipta meira máli. Mikil samskipti við jafnaldra bæði sem 

samherja og mótherja í íþróttum gerir miklar kröfur til barnanna um að tileinka sér færni 

í samskiptum.  

Félagsstarf, íþróttir og tómstundir er orðinn stór þáttur í uppeldis- og skólastarfi 

og gegnir mikilvægu hlutverki fyrir andlega og líkamlega heilsu barna (Þórey Edda 

Elísdóttir, 2003 sótt á vef 3.11 2006). Möguleikar barna með fatlanir, hverjar sem þær 

eru, til að taka þátt í þeirri starfsemi sem rekin er af frjálsum félagasamtökum, eru í 

mörgum tilfellum takamarkaðir. Líkamlegar fatlanir koma oft í veg fyrir að þau geti 

tekið þátt í hópíþróttum þar sem hraði og viðbragðsflýtir er nauðsynlegur en 

þroskahömlun veldur frekar erfiðleikum með að skilja leikreglur í íþróttunum eða annari 

félagslegri starfsemi, þegar farið er að gera kröfur um þær.  
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Börn og unglingar með fatlanir hafa ekki síður þörf fyrir að taka þátt í þessari 

félagsstarfsemi vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem hún hefur á félagsþroska og 

samskiptafærni. Það er því mikilvægt í starfsemi grunnskólanna að lögum um jafnan rétt 

til þátttöku í félags- og tómstundastarfi sé fylgt eftir.  

2.2 Félagsþroski unglinga 

Þegar barnið er að breytast í ungling upplifir það oft erfið tímabil. Áhyggjur þeirra af 

því að vera öðruvísi en hinir vaxa og getur álit þess sem skiptir mestu máli í lífi 

unglingsins hverju sinni, orðið ráðandi í hegðun hans og framgöngu. Tilfinningarnar 

geta farið í flækju, sjálfsmyndin er oft óskýr og unglingurinn þarf því að hafa viðmiðin 

frá öðrum unglingum um hvað þeir eru að gera, hver áhugamál þeirra eru og hvernig 

þeir tala saman.  

Því eru þroskaverkefni unglingsáranna mörg og þroskun sjálfsmyndar er eitt sem 

sumir telja mikilvægasta verkefni unglingsáranna. Unglingurinn þarf m.a. að aðlagast 

breyttu útliti, mynda sambönd við félaga af báðum kynjum, ná tilfinningalegu 

sjálfstæði, búa sig undir verkefni fullorðinsáranna og þroska félagslega ábyrgð (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992 bls. 197). 

Þegar barnið er að færast yfir á unglingsárin getur það fundið til tilfinningalegrar 

togstreitu því það tilheyrir enn að hluta til barni en er að teygja sig í átt til 

fullorðinsmyndar. Félagarnir og þeirra álit skiptir orðið meira máli en foreldranna og að 

vera samþykktur í félagahópnum er unglingum stundum lífsspursmál. Þeir eru að reyna 

að finna sitt eigið sjálf og gera sér mynd af því hver þau eru. 

 Einmanakennd getur verið aldurstengd, kannski upplifa unglingar einmanaleika 

sterkar en aðrir vegna þess að þeir eru hvorki börn né fullorðnir (Gunnar Hersveinn, 

2006 bls. 93). Til að sjálfsmyndin þroskist verður einstaklingurinn að að hafa einhverja 

heildarmynd um sjálfan sig sem er ekki alltaf að taka breytingum. Unglingurinn er 

óöruggur um sjálfan sig vegna þeirra miklu breytinga sem eru í líkamlegum þroska á 

þessum aldri. Unglingurinn sækir traust og hald í vinahópinn og verður að falla að því 

sem er viðurkennt innan hans (Aldís Guðmundsdóttir, 1992 bls. 149). 

Börn velta ekki sjálfsmyndinni mikið fyrir sér en á unglingsárunum verða miklar 

breytingar á þeim sjálfum og aðstæðum öllum sem valda því að hún kemst í 

brennidepilinn. Flestir unglingar eru uppteknir af því hvað öðrum finnst um þá og 

samtöl við vini snúast gjarnan um að fá viðbrögð á sig og sín umhugsunarefni. Þetta er 
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tímabil mikillar togstreitu og tilfinningaálags, unglingurinn er að færast í veröld sem er 

óljós og hann þarf að ryðja sér braut og finna sitt mikilvægi þar (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir 1993 bls. 63-5).  

Skipulag á félags- og tómstundastarfi fyrir börn og unglinga er rakið til þriggja 

þátta. Þar er um að ræða þjóðfélagsbreytingar sem hafa orðið og þar með auknar 

tómstundir, í öðru lagi hefur tómstundastarf fengið fastan sess vegna þess að það er talið 

hafa uppeldislegt gildi og í þriðja lagi hefur það skemmtanagildi fyrir þennan aldurshóp. 

