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Útdráttur

Í ritgerðinni er leitast eftir því að svara spurningunni, tómstundir barna og ungmenna 

með fötlun – hvað hindrar? Í fyrsta kaflanum, Fötlun, er gert grein fyrir læknisfræðilega 

og félagslega sjónarhorninu á fötlun.  Einnig er fjallað um fatlaða í  nútímasamfélagi 

ásamt  þróun  í  málefnum  fatlaðra,  en  viðhorf  almennings  og  stjórnvalda  til 

minnihlutahópa í samfélögum eru oft þannig, að tíma tekur að fá breytingar í gegn. Rætt 

er  um mikilvægi þess  að vera þátttakandi  í  samfélaginu.  Rýnt  er  í  helstu ávinninga 

skipulagðra  tómstunda  ásamt  hvaða  þýðingu  skipulagðrar  tómstundir  hafa  í 

nútímasamfélagi. Greint er frá hinum ýmsum rannsóknum sem hafa leitt í ljós að börn 

og  ungmenni  með  fötlun  taka  síður  þátt  í  skipulögðum  tómstundum  en  ófötluð. 

Jafnframt hefur komið fram að þau séu líklegri en önnur að vera ein eða með foreldrum 

sínum í frítímanum. Ýmislegt bendir til þess að börn og ungmenni með fötlun eigi færri 

möguleika til tómstundaiðkunar en ófötluð börn og ungmenni. Einnig hafa rannsóknir 

sýnt að foreldrar og fullorðnir sjá að mestu leyti um að skipuleggja líf þeirra. En talið er 

að börn og ungmenni með fötlun fá sjaldan tækifæri til þess að ákveða sjálf hvað þau 

vilja.  Komið  er  inná  mikilvægi  þess  að  veita  börnum  og  ungmennum  með  fötlun 

tækifæri til þess að æfa sig að ákveða sjálf hvað þau vilja hafa fyrir stafni í frítímanum. 

Ekki á að ákveða fyrirfram hvað ekki sé unnt að gera í frítíma barna og ungmenna með 

fötlun.  Það  þarf  að  hugsa  hlutina  uppá  nýtt  og  líta  frekar  til  tækifæranna  en  ekki 

hindranirnar. Sú staðreynd að ákveðinn hópur í samfélaginu áliti sig utanveltu er ekki 

ásættanlegt í nútímasamfélagi. Jafnframt ber að hafa í huga að úrræði sem fela í sér 

aðgreiningu eru á skjön við mannréttindasáttmála.
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Inngangur

Frítími  hefur  mikla  þýðingu  í  lífi  barna  og  ungs  fólks.  Í  frítímanum læra  börn  og 

ungmenni ýmislegt sem þau læra ekki í skólanum eða inná heimilinu (Rinnan, 2007). 

Skipulagt tómstundastarf fyrir börn og ungmenni er jafnframt talið hafa þýðingarmikið 

uppeldislegt  gildi  í  nútímasamfélagi  (Þórólfur  Þórlindsson,  Kjartan  Ólafsson,  Viðar 

Halldórsson  og Inga  Dóra  Sigfúsdóttir,  2000).  Með  þetta  í  huga  mun  ég  fjalla  um 

hindranir  í  tómstundastarfi.  Ég  mun  sérstaklega  skoða  hverjar  hindranir  eru  í 

tómstundastarfi  barna  og  ungmenna  með  fötlun.  Rannsóknarspurningin  er  því: 

Tómstundir barna og ungmenna með fötlun – hvað hindrar?

Ástæðan fyrir því að ég ákvað að dýpka mig á þessu sviði er sú að oft verður 

þessi hópur í samfélaginu útundan (Morris, 1989). En rannsóknir hafa leitt í ljós að börn 

og ungmenni með fötlun taka síður þátt í skipulögðum tómstundum og séu líklegri en 

önnur að  vera ein  eða með foreldrum sínum í  frítímanum (Snæfríður  Þóra Egilson, 

2008).  Einnig  bendir  ýmislegt  til  þess  að  börn  og  ungmenni  með  fötlun  eigi  færri 

möguleika til tómstundaiðkunar en önnur (Law o.fl., 2006; María Játvarðardóttir, 2008). 

Það er réttur barna og ungmenna með fötlun að fá möguleika á að taka þátt í öllum þeim 

tækifærum sem bjóðast í skipulögðu tómstundastarfi (Kutner og Factor, 2001). Í raun 

eiga allir samfélagsþegnar rétt á að ákveða sjálfir hvað hann eða hún tekur sér fyrir 

hendur í frítíma sínum. Innihaldsríkur frítími að eigin vali hefur mikla þýðingu fyrir 

vellíðan, heilsu og lífsgæði einstaklinga (Magnusson og Lorentzi, 1999). En hafa börn 

og  ungmenni  með  fötlun  sömu tækifæri  og  ófötluð  börn  þegar  kemur  að  velja  sér 

tómstundir?  Eitt  af  þeim helstu hlutverkum tómstunda-  og félagsmálafræðings er að 

hvetja  einstaklinga  til  þátttöku  og  hafa  trú  á  getu  og  færni  einstaklings 

