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ÁGRIP 

 

Verkefni þetta er heimildasamantekt með nýsköpun sem felur í sér að kanna þátttöku 

barna með hreyfihömlun og hreyfiþroskaröskun. Tilgangur verkefnisins er að draga saman 

niðurstöður rannsókna á því hvernig börn og unglingar á aldrinum 6-16 ára með hreyfihömlun 

og hreyfiþroskaröskun verja frístundum sínum. Jafnframt er leitast við að skilgreina þá þætti 

sem hafa hvað mest áhrif á þátttöku barnanna í frístundum og þá sér í lagi þætti tengda 

umhverfinu. Við vinnslu heimildasamantektarinnar kom í ljós að lítið er um rannsóknir um 

þátttöku barna og unglinga í frístundum. Þetta er athyglisvert í ljósi þeirrar þróunar sem átt 

hefur sér stað innan iðjuþjálfunar undanfarin ár og felur meðal annars í sér áherslu er á 

þátttöku, félagsleg tengsl, virkni og vellíðan barna og ungmenna. Niðurstöður rannsókna voru 

að mestu fengnar erlendis frá en leitað var heimilda í fræðibókum, fræðiritum og á 

veraldarvefnum. Niðurstöður heimildasamantektarinnar sýna að börn og unglingar með 

hreyfihömlun og hreyfiþroskaröskun hafa sömu áhugamál og aðrir jafnaldrar en aðstæður í 

nánasta umhverfi þeirra geta hindrað þátttöku þeirra, s.s. afstaða fjölskyldunnar og barnsins 

sjálfs, aðgengi og jafnframt hvaða úrræði eru tiltæk hverju sinni. Líkamleg geta 

einstaklingsins og færni til tjáskipta hefur hvað mest að segja varðandi hve mikið og hve oft 

þau taka þátt í athöfnum sem veita þeim félagsleg tengsl. Jafnframt sýna niðurstöður að leggja 

þarf aukið vægi á þátttöku barna í skipulögðum og frjálsum athöfnum og þá sérstaklega finna 

leiðir til að efla félagsfærni barnanna og hvetja þau til tómstundaiðkunar með því að 

markmiði að auka þátttöku þeirra, vellíðan og vinatengsl. Til að slíkt geti gerst er mikilvægt 

að breyta viðhorfi samfélagsins til barna og unglinga með hreyfihömlun. Og hvar er betra að 

byrja en í skólum þar sem þau eyða stórum hluta dagsins. 
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ABSTRACT 

The purpose of this documentation was to collect data about participation in leisure 

activities by young people ages 6 – 16, with movement impairments and developmental 

coordination disorders. Also, this study defines the limiting environmental factors that are 

affecting their participation. Involvement of young people in leisure activities is a relatively 

unexplored topic. Despite the current emphasis on participation, social relations, activity and 

well-being of children and adolescents within the field of occupational therapy, few studies 

have explored how children and adolescents participate with their peers during leisure 

activities. Most of the literature for this study was collected on an international spectrum from 

professional books, journals, and the Internet. According to the literature, children and 

adolescents with movement impairments and developmental coordination disorders have the 

same interests as others. Some conditions in the child’s environment can prevent them from 

participating, such as the parents’ and child’s attitudes toward activities, accessibility, and 

resource availability. Physical functional ability and communication skills have the most 

significant impact when they are participating in activities which allow for social interactions. 

The results of studies also indicate that there needs to be more emphasis placed on children’s 

participation in different types of activities, ways to improve their social skills, and 

encouraged participation in leisure activities, with the ultimate goal of enhancing their 

participation, well-being, and possible friendships. For this to happen it is important to change 

the opinion of the society towards children and adolescent with disabilities. Where better to 

start than in the school where they spend most of their time.  
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