Sumt tómstundastarf hefur að auki heilsufarslegt gildi eins og íþróttir og líkamsrækt 

(Þórólfur  Þórlindsson, Kjartan Ólafsson,Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2000 bls. 12).  

Gildi samleiks barna, þátttaka í íþróttum og félagsstarf er undirstaða í samskiptum 

milli fólks, það að geta sett sig í spor annarra og samlíðun með öðrum lærist gegnum 

þessa þætti jafnframt því sem vitþroski eykst. Í þessari samantekt kemur fram mikilvægi 

þess í uppvexti barna að hafa samskipti við jafnaldra og einnig almennt að vera 

samvistum við annað fólk vegna þeirrar þekkingar sem þau fá gegnum samskiptin. 

 

2.3 Þroskaferill barna og unglinga með fatlanir                                                      

Þroski barna með fatlanir er oft seinni heldur en jafnaldra þeirra en hann hefur sama 

ferli. Þó getur vægi milli þátta verið ójafnara hjá fötluðu börnunum en hinum sem getur 

valdið erfiðleikum í samskiptum við umhverfið. 

Þeir sem eru þroskahamlaðir búa við ýmsar viðbótarfatlanir sem hafa áhrif og 

alltaf fylgja erfiðleikar í félagslegri aðlögun að samfélaginu (Tryggvi Sigurðsson, 2000 

bls. 16). Réttur barna er tryggður samkvæmt lögum um jafnan rétt til þjónustu. Flest 

börn fötluð jafnt sem ófötluð fara nú orðið á almenna leikskóla. Þegar kenningar um 

félagsþroska barna eru skoðaðar kemur fram hvað það er mikilvægt að þau umgangist 

hvert annað og læri af því. 

Elsa Sigríður Jónsdóttir gerði rannsókn á árunum 2002-2003 sem heitir ,,Milli 

vonar og ótta: Sjónarmið foreldra fatlaðra barna á leikskólum”. Fram kom að 

foreldrarnir lögðu áherslu á nauðsyn þess að styðja við börnin í leik og efla félagsfærni 

þeirra þannig að þau gætu eignast vini og félaga. Í rannsókninni kom fram að 

foreldrarnir kviðu því að börnin þeirra yrðu vinafá og einmana (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2003 bls. 65). Börn með þroskahamlanir og ófötluð börn eru á líkara þroskastigi á 
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leikskólaaldrinum en verður síðar þegar þau eldast, þá eykst munurinn í þroskanum 

(Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2003 bls. 67). Með þá starfsemi í huga sem er á leikskólum þá 

er það góður grunnur að félagslegri þátttöku barnanna þegar þau eldast bæði í samleik 

og þátttöku í íþróttum m.a. þegar þau byrja í grunnskólanum. Í leikskólum geta 

skipulagðar hreyfistundir skipt máli til að ýta undir áhuga þroskaheftra barna á að  

hreyfa sig og veita þeim um leið félagslega örvun. Eftir því sem börnin stækka verða 

íþróttir og önnur tómstundaþátttaka þeim mikilvæg og þau læra að setja getu sína í 

víðara samhengi (Ingveldur Friðriksdóttir, 2000 bls. 69).  

Aukin áhersla er nú lögð á félagslega færni, aðlögunarhæfni og hegðun hjá 

þroskahömluðum börnum því þessir þættir verða mikilvægari fyrir börn eftir því sem 

þau eldast. Félagsleg færni hefur mikil áhrif á hvort þroskahömluð börn fara í almennan 

skóla eða sérúrræði (Tryggvi Sigurðsson, 2000 bls. 55 

Nú hafa foreldrar barna með fatlanir val um skóla fyrir börn sín. Það fer þó að 

einhverju leyti eftir búsetu fólks hvaða val það hefur. Í stærri bæjarfélögum eru í sumum 

grunnskólunum sérdeildir sem eru oft sérhæfðar til að kenna börnum með sértækar 

fatlanir. Í rannsókn Elsu Sigríðar kom fram að þegar foreldrar áttu að velja um 

grunnskóla fyrir barn sitt völdu þeir almenna skólann því þeir vildu rjúfa félagslega 

einangrun fatlaða barnsins og koma því inn í almenna samfélagið (Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2003 bls. 66). 