(Ungdomsstyrelsen, 2008). Einnig þarf fagfólk í frístundageiranum að stuðla að því að 

allir  einstaklingar  njóti  jafnra  tækifæra  til  uppbyggilegra  frítíma  (Félag  fagfólks  í 

frítímaþjónustu, 2009). Því mun ég leitast eftir því að skoða helstu hindranir, sem verða 

á vegi barna og ungmenna með fötlun í tómstundastarfi. Hugtök eins og mannréttindi, 

valdefling, tómstundir, þátttaka og sjálfsmynd verða rædd. Einnig mun ég fjalla um hin 

ýmsu sjónarhorn sem fræðin geta um. Þannig ætti ég að geta tileinkað mér þekkingu og 

færni á því, sem er ætlast til af tómstunda- og félagsmálafræðingi í nútímasamfélagi á 
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þessu tiltekna sviði. Fá innsýn í heim hóps sem hefur átt og á enn í réttindabaráttu fyrir 

ýmis málefni sem okkur ,,hinum” þykir sjálfsögð. 
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1 Fötlun

Í  kaflanum,  Fötlun, geri  ég  grein  fyrir  læknisfræðilegu  og  félagslegu sjónarhorni á 

fötlun.  Einnig  mun ég  fjalla  um fatlaða  í  nútímasamfélagi  ásamt  þróun í  málefnum 

fatlaðra. Að lokum kem ég inná mikilvægi þess að vera þátttakandi í samfélaginu. Hvers 

vegna  eru  gerðir  sér  sáttmálar  um stöðu  minnihlutahópa  þegar  skýrt  kemur  fram í 

Mannréttindasáttmála  Sameinuðu  þjóðanna  að  allir  eiga  rétt  á  fullri  þátttöku  í 

samfélaginu?

1.1 Mismunandi skilningur á hugtakinu fötlun 

Hugmyndir manna um fötlun eiga uppruna úr læknavísindum og eru ennþá daginn í dag 

litaðar af þeim (Kutner og Factor, 2001). Má segja að þær hugmyndir séu ekki einungis 

ríkjandi  í  heilbrigðiskerfinu  heldur  einnig  á  hinum  ýmsu  fræðasviðum  svo  sem  í 

menntavísindum (Rannveig  Traustadóttir,  2006).  Rannveig  Traustadóttir  bendir  á  að 

fötlun er skilgreind og skilin á mismunandi vegu milli samfélaga og jafnvel innan sama 

samfélags á mismunandi tímum. Hún nefnir tvær leiðir til þess að skilgreina fötlun, hin 

læknisfræðilega og svo þá hin félagslega nálgun. Sú læknisfræðilega horfir á skerðingu, 

líkamlega eða andlega hjá einstaklingnum og færni viðkomandi í samanburði við þá 

sem eru taldir ,,eðlilegir”. Fólk með fötlun þurfa umönnun og lækningu ásamt meðferð. 

Einnig er þessi hópur háður öðrum og eru ólánsöm fórnarlömb. Þetta sjónarhorn er oft 

undirliggjandi í starfi fagfólks á hinum ýmsum sviðum hins opinbera. Einnig hefur það 

verið  áberandi  meðal  almennings  og  litað  sjálfskilning  fólks  með  fötlun  (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Viðhorf samfélagsins má segja dregur úr tækifærum fatlaðs fólks 

til  valdeflingar  (Laufey  Elísabet  Löve,  Rannveig  Traustadóttir  og  Hanna  Björg 

Sigurjónsdóttir, 2010). Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar í anda læknisfræðilegra 

sjónarmiða hafa átt  sinn þátt  í  að gera lítið úr fötluðum ásamt því að réttlæta þann 

mismun gagnvart þessum ákveðna hóp (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Hin  leiðin,  sú  félagslega,  horfir  á  fötlun  sem  hluta  af  mannlegum 

margbreytileika, að fötlun sé fullkomlega eðlilegur hlutur. Það er samfélagið sem gerir 

einstaklinginn  fatlaðan.  Samfélagið  reiknar  ekki  með  að  fólk  sé  í  hjólastól  eða  sé 

heyrnarlaust  og  þurfi  túlk  (Rannveig  Traustadóttir,  2004).  Fordómar,  lélegt  aðgengi, 
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afmörkuð réttindi ásamt aðgreiningu í menntun, atvinnu og búsetu takmarkar möguleika 

fatlaðra á virkri þátttöku og innihaldsríku lífi. Þetta gerir það að verkum að hópurinn 

nýtur ekki sömu tækifæra í lífinu og aðrir samfélagsþegnar (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

2003). Fræðimenn í fötlunarfræðum líta svo á að  skerðingar séu hluti af mannlegum 

margbreytileika og að berjast þurfi gegn ríkjandi hugmyndum um hvað eigi að teljast 

,,eðlilegt”  í  samfélögum  (Rannveig  Traustadóttir,  2006).  Segja  má  að  enginn  einn 

ráðandi  skilningur  sé  til  á  Norðurlöndunum  á  hugtakinu  fötlun  þó  svo  að 