Snæfríður Þóra Egilsson gerði rannsókn sem hófst árið 2000 á þátttöku nemenda 

með hreyfihamlanir í skólastarfi. Þar kemur fram að slæmt aðgengi og ferlimál koma 

gjarnan í veg fyrir félagslega þátttöku (Snæfríður Þóra Egilsson, 2003 bls. 92). Aðgengi 

í skólum er misjafnt og því geta möguleikar barnanna verið skertir vegna lélegs 

aðgengis eða aðstöðu ef þau eru háð miklum hjálpartækjum. Þegar verið er að fjalla um 

félagslega þátttöku fatlaðra barna í grunnskólum getur það verið afstætt. Það ræðst að 

hluta til af getu og áhuga barnsins og hvað kennarar og aðstoðarfólk er vakandi fyrir 

möguleikum þess til þátttöku. 

Þátttaka felur í sér að hvaða marki nemendur eru virkir í viðfangsefnum í 

skólanum, hvernig þeir nýta tækifærin sem þeim standa til boða fyrir jafningjahópinn. 

Félagsleg tengsl eru mikilvæg fyrir þroska og vellíðan nemenda með fötlun. 

Félagsfærni, vitrænir þættir og viðurkennd hegðun virðast skipta miklu máli hvað 

varðar þátttöku barnanna við mismunandi aðstæður í skólanum. Skapgerð nemandans, 
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jákvæðni og glaðværð höfðu einnig áhrif á virka aðild hans í bekknum (Snæfríður Þóra 

Egilsson, 2003 bls. 92-94).  

Í rannsókn Snæfríðar kom fram að foreldrar og nemendur sem hún ræddi við 

töldu félagslegt samneyti öðru mikilvægara, vellíðan barnsins skipti meira máli heldur 

en einkunnir. Það kom einnig fram í þessari rannsókn að áhrif fötlunar virtust ekki 

skipta sköpum hvað varðaði félagatengsl, persónuleiki einstaklingsins skipti meira máli 

(Snæfríður Þóra Egilsson, 2003 bls. 105). Þegar skoðað er hvað hefur áhrif á 

félagatengsl og félagsþroska þá eru greinilega mjög mörg atriði sem þar skipta máli um 

hvernig til tekst. Það er ekki til ein rétt aðferð til að þetta gangi og þetta sýnir þörfina á 

þjónustuáætlanunum fyrir hvern einstakling út frá hans sértæku þörfum og einnig hans 

persónuleika.  

Í félagslegum athöfnum daglegs lífs verður að leggja áherslu á viðfangefni sem 

svara til aldurs barnsins og þroskamöguleika þess svo það megi dafna sem virkur 

einstaklingur í samfélaginu (Snæfríður Þóra Egilsson og Guðrún Pálmadóttir 2006 bls. 

42). Hagnýt færni, félagsþroski og hegðun ráða án efa meiru um hvernig börnum með 

þroskahömlun vegnar síðar í lífinu en árangur í hefðbundnum námsgreinum (Tryggvi 

Sigurðsson, 2000 bls. 88). Þau fræði sem vitnað er í leggja áherslu á mikilvægi 

félagslegra samskipta fatlaðra barna innan almennu þjónustukerfanna s.s. leikskóla og 

grunnskóla. Börnin læri þar samskipti við jafnaldra og hvers er krafist af þeim í 

ákveðnum aðstæðum.  

Fólk með fötlun hefur sömu þarfir og ófatlaðir til félagslegra samskipta og vináttu 

og er það í hlutverki þjónustuveitanda að koma þeim þætti í góðan farveg (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2001 bls. 42). Skóladagvistin gegnir mikilvægu hlutverki félagslega fyrir 

stóran hluta fatlaðra barna því þau eru mörg félagslega einangruð heima (Gerður Agot 

Árnadóttir, 2005 bls. 5-11). Hér er í lokin verið að vitna í foreldri fatlaðs drengs sem er 

kominn á unglingsár þar sem hún bendir á fötluð börn eru í mörgum tilfellum félagslega 

einangruð heima hjá sér. Það bendir á mikilvægi þess að börn og unglingar með fatlanir 

hafi greiðan aðgang að félags- og tómstundastarfi utan skóla. 

2.4 Samantekt efnis 

Hér er aðeins stiklað á stóru um mikið efni þar sem verið er að fjalla um þroskaferil 

barna og unglinga, bæði almennt og síðan sérstaklega um einstaklinga með fatlanir. 

Tilgangurinn var að finna rök fyrir mikilvægi félags- og tómstundastarfs fyrir þessi 



Kennaraháskóli Íslands –Vorönn 2007               Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfabraut-fjarnám                                                  Ásta Þorsteinsdóttir 
Leiðsögukennari: Kristín Lilliendahl  

 

 16 

aldursskeið. Ég tel að það sem hér kemur fram sýni hvað samvera með jafnöldrum í leik 

og starfi innan og utan skóla hefur mikið að segja fyrir félagsþroska í uppvextinum. 