Norðurlandabúar deili  svipuðum hugmyndum um fötlun.  En höfuð áhersla er lögð á 

tengsl hins fatlaða við umhverfið hjá hinum norrænum þjóðum (Rannveig Traustadóttir, 

2004). Hjá hinum norrænum þjóðum er hugtakið fötlun notað sem yfirhugtak um hópa 

fólk  með  ýmiskonar  skerðingar.  Rík  áhersla  er  hjá  þessum  þjóðum  að  velferð  og 

mannréttindi  eigi  að  ná  til  allra  samfélagsþegna.  Hugmyndir  norræna  þjóðanna  um 

velferðarkerfi  leggur  grunn að  kröfum allra  þegna  einnig  fatlaðs  fólks  (Gustafsson, 

Tøssebro og Traustadóttir, 2005). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum tíðina um börn og ungmenni með 

fötlun. Til þess að fá skýrari mynd af hvernig börn og ungmenni upplifa hindranir hafa 

ýmsir fræðimenn leitast eftir sjónarhorni barnanna sjálfra frekar en að fjalla einungis um 

áhrif fötlunar barns á fjölskylduna (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Þannig er unnt 

að afla upplýsinga um hvernig túlkun og afstaða þeirra eru til þeirra málefna sem varða 

þau. En hvernig skynja fötluð börn og ungmenni fötlun? Í rannsókn Connors og Stalker 

(2007) kemur fram að börn upplifa fötlun í gegnum skerðingu sína, að vera ekki eins og 

allir hinir. Einnig skilja þau fötlunina í gegnum áþreifanlega reynslu. Þar ber helst á að 

líta líkamlegar og stofnanalegar hindranir ásamt viðbrögðum annarra. 

1.2 Fatlaðir í nútímasamfélagi

Oft  er  dregin  upp sú  mynd  af  fötluðum í  fjölmiðlum og kvikmyndum að þeir  séu 

ósjálfbjarga. Kristín Björnsdóttir (2006) greinir frá mýmörgum dæmum úr íslenskum 

auglýsingum þar sem fötluðum er lýst sem bjargarlausum einstaklingum. Hún telur að 

með  þessu  þá  sé  verið  að  styðja  við  þær  hugmyndir  um  að  fatlaðir  séu  ólánsöm 

fórnarlömb og háðir öðrum. Watson tekur í svipaðan streng og bendir á að oft sé fatlað 

fólk í fjölmiðlum sýnt við þær aðstæður þar sem viðkomandi er beðinn um að lýsa 
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fötlun sinni. Ekki er leitast eftir því að kynnast því sem viðkomandi hefur áhuga á til  

dæmis í frítíma sínum eða fjallað um daglegt líf einstaklingsins (Watson, 2003). Með 

þessu eru fjölmiðlar jafnvel að viðhalda ákveðinni mynd af fötluðum þar sem þeir eru 

sýndir  sem  hópur  sem  samfélaginu  ber  að  vorkenna  (Helga  Jóhanna  Stefánsdóttir, 

2010). 

Fræðimenn  í  fötlunarfræði  telja  að  fötlun  sé  félagslega  eða  menningarlega 

skapað  fyrirbrigði.  Ýmsar  hindranir  í  umhverfinu  svo  sem  fordómar,  staðalmyndir, 

fjárhagsskortur ásamt óaðgengilegum húsbyggingum eiga sinn þátt í að skapa fötlun og 

skerðingu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Það að ákveðinn hópur í samfélaginu búi við 

allt  aðrar  aðstæður  en  meirihlutinn  er  ekki  í  samræmi  við  sáttmála  á  borð  við 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í 23. grein sáttmálans kemur skýrt fram að ríki 

skulu stuðla að virkri þátttöku barna og ungmenna í samfélaginu (Umboðsmaður barna, 

e.d.).  Einstaklingar læra um stöðu sína og annarra í samfélaginu í fjölskyldu sinni, í 

skólakerfinu og menningu almennt. Þannig lærum við og göngum út frá því að það sem 

okkur er kennt í æsku sé hið eina rétta og eðlilega skipan í samfélaginu (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir,  2006).  Ef  aðgangur  barna  og  ungmenna með fötlun  er  takmarkaður 

hvernig eiga þau þá að geta orðið virkir þátttakendur í samfélaginu á fullorðins árum?

1.3 Þróun í málefnum fatlaðra

Flest  nútímasamfélög  eru  að  þróa  þjónustu  í  málefnum  fólks  með  fötlun  sem 

viðurkennir borgaraleg réttindi og ákvarðanatöku um málefni sem varðar þau. Ýmislegt 

er þó ábótavant hjá flestum þeim þjóðum sem vinna að bættri þjónustu og réttindum 

fólks með fötlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2001). Þróun 

á  þessu  sviði  hjá  flestum  Norðurlöndunum  er  virk.  Helstu  markmið  er  að  gera 

einstaklingum  kleift  að  móta  sitt  eigið  líf  ásamt  því  meðal  annars  að  eiga  kost  á 

uppbyggilegum tómstundum (Perlt  og Holm, 1995). Hugmyndafræði um eðlilegt líf, 

jafnrétti og fulla þátttöku hefur orðið til þess að stuðla að miklum breytingum á gæðum 

félagslegrar þjónustu við fatlaða. Lögð er áhersla á þróun stoðþjónustu í stað sérúrræða. 