Sérstaklega er bent á gildi þess fyrir börn með fatlanir að tileinka sér félagsfærni vegna 

þess hve miklu máli hún skiptir á fullorðinsárum. Því megi ætla að einstaklingur með 

fötlun sem tileinkar sér hefðbundna færni til samskipta vegni betur úti í samfélaginu á 

fullorðinsárum. 
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3. kafli                                                                                                       

Þátttaka barna og unglinga með fatlanir í félags og tómstundastarfi – 

rannsókn 

3.1 Aðdragandi rannsóknar 

Sveitarfélagið þar sem rannsóknin er gerð er Akureyri. Grunnskólar Akureyrar eru 8, 

þar af er einn þeirra sérskóli fyrir börn með hegðunaraskanir og einn er í Hrísey. Til að 

gera rannsóknina þurfti að fá upplýsingar um félags- og tómstundastarf í skólunum. 

Leitað var til forstöðumanns tómstundastarfs í skólum Akureyrarbæjar eftir 

upplýsingum  um starfsemina og það hverjir gætu svarað spurningalistum um þátttöku 

markhópsins í þeirri starfsemi. Í starfi sínu með börnum með fatlanir hefur gerandi 

rannsóknarinnar kynnst foreldrum margra barnanna og leitaði eftir viðtölum við þrjár 

mæður sem allar samþykktu að veita viðtal.   

Til að geta dregið ályktanir af svörum úr rannsókninni var þörf á vitneskju um 

fjölda barna með skilgreindar fatlanir í markhópnum þar sem ekki var spurt um hvað 

þau væru mörg sem sæktu tilboðin. Upplýsingar um þennan þátt eru fengnar hjá 

sérkennsluráðgjafa grunnskólanna.  

3.2 Rannsóknarspurningar  

1. Geta 10-16 ára börn og unglingar með fatlanir nýtt sér tilboð 

Akureyrarbæjar um félags- og tómstundastarfsemi fyrir þennan aldurshóp 

innan og utan skóla?  

2. Ef ekki þá hvers vegna?   

3. Hvað þarf þá að gera til að bæta aðstöðuna?  

Spurning 1 er aðalrannsóknarspurningin en hvort svara þarf hinum tveim fer eftir 

svörum við fyrstu spurningunni. 

3.3 Tilboðin  

Sex félagsmiðstöðvar eru reknar af Akureyrarbæ fyrir börn og unglinga. Þær eru 

starfræktar í grunnskólum bæjarins og tómstundadeild bæjarins sér um rekstur þeirra. 

Aldurshópurinn sem sækir félagsmiðstöðvarnar eru börn á miðstigi og unglingar í 8.-10. 

bekk grunnskólanna. Í handbók félagsmiðstöðva á Akureyri stendur: ,,Félagsmiðstöðvar 

eru mikilvægur þáttur í lífi barna og unglinga og gegna því veigamikla hlutverki að 

sinna félagsþroska, sjálfsmynd, líðan og lífsleikni þeirra sem félagsmiðstöðvarnar 
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sækja”. Meginmarkmiðið með starfseminni er að gera öllum kleift að sækja félags- og 

tómstundastarf og virkja frumkvæði allra barna og unglinga í félags- og tómstundastarfi 

(handbók félagsmiðstöðva á Akureyri, 2006). 

Námskeið eru haldin í tengslum við grunnskólana, flest eru í skólunum sjálfum en 

einstaka námskeið er utan skólanna. Námskeiðin eru einn og hálfur til tveir tímar í senn 

og eru frá því að vera tvö skipti upp í sex. Fjöldi námskeiða í gangi hverju sinni er 

misjafn en þegar rannsóknin var gerð voru þau ellefu sem tíu kennarar sáu um (Bergljót 

Jónasdóttir, viðtal í des. 2006). 

3.4 Markhópurinn  

Markhópur rannsóknarinnar eru 10-16 ára börn og unglingar með með skilgreindar 

fatlanir. Upplýsingar um fjölda barna í markhópnum er fengin á hjá umsjónarmanni 

sérkennslu á Akureyri. Börnin eru 41 í 7 skólum. Við suma skólana eru sérdeildir og í 

þeim skólum eru börn með skilgreindar fatlanir fleiri ( Elín Sigurbjörg Jónsdóttir, 

einkasamskipti 9.01 2007). 

Til að kanna þátttöku markhópsins í félags- og tómstundastarfi  var farin sú leið 

að gera bæði megindlega og eigindlega könnun. Megindlega könnunin nær til 

forstöðumanna félagsmiðstöðvanna og kennara á námskeiðunum með spurningalistum. 

Spurningalistarnir voru sendir til forstöðumanna í netpósti en kennara í bréfpósti. 

Eigindlega könnunin eru hálfopin viðtöl við mæður þriggja barna á þessum aldri. 

Börnin eru með mismunandi fatlanir og á misjöfnum aldri. 