Með þessum breytingum er leitast eftir því að tryggja samfélagslega þátttöku fatlaðra 

ásamt frekari tækifæra til lífsgæða á við aðra samfélagsþegna (Vilborg Jóhannsdóttir, 

2003). Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna eiga öll börn rétt á ákjósanlegum 
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uppvaxtarskilyrðum.  Börn  og  ungmenni  með  fötlun  mega  ekki  verða  fyrir  útlokun 

vegna fötlunar sinnar. Íþróttafélög eða þeir sem sjá um skipulagðar tómstundir mega 

ekki  neita  barni  eða  ungmenni  um  þátttöku  (Petersson  og  Narberg,  2007).  Í 

rannsókninni,  Fritid  för  barn  och  unga  med  funktionshinder,  kemur  fram  að  flest 

sveitarfélög  í  Svíþjóð  standa  sig  illa  þegar  kemur  að  því  að  sinna  börnum  og 

ungmennum með fötlun í frítíma þeirra. Helmingur af þeim sveitarfélögum sem tóku 

þátt í  rannsókninni lögðu ekki mikla áherslu á að gera tómstundatilboðin aðgengileg 

fyrir alla. Átti þetta sérstaklega við smærri sveitarfélög eða þar sem fjöldi íbúa var færri 

en  12.500  manns.  Helstu  ástæður  voru  þær  að  það  vantaði  þekkingu  og  kunnáttu. 

Fyrirfram ákveðnar skoðanir um að erfitt væri að sinna þessum hópi í frítíma þeirra var 

oft svarið hjá þeim sveitarfélögum sem stóðu sig verst. Í rannsókninni kom einnig fram 

að tækifæri til  tómstundaiðkunar fyrir börn og ungmenni með fötlun er betri í stærri 

sveitarfélögum (Barnombudsmannen, 2006). 

Í Mannréttindarsáttmála Evrópu sem hefur verið lögfestur hér á Íslandi, er fjallað 

um rétt fatlaðs fólk til atvinnu og tómstunda. Erfitt er fyrir fatlaða að fá vinnu á hinum 

almenna vinnumarkaði og því nauðsynlegt að aðgangur til tómstundaiðkunar sé greiður. 

Þannig aukast líkur á að fatlaðir séu þátttakendur í samfélaginu (Mannréttindarskrifstofa 

Íslands, e.d.). Í svipaðan streng tekur Brynhildur G. Flóvenz (2004) en hún bendir á að 

hluti fólks með fötlun geti ekki unnið vegna fötlunar sinnar og því mikilvægt að sá 

hópur  hafi  góðan  aðgang  að  tómstundum.  Sænski  félagsfræðingurinn  Bengt  Nirje 

(1972) hefur bent á að nauðsynlegt sé fyrir fatlaða jafnt og ófatlaða að lifa sjálfstæðu 

innihaldsríku lífi. Mikilvægt er að þau verkefni og athafnir sem viðkomandi innir að 

hendi hafi þýðingu og gildi fyrir hvern og einn. Þetta gildir einnig um tómstundastarf. 

Tilbreyting er nauðsynleg frá daglegu amstri og uppbyggileg tómstundaiðja mikilvægur 

þáttur  í  lífi  hvers  og  eins  (Margrét  Margeirsdóttir,  2001).  Segja  má  að 

Mannréttindasáttmáli  Sameinuðu  Þjóðanna  eigi  að  stuðla  að  ákveðinni  vernd  gegn 

misvirðingu  og  að  tryggja  að  allir  fái  sinn  hlut  af  gæðum  jarðarinnar.  Þær 

samfélagsbreytingar sem hafa orðið á síðustum árum í málefnum fatlaðra hafa borið 

góðan árangur á mörgum sviðum en víða er hún þó enn takmörkuð, óáreiðanleg eða 

jafnvel ekki fyrir hendi. Framfarir þó í þeim skilningi að athygli sé beint að réttindum 

fólks með fötlun og að fólk á síður á hættu, til dæmis, að fara á sólarhringsstofnun gegn 

vilja sínum. En það að Sameinuðu Þjóðirnar þurftu að gera sérsáttmála um mannréttindi 
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fatlaðra sýnir að viðhorf almennings og stjórnvalda til minnihlutahópa í samfélögum eru 

oft þannig að tíma tekur að fá breytingar í gegn. Virðingarleysið gagnvart manneskjum 

sem eru flokkaðar í vissan hóp geta verið harkalegar og því er það siðferðisleg skylda 

okkar  allra  að  jafna  rétt  þeirra  sem  á  einhvern  hátt  fá  ekki  notið  sömu  gæða  og 

meirihlutinn. 

Ástríður  Stefánsdóttir  og  Vilhjálmur  Árnason  ræða  um  þá  hættu  sem  getur 

myndast þegar sérlög eru sett um ákveðna hópa í samfélaginu. Því eins og þau benda á 

þá getur það ýtt undir misrétti og þannig komið í veg fyrir leiðréttingu á stöðu þeirra í 

samfélaginu (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Það að einstaklingur 

tilheyri  ákveðnum  hóp  í  samfélaginu  getur  gert  það  að  verkum  að  hann  fjarlægist 

okkur ,,hin” en okkur ber að líta á alla sem jafna. Við þurfum að forðast að flokka 

einstaklinga stöðugt í hópa og reyna frekar að sjá okkur öll sem hluta af ,,við”. Það á að 

vera alveg sama hver þú ert, allir eiga rétt á grundvallarréttindum og virðingu.  Í grein 

Ástríðar  Stefánsdóttir,  Réttlæti  innan  fjölskyldunnar,  réttlát  heilbrigðisþjónusta,  er 

fjallað um þau viðhorf sem fólk með skert sjálfræði býr við. Þessi hópur þarf hjálp og 

umönnun frá öðrum alla ævi. Jafnframt er komið inná þá stöðu sem sá hópur býr við, en 

hann  hefur  ekki  sömu  tækifæri  og  þeir  sem  eru  heilbrigðir  til  lífsgæða  (Ástríður 

Stefánsdóttir, 1997). Í grein Sigríðar Einarsdóttir er fjallað um mótsögn mismunarins (e.  

dilemma of difference). En í stuttu máli felst hún í því að ef börn með sérþarfir eru með 

sömu áherslur í námi og jafnaldrar sínir þá er hætta á að ekki sé komið til móts við 

þarfir  þeirra.  Ef  valin  er  sú  leið  að  veita  þeim  einstaklingsbundna  kennslu  þá  sé 

hugsanlega þörf fyrir aðgreiningu. Aðgreiningin leiðir svo að öllum líkindum til minni 

virðingar  ásamt  neikvæðu  viðhorfi  til  þeirra  sem  þurfa  einstaklingsmiðaða  kennslu 

(Sigríður Einarsdóttir, 2003). Það að fá greiningu veitir einstaklingum viss réttindi en 

getur á sama tíma reynst honum sem hindrun. Hindrun í formi þess hvernig umhverfið 

og  samfélagið  kemur  fram  við  einstakling  með  fötlun  (Kristín  Björnsdóttir,  2003). 

Priestley tekur í svipaðan streng og bendir á að þau úrræði og þær aðgreinandi aðferðir 

sem eru í  boði  fyrir  fötluð börn geta  ýtt  undir  núverandi  flokkunarkerfi  á  fötluðum 

börnum og ,,hinum”.  Jafnframt  bendir  hann á að yfirleitt  séu börn stimpluð óvirkir 

þiggjendur í  samfélaginu. Frekar ætti að leitast  eftir  því að skapa jákvæða ímynd af 

fötluðum þar sem þau eru virkir þátttakendur í samfélaginu (Priestley, 1999). Að vera 

þátttakandi í samfélaginu er okkur flestum afar mikilvægt og því ber uppeldismenntuðu 

13



starfsfólki  og  fleirum  að  sýna  tillit  og  virðingu  gagnvart  þeim  hópum  sem  eru  í 

minnihluta í samfélaginu. Hafa þarf í huga að við erum ekki öll eins og hvetja þarf til 

virkrar þátttöku allra, fatlaðra jafnt og ófatlaðra. Þannig aukum við líkur á að skapa 

jákvæða og sterka sjálfsímynd barna og unglinga á þeirra helstu mótunarárum. 

1.4 Mikilvægi þess að vera þátttakandi

Alþjóðlega  heilbrigðisstofnun  (WHO)  skilgreinir  hugtakið  þátttaka  að  eiga  þátt  í 

mismunandi lífsaðstæðum með áherslu á framkvæmd daglegra athafna. Fyrir börn og 

ungmenni með fötlun þýða mismunandi lífsaðstæður skóli, vinna eða tómstundir. Virk 

þátttaka á þessum sviðum lífsins eru mikilvæg fyrir heilsu, þroska og vellíðan barna og 

ungmenna (Law o.fl., 2006; Snæfríður Þóra Egilson, 2008).

Hugtakið þátttaka er mikið notað innan fötlunarfræðinnar. Í grein Snæfríðar Þóru 

Egilsonar,  Þátttaka  í  ljósi  kennisetninga  um  heilbrigði  og  fötlun,  kemur  fram  að 

hugtakið  er  notað  á  mismunandi  hátt.  Eins  og  fram  hefur  komið  þá  skilgreinir 

Alþjóðlega  heilbrigðisstofnunin  (WHO)  hugtakið  þannig  að  mestu  leyti  það  sem 

einstaklingar  taki  sér  fyrir  hendur  daglega.  Önnur  skilgreining  felst  í  því  að  mestu 

skiptir upplifun einstaklingsins af virkni og aðild sinni ásamt ánægju með eigin færni 