3.5 Þátttaka/ svörun  

Spurningalistar voru sendir út 9. febrúar og svara óskað fyrir 23. febrúar en 

svarfresturinn var síðan framlengdur til 10. mars. Spurningalistar voru sendir til sex 

forstöðumanna félagsmiðstöðva og tíu námskeiðskennara. Fjórir forstöðumenn svöruðu 

og er svörun því 60%. Fimm námskeiðskennarar svöruðu þ.e. svörun 50% og því ekki 

marktæk en gefur þó vísbendingar um hver þátttaka markhópsins er í námskeiðum.  

Hálfopin viðtöl voru tekin við þrjár mæður sem eiga börn á mismunandi aldri og 

með ólíkar fatlanir. Það eru tvær stúlkur og einn drengur. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu 15. feb– 20. mars 2007  
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3.6 Samantekt úr svörum forstöðumanna félagsmiðstöðva 

Starfsemi félagsmiðstöðvanna er með svipuðu sniði, bæði hvað varðar skipulag, hvað 

verið er að gera og opnunartíma. Í þremur af fjórum félagsmiðstöðvunum komu 

einstaklingar með fatlanir. Það kemur ekki fram fjöldi einstaklinga á hverjum stað en þó 

má gera ráð fyrir því að þeir komi í flestar (75%) félagsmiðstöðvanna. Einstaklingar 

með fötlun sem koma eru með þroskahamlanir eða líkamlegar fatlanir. Einn kemur með 

aðstoð með sér en aðrir koma einir. Þeir sem koma einir þurfa ekki aðstoð. 

Svör forstöðumanna félagsmiðstöðvanna við fyrstu rannsóknarspurningunni um 

það hvort markhópurinn geti sótt þær er já hvað aðgengi varðar. Um það hvort hægt 

væri að veita aðstoð er svarið neitandi í þrem af fjórum. Í þeirri fjórðu er hægt að veita 

aðstoð að vissu marki.   

Spurningunni um það hvort eitthvað þurfi að gera til að einstaklingar með fötlun 

sæki meira félagsmiðstöðvarnar svara þeir á þann veg að kynna þurfi starfsemina miklu 

betur og gera notendum, foreldrum þeirra og kennurum grein fyrir því að þessi starfsemi 

sé fyrir alla. Af þessum orðum þeirra má álykta að þátttakendur með fatlanir séu ekki 

margir þó einhverjir komi í þrjár af fjórum félagsmiðstöðvunum. Þá er það spurningin 

hvers vegna það séu ekki fleiri sem sækja félagsmiðstöðvarnar. Er það vegna þess að þá 

vantar fylgdarmenn og vissu ekki að þeir ættu rétt á aðstoð samkvæmt lögum um jafna 

möguleika til þátttöku í félags- og tómstundastarfi, eða er það eitthvað sem ekki liggur í 

augum uppi um orsakir þess að ekki sækja fleiri félagsmiðstöðvarnar ( fylgiskjal I).   

3.7 Samantekt úr svörum námskeiðskennara   

Námskeiðin sem börn með fatlanir sóttu voru handverksnámskeið. Það kom fram hjá 

einum kennaranum að það voru tvö börn með þroskahömlun búin að koma í fimm ár á 

námskeið hjá honum. Það kemur ekki heldur fram í þessari könnun frekar en könnun 

félagsmiðstöðvanna hvað það eru mörg börn og unglingar í markhópnum sem sækja 

námskeiðin.  

Svar námskeiðskennaranna við fyrstu rannsóknarspurningunni er já, það geti allir 

sótt námskeiðin að þeirra mati því aðgengi sé í lagi. Hvort þeir geti veitt aðstoð og þau 

geti sótt námskeiðin þess vegna voru svör þeirra mismunandi. Sumir kennaranna töldu 

að þeir gætu veitt aðstoð en aðrir töldu að það þyrfti að gera ráð fyrir 

aðstoðarmanneskju. Því má segja að möguleikar markhópsins verði takmarkaðir ef þeir 

þurfa aðstoð. 
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 Við spurningunni hvað þarf að gera til að auka þátttöku í námskeiðunum kemur 

fram hjá tveimur kennaranna að það mætti hvetja börnin og unglingana meira til að 

sækja námskeiðin. Það verði að hafa aðstoðarfólk fyrir einstaklinga sem þess þurfa 

vegna einhverra hamlana. Námskeiðin þarf að auglýsa á þann veg að þeir sem þurfa 

aðstoð viti að hún verði til staðar (fylgiskjal II). 

3.8 Viðtöl við þrjár mæður 

Viðtölin í rannsókninni voru við þrjár mæður sem eiga börn í markhópnum. Viðtölin 

voru hálfopin og spurningar sem lagt var upp með í viðtölunum eru eftirfarandi: 

1. Sækir barnið þitt félagsmiðstöðina við sinn skóla? 

2. Sækir það námskeið sem eru í boði fyrir þess aldurshóp? 

3. Þarf barnið aðstoð? 