(Snæfríður  Þóra  Egilson,  2008).  Hanna  Björg  Sigurjónsdóttir  fjallar  um  hugtakið 

valdeflingu  í  grein  sinni,  Valdefling  –  glíma  við  margrætt  hugtak.  Hún  útskýrir 

mikilvægi þess fyrir einstaklinga að upplifa hvers virði þeir séu og sú tilfinning veltur 

að mestu leyti á viðurkenningu annarra. Einstaklingar mynda tengsl í gegnum samskipti 

og félagsstaða hefur þýðingu á hvernig aðrir komi fram við viðkomandi. Það að hafa 

tækifæri  til  þess  að  ráða  sér  sjálfur  og  eiga  aðgang að  þeim tækifærum sem býðst 

einstaklingum í  samfélaginu  eykur  á  möguleika  þátttöku á  eigin  forsendum (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Í  grein  Maríu  Jónsdóttir  fjallar  hún um aðgreiningu ungs fólks  með fötlun í 

samfélaginu. En samkvæmt Maríu þá stendur ungmennum með fötlun færri tækifæri til 

þess að taka þátt  í  hinum ýmsu tómstundastörfum. Þátttaka ungs fólks með fötlun í 

skipulögðum  tómstundum  er  mikilvæg  því  það  eykur  líkur  á  sterkri  sjálfsmynd 

einstaklings (María Jónsdóttir, 2008). Það getur reynst erfitt fyrir vissa að upplifa þessa 

tilfinningu  að  geta  ekki  tekið  þátt  vegna  fötlunar  sinnar  og  eflaust  ekki  gott  fyrir 
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sjálfsmynd barns eða unglings. Félagsfræðingurinn, Wolf Wolfensberger (1998), taldi að 

fötlun fæli í sér frávik. Það leiðir svo til stimplunar og jafnframt höfnun samfélagsins. 

Sjálfsmynd litast af þessari höfnun og hafa fatlaðir ekki þau félagslegu hlutverk sem 

nýtur virðingar í samfélaginu og eru útilokaðir. Því þarf greiðan og góðan aðgang að 

menntun og af þeim störfum sem njóta virðingar í samfélaginu. Einnig lagði hann ríka 

áherslu á mikilvægi félagslegrar þátttöku og blöndunar og mælir gegn stofnunum sem 

eru eingöngu ætlaðar fötluðum (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Það að bjóða börnum og 

ungmennum  uppá  sérúrræði  í  tómstundaiðkun  þykir  varasöm.  Þau  skilaboð  sem 

viðkomandi  fær  er  að  hann  sé  útilokaður  og  aðgreindur  frá  samfélaginu  (Goodley, 

2003). Rannveig Traustadóttir bendir á að aðgreining fatlaðra barna og unglinga er hvað 

mest  í  frítíma  þeirra.  Í  því  samhengi  má  nefna  íþróttir,  sumarbúðir,  vinnuskóla  og 

frístundaheimili. Hún telur það ekki vera rétta leiðin til þess að auka þá tilfinningu fyrir 

því  að  vera  hluti  af  samfélaginu  (Rannveig  Traustadóttir,  2008).  Í  skýrslu 

Barnombudsmannen  og  Handikappsförbunden  HSO,  Fritid  för  barn  och  unga  med 

funktionshinder,  kemur  fram  að  félagsmiðstöðvar  ætlaðar  ungu  fólki  sé  almennt 

takmarkað og þær sem eru í boði séu yfirleitt ekki aðgengilegar né opnar fyrir ungt fólk 

með fötlun (Barnaombudsmannen, 2006). Höfundur skýrslunnar, Tove Rinnan, bendir 

einnig á að oft er talið að erfitt sé að taka á móti börnum og ungmennum með fötlun og 

því er þessi hópur oft útundan. Hér er oft um vankunnáttu að ræða og nauðsynlegt að 

tómstundageirinn leiti að lausnum frekar en að hafna þátttöku barns eða ungmennis með 

fötlun (Barnombudsmannen, 2006).

Í grein Howard og Young (2002) kemur fram að ef aðgangur að tómstundum eða 

félagsstarfi er lélegur getur það haft áhrif á færni einstaklinga til þess að eiga í nánum 

tengslum við vini. Rannsóknir sýna að mikið fatlað fólk hafur síður tækifæri til þess að 

tengjast vináttuböndum við ófatlaða einstaklinga vegna aðstæðna (Kristín Björnsdóttir, 

2006). Félagstengsl eru jafn áríðandi fyrir fatlaða og ófatlaða. Það að tilheyra hóp veitir 

öryggistilfinningu og stuðlar að  betri sjálfsmynd einstaklinga (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Rannsóknir hafa sýnt að skipulagðar tómstundir leiði frekar til þess að börn og 

ungmenni  eignist  vini.  Barn  eða  ungmenni  sem  stundar  skipulagðar  tómstundir  er 

líklegri til þess að eignast fleiri vini en barn eða ungmenni sem stundar ekki skipulagðar 

tómstundir. Einnig sýna rannsóknir svo ekki verði um villst að skipulagðar tómstundir 

auki umtalsvert líkur á félagsfærni einstaklings (Nilsson, 1994).
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2 Tómstundir

Í þessum kafla er hugtakið tómstundir skilgreint. En í gegnum tíðina hefur hugtakið 

verið notað á mismunandi hátt. Helstu ávinningar skipulagðrar tómstundaiðkunar verða 

kynntar  til  leiks  ásamt  þýðingu  tómstundastarfs  í  nútímasamfélagi.  Einnig  verður 

lítlillega komið inná stöðu barna og ungmenna hér áður fyrr og til dagsins í dag.

2.1 Tómstundir – skilgreining

Áður en haldið er lengra vil ég fjalla aðeins nánar um hugtakið tómstundir. Hvað þýðir 

orðið tómstundir? Vanda Sigurgeirsdóttir bendir á í grein sinni, Skilgreining á hugtakinu 

tómstundir, að vöntun sé á góðri skilgreiningu á hugtakinu tómstundir. Oft sé hugtakið 

notað  á  ruglingslegan  hátt  og  því  ber  að  breyta.  Góð  skilgreining  á  hugtakinu  er 

nauðsynleg fyrir hinar ýmsu fræðigreinar og má í því samhengi nefna tómstunda- og 

félagsmálafræði. Skýra skilgreiningu á hugtakinu sem hægt er að nota í rannsóknum og 

fræðilegri umfjöllun á þessu tiltölulega nýja fræðasviði (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Vanda leggur til að hugtakið tómstundir verði skilgreint á eftirfarandi hátt:

Í  grundvallaratriðum má segja  að tómstundir  eigi  sér  stað í  frítíma.  Tómstundir  eru því  athöfn,  

hegðun  eða  starfsemi  sem  á  sér  stað  í  frítímanum  og  flokkast  sem  tómstundir  að  ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða.  

Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif.  

Kjarni tómstunda má segja að felist í  vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2010, bls. 8). 

Einstaklingar hafa mismunandi áhugamál enda misjafnt hvað veldur ánægju hjá 

hverjum  og  einum.  Þó  má  segja  að  helsta  markmið  tómstundaiðkunar  sé  að  auka 

andlega jafnt og líkamlega vellíðan hjá einstaklingum. Hugtakið tómstundir hefur verið 

skilgreint  með  fjórum  nálgunum  af  Bull  og  félögum  (2003)  en  þær  eru  tímatengd 

nálgun,  þátttökutengd  nálgun,  viðhorfsnálgun  og  gildistengd  nálgun.  Ef  við  setjum 

þessa skilgreiningu í samhengi við aðstæður fatlaðs fólk með þroskahömlun þá kemur 

hún  ekki  heim  og  saman.  Mikill  meirhluti  einstaklinga  með  þroskahömlun  er 

atvinnulaus  og  því  hefur  sá  hópur  mikinn  tíma  aflögu.  Þessi  skilgreining  gæti 

hugsanlega hentað ef þessi hópur í samfélaginu væri í launaðri vinnu og gæti jafnframt 
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valið sjálft hvað það vill gera í sínum frítíma. En oft er ákveðið fyrir einstaklinga með 

þroskahömlun hvað hann eða hún tekur sér fyrir hendur í frítíma sínum (Fripp, 2005).

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansens (2009) fjalla um 

þann tíma sem barn eða unglingur hefur eftir að skóla lýkur í rannsókninni, Tíminn eftir  

skóla  skiptir  líka  máli:  Um  tómstundir  og  frítíma  nemenda  í  1.,  3.  og  9.  bekk  

grunnskóla.  Þau  skipta  upp  þeim tíma  í  þrennt,  frítíma,  skipulagðar  tómstundir  og 

launaða vinnu. Frítími er sá tími sem börn og ungmenni hafa án eftirlits eða afskipti frá 

fullorðnum. Skipulagðar tómstundir er aftur á móti stýrt af fullorðnum og jafnvel gerðar 

kröfur  til  einstaklingsins  um árangur.  Þau dæmi sem eru  nefnd í  því  samhengi  eru 

íþróttaiðkun og listgreinar. Launuð vinna er ekki í sama hóp og frístundir og skipulagðar 

tómstundir en frekar algengt er  að ungmenni í efstu deild grunnskóla séu í  launaðri 

vinnu  eftir  að  skóladegi  lýkur.  Helstu  niðurstöður  rannsóknar  Amalíu,  Baldurs  og 

Barkar voru að flestir foreldrar telja að mikilvægt sé að börn þeirra séu í skipulögðu 

tómstundastarfi eftir að skóladegi lýkur (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2009). Í grein Ruskin 

og Sivan (2000) kemur fram að frítíminn er að aukast og vissir einstaklingar eru ekki að 

nota frítímann sinn á uppbyggilegan hátt.  Áhrifin geta orðið skelfileg og því ber að 

sinna þessum þætti í lífi hvers og eins vel. Þannig megi auka á lífsgæði einstaklinga. 

Jafnframt þurfa einstaklingar að átta sig á hvernig tómstundir geta haft áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu. 