4. Sér starfsfólk félagsmiðstöðva eða námskeiða um að aðstoða barnið?  

5. Ef ekki hver gerir það? 

6. Hvað finnst þér að þurfi að gera til að barnið þitt geti sótt félags- og 

tómstundatilboð fyrir sinn aldur? (fylgiskjal III). 

Ein móðirin sem ég ræddi við á 15 ára dreng með einhverfu. Hann er seinþroska en 

hefur alltaf verið í almennum bekk með mismikinn stuðning og aðlögun námsefnis að 

sinni getu. Að sögn móður hans hefur drengurinn ekki sótt félagsmiðstöðina við sinn 

skóla eða nein námskeið sem þar hafa verið í boði í vetur. Drengurinn þarf ekki aðstoð. 

Hún sagði að hann hefði ekki beint áhuga á því að sækja félagsmiðstöðina en þó væri til 

staðar löngun hjá honum að vera með hópnum, jafnöldrum sínum. Hún sagði að hann 

væri þannig staddur að hann finnur vanmátt sinn en geti samt ekki breytt því.  

Önnur móðirin sem ég ræddi við á 12 ára stúlku, mikla félagsveru og var hún vel 

sett félagslega við byrjun skólagöngu en bilið milli hennar og jafnaldra breikkaði ört.  

Hún er með væga greindarskerðingu en málleg geta góð, hreyfifærni er skert og 

fínhreyfingar ekki góðar en hún getur farið allra sinna ferða sjálf. Verkleg færni lítil. 

Hún þarf mikinn stuðning í skólanum varðandi nám.  

Stelpan hefur sótt tvö námskeið og er það eingöngu vegna þess að móðursystir 

hennar er leiðbeinandi á þeim. Móðir hennar hafði ekki hugleitt að sækja um fleiri 

námskeið því stelpan þyrfti manninn með sér á þau. Hún hafði ekki áttað sig á þeim rétti 

stelpunnar til að geta sótt námskeið og þá skyldu bæjarins að sjá henni fyrir aðstoð. 

Aðspurð sagði móðirin að hún hefði örugglega látið stelpuna fara á einhver fleiri 
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námskeið ef hún hefði vitað um þennan rétt hennar. Eins virtist móðirin ekki vita um að 

félagsmiðstöðin við skólann hefði opnunartíma fyrir miðstigið í skólanum. 

Þriðja móðirin sem rætt var við á 12 ára stúlku sem er líkamlega fötluð eftir slys 

þegar hún var 7 ára gömul. Fötlun hennar kemur ekki í veg fyrir að hún geti sótt það 

sem er í boði, aðgengi er í lagi og hún þarf ekki aðra aðstoð en að komast á staðina og 

heim aftur.  

Að sögn móður vill stelpan ekki sækja neitt af því sem er í boði í vetur. Hún hafi 

farið síðastliðinn vetur á námskeið en ekki viljað gera það á þessu skólaári. Þó hefði 

henni fundist gaman í fyrra og verið að tala um einhver námskeið í haust en svo ekki 

viljað fara. Það kom fram í viðtalinu að stelpan vissi ekki hvað félagsmiðstöð var því 

hún hafði spurt móður sína rétt áður en viðtalið fór fram hvað félagsmiðstöð væri.  

Móðirin sagðist enga skoðun hafa á því hvort það væri eitthvað í starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar sem þyrfti að breyta. Hún hefði ekkert velt þeirri starfsemi fyrir 

sér og það sama gilti um námskeiðin. 

3.9 Samantekt úr viðtölum við mæðurnar 

Ekkert barnanna sótti félagsmiðstöðvarnar og bara eitt þeirra námskeið. Ástæðurnar 

voru þær að börnin vildu það ekki sjálf í tveimur tilvikum og mæðurnar lögðu þá ekki 

áherslu á að þau gerðu það. Ein móðirin virtist ekki vita um möguleika dóttur sinnar til 

að sækja félagsmiðstöð.  

Öll æfa börnin sund með sérdeild sundfélags á Akureyri. Þar eru flestir með 

þroskahamlanir og aðspurð sagði móðir stúlkunar sem er með líkamlegu fötlunina að 

stelpunni findist það allt í lagi. Þó væri að koma fram það sama þar og varðandi Rjóðrið 

(hvíldar og endurhæfingarheimili fyrir langveik börn) en þangað vill hún helst ekki fara 

lengur. Er farin að finna til yfirburða gagnvart þeim sem þar dvelja því þau séu flest 

þroskahömluð. Hin tvö börnin eru mjög ánægð í sundinu og í þeirri starfsemi sem 

tengist því. 

Móðir drengsins var að velta því fyrir sér hvort sín afstaða hefði áhrif því hún 

legði ekki pressu á hann að sækja þessi tilboð. Henni finnst hann frekar vilja vera með 

krökkum sem eru á svipuðu stigi og hann sjálfur. Drengurinn er í 10. bekk og er 

fjáröflun fyrir útskriftarferð m.a. í formi skólaskemmtana og vinnur hann á þessum 

skemmtunum. Móðir hans segir að hann fari á þessar skemmtanir af skyldu því hann er 

mjög samviskusamur, en ekki af því að hann langi til að fara. 



Kennaraháskóli Íslands –Vorönn 2007               Lokaverkefni til B.A. gráðu 
Þroskaþjálfabraut-fjarnám                                                  Ásta Þorsteinsdóttir 
Leiðsögukennari: Kristín Lilliendahl  

 

 22 

4. kafli                                                                                                
Niðurstöður  

4.1 Niðurstaða úr rannsókn 

Til að svara rannsóknarspurningunni þurfa svörin við spurningunum um aðgengi og 

aðstoð í könnuninni að vera já. Svarið við spurningunni um aðgengi er já í öllum 

tilvikum. Hins vegar þegar er spurt um hvort það sé hægt að veita aðstoð á stöðunum þá 

er það neikvætt í flestum tilfellum. Því er niðurstaðan sú að það geti ekki allir nýtt sér 

félags- og tómstundatilboðin. Það kom fram í viðtalinu við eina móðurina að dóttir 

hennar þyrfti aðstoð á námskeiðunum. Í öðru tilfelli kom fram að einstaklingur hafði 

aðstoðarmann með sér.   

Draga má þá ályktun af svörum úr könnuninni að þó einstaklingar með fatlanir 

komi í félagsmiðstöðvarnar og á námskeið þá séu þeir ekki margir sé tekið mið af þeim 

fjölda sem er með skilgreindar fatlanir í grunnskólunum. Þó að það séu ekki nema 

mæður þriggja barna af markhópnum sem er rætt við, þá sækir ekkert barna þeirra 

félagsmiðstöðvarnar og ekki nema eitt barnið sækir námskeið.  

Akureyrarbær stendur vel að málum hvað aðgengi snertir á þeim stöðum sem svör 

komu frá. Atriði sem þarf að lagfæra eru að það sé fólk til aðstoðar í 

félagsmiðstöðvunum og á námskeiðunum fyrir einstaklinga sem þess þurfa vegna 

fatlana. Annað er aukin kynning til barna með fatlanir og foreldra þeirra um hvað er í 

boði í félags- og tómstundastarfi. En til að mögulegt sé að kynna það sem jafna 

möguleika fyrir alla verður aðstoð að vera í boði þar sem starfsemin er.  

 

4.2 Hlutverk þroskaþjálfa í félags- og tómstundastarfi 

Menntun og þekking þroskaþjálfans á fötlunum og þeim afleiðingum sem þær geta haft 

er góður undirbúningur til að taka þátt í að skipuleggja og starfa við félags- og 

tómstundamál. Þroskaþjálfinn þekkir þroskaferil barna og hvaða þættir eru mikilvægir 

til að örva hann. Einn af þeim þáttum eru samskipti og félagsleg þátttaka í leik og starfi. 

Því á þroskaþjálfi að geta leiðbeint og skipulagt í félags- og tómstundastarfi fyrir alla 

notendur. Hann getur séð hvaða hindranir eru í umhverfinu sem koma í veg fyrir að fólk 

með fatlanir geti nýtt sér almenna þjónustu og einnig hvernig þjónustu þarf að veita í 

hverju tilviki. 
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Forsendur til starfa á því sviði sem verkefnið fjallar um aukast með sameiningu 

Þroskaþjálfabrautar og Tómstunda-og félgsfræðibrautar sem tekur gildi á haustönn 2007 

í Kennaraháskóla Íslands.  
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Lokaorð 

Þegar tekin var ákvörðun um hvað lokaverkefnið átti að vera á haustönn 2006 var það 

markmiðið að komast að því hvort Akureyrarbær væri að uppfylla þær lagalegu skyldur 

sem hann hefur gagnvart börnum og unglingum um tilboð á félags- og tómstundastarfi. 

Í tilboðunum verður að felast möguleiki einstaklinga með fötlun til að nýta sér þau og 

um það er rannsóknin.  

 Samkvæmt félagslegum líkönum er fötlun einstaklinga afleiðing af hindrunum 

sem samfélagið býr til og kemur í veg fyrir þátttöku þeirra sem fullgildir 

þjóðfélagsþegnar. Menntun þroskaþjálfans á að gera hann færan um að benda á 

hindranir ef þær eru til staðar. Við samantekt á fræðaefni kemur fram gildi félags- og 

tómstundastarfs fyrir börn og unglinga hvort sem þeir eru fatlaðir eða ófatlaðir.    

 Í rannsókninni kemur fram að töluvert framboð er á tómstundastarfi fyrir þennan 

aldurshóp á vegum Akureyrarbæjar. Hins vegar virðist markhópur rannsóknarinnar lítið 

vera að nýta sér það sem er í boði. Það hefði þó gefið gleggri mynd af af fjölda 

þátttakenda ef svörun í könnuninni hefði verið meiri. Það er ekki að sjá af svörum að 

gert sé ráð fyrir því að fatlaðir einstaklingar nýti sér tilboðin með tilliti til þess að ekki 

er gert ráð fyrir auka aðstoð á námskeiðum eða í félagsmiðstöðvum. Einnig að 

starfsemin sé lítið kynnt fyrir notendum, aðstandendum þeirra og öðrum sem koma að 

þjónustu við þá.  

Af viðtölunum við mæðurnar má draga þá ályktun foreldrar geri sér ekki fulla 

grein fyrir  réttindum og möguleikum barna sinna á þessu sviði. Það er eins og það 

myndist eyða í þjónustunni við börn og unglinga með fatlanir við 10 ára aldur þegar þeir 

eiga ekki rétt til dvalar á frístundaheimilum við skólana lengur.  

 Niðurstöður verkefnisins eru að aðgengi er í lagi þar sem starfsemin er sem verið 

var að kanna og það eigi ekki að aftra þátttöku markhópsins í tilboðunum. En það verði 

að bæta upplýsingar til foreldra, barnanna og unglinganna, starfsfólks í þjónustunni og  

þá um leið að sjá til þess að viðeigandi aðstoð sé til staðar fyrir þá einstaklinga sem   

þarfnast hennar til að geta notið þess sem verið er að bjóða upp á.  

Upplýsingarnar úr rannsókninni geta verið leiðbeinandi til starfsfólks innan 

tómstundasviðs Akureyrarbæjar. Einnig þeim sem eru í þjónustu við markhópinn, 

notendum og foreldrum þeirra. 

Ég er búin að starfa í mörg ár með börnum og fullorðnum með fatlanir á Akureyri. 

Því þekki ég nokkra foreldra barna með fatlanir og einnig fólk sem vinnur að málefnum 
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fatlara barna og fullorðinna í bænum. Þegar ég hóf undirbúning að verkefninu og hitti 

foreldra sem áttu börn á þeim aldri sem rannsóknin nær til, þá kom fram mikill áhugi 

hjá þeim og að þeirra mati er mikil þörf á meira og fjölbreyttara tómstundastarfi se börn 

þeirra gætu nýtt sér. Einnig væri þörf á samsvarandi starfi fyrir þau eftir að grunnskóla 

lýkur því þá virtist vera fátt sem þau gætu tekið þátt í nema um sérstarfsemi fyrir þá sem 

eru með fötlun. Gera mætti könnun á því hvort og hvernig íþróttafélög og önnur 

tómstundastarfsemi fyrir börn og unglinga, getur mætt þörfum þeirra einstaklinga með 

fatlanir sem vildu taka þátt í þeirra starfi. 

Samkvæmt rannsókninni og því sem mátti lesa úr henni, bæði svörum frá þeim 

sem sjá um tómstundastarfið og mæðrunum þá virðist starfsemin ekki vera nóg vel 

kynnt hvorki fyrir börnunum eða foreldrum þeirra. Ég dreg líka þá ályktun af samtölum 

mínum við mæðurnar það sé ekki lögð sérstök áhersla á það börnin taki virkan þátt í 

almennu tilboðunum.  

 Mín skoðun er að það megi vinna miklu meira á þessum vettvangi við að auka 

þátttöku fólks með fatlanir í almennu félagsstarfi. Það þarf að leita meira eftir 

skoðunum foreldra á því hvernig þeir vilja sjá starfsemi á þessu sviði fyrir börn sín. 

Einnig eiga notendurnir sjálfir, það er börn og ungt fólk með fatlanir að fá tækifæri til 

að koma óskum sínum og löngunum á framfæri og hvað þeim finnst að þurfi að gera á 

þessu sviði. 

 Aukin þátttaka barna og unglinga með fatlanir í félags- og tómstundastarfi gæti 

samkvæmt fræðum aukið færni þeirra til fullrar þátttöku í samfélaginu. Því gæti  

samvinna við frjálsu félagasamtökin í sveitarfélaginu verið mikilvæg til að auka 

tækifæri fólks með fötlun til þátttöku í félags- og tómstundastarfi.   
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