Sænski  fræðimaðurinn  Per  Nilsson  (1998)  bendir  þó  á  hættuna  að  telja  að 

skipulagðar tómstundir séu mikilvægari en þær sem eru óskipulagðar. Það að fara í bíó, 

hlusta  á  tónlist,  hitta  félagana  og  horfa  á  sjónvarp  sé  líka  mikilvægt  í  frítíma 

einstaklinga og má ekki vanmeta þennan þátt í lífi hvers og eins. Nauðsynlegt sé að 

einstaklingar séu með þetta tvennt í sínum frítíma. Réttur einstaklinga til þess að nýta 

frítíma sinn á þann hátt sem hann kýs, hvort sem það sé til hvíldar eða þroska á að vera 

til staðar. Í Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna kemur fram í 31. grein mikilvægi þess 

að réttur barns til hvíldar og tómstunda sé virtur. Hugtakið tómstund er skilgreint þannig 

að einstaklingurinn hafi tíma og frelsi til þess að aðhafast það sem hann vill. Einnig er 

komið inná mikilvægi þess að börn þurfi tíma fyrir sjálft sig. Þannig megi tryggja rétt 

þeirra til einkalífs (Umboðsmaður barna, e.d). 

Það sem kannski hefur verið tómstundageiranum erfitt uppdráttar er að ekki eru 

til lög og reglugerðir um starfið. Skólinn og félagsþjónustan eru lögbundinn en ekki 
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skipulagðar tómstundir. Þetta hefur þær afleiðingar að erfitt er fyrir frístundargeirann að 

marka sig og sameinast sem ein heild (Ungdomsstyrelsen, 2008).

2.2 Verkefni nútímans – þýðing uppbyggilegra tómstunda

Hlutverk skólans er að ætlað að undirbúa börn og ungmenni fyrir helstu verkefni sem 

bíða  þeirra  í  framtíðinni.  Má  því  segja  að  skólinn  sé  mikil  áhrifavaldur  í  lífi 

einstaklings. Sá tími sem börn og ungmenni hafa eftir að skóladegi lýkur er þó mun 

meiri.  Ýmsar  rannsóknir  hafa  sýnt  fram  á  mikilvægi  tómstundaiðkunar  barna  og 

ungmenna fyrir þroska þeirra og hvernig þeim vegnar í lífinu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 

2009). Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir 

og Jón Sigurðsson (2009) benda á að í tómstunda- og félagsstarfi sé sjálfsmynd barna 

og ungmenna að mestu mótuð. Einnig kemur fram að skipulagðar tómstundir í umsjón 

ábyrgra aðila séu mun áhrifaríkari á líf einstaklinga en tómstundastarf sem er það ekki. Í 

frítímanum  læra  börn  og  ungmenni  ýmislegt  sem  ekki  er  kennt  í  skólum  né  inná 

heimilinu.  Því  er  mikilvægt  að  börn  og  ungmenni  hafi  greiðan  aðgang  að  þeim 

tómstundum sem þau hafa áhuga á (Rinnan, 2007). Þjálfun,  sköpun og ný félagsleg 

tengsl  eru  nokkur  dæmi  um það  sem barnið  eða  ungmennið  hefur  möguleika  á  að 

kynnast í frítíma sínum. Nýtt hlutverk í lífinu og tækifæri til þess að þjálfa færni á því 

sviði  sem  einstaklingurinn  velur  sér  að  hafa  fyrir  stafni  í  frítíma  sínum 

(Ungdomsstyrelsen, 2008). 

Það sem gerist í frítímanum er á vissan hátt félagslegur vettvangur þar sem börn 

og ungmenni mynda tengsl við félaga og á sama tíma leið þeirra til þess að sýna í hvaða 

hóp þeir tilheyra. Það má segja að það sem börn og ungmenni velja sér að hafa fyrir  

stafni í frítíma sínum sendi viss skilaboð til hinna og sýni ákveðna mynd af hver þau séu 

(Ungdomsstyrelsen, 2008). Það sem barn eða ungmenni fæst við í sínum frítíma hefur 

áhrif á sjálfsmynd þess og má því segja að skipulagðar tómstundir hafi ákveðið vægi 

þegar kemur að heilsu barna og ungmenna (Nilsson, 1998; Ungdomsstyrelsen, 2008). 

Þetta er almennt vitað og hafa meðal annars hinir ýmsu fræðingar bent á þá staðreynd að 

þátttaka  barna  og  ungmenna  í  skipulögðu  tómstundastarfi  hefur  visst  forvarnargildi 

(Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000; Umboðsmaður barna, e.d). Ekki má þó gleyma því að 

upphaflega  voru  skipulagðar  tómstundir  hugsaðar  til  þess  að  forða  ungmennum frá 

hangsi og rótleysi (Ungdomsstyrelsen, 2008). Gestur Guðmundsson (2008) greinir frá 
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því að þegar hið gamla landbúnaðarsamfélag lagðist  af þá minnkaði taumhald hinna 

eldri á þeim yngri. Unga fólkið fetaði ekki fótspor eldri kynslóðarinnar því flestir voru 

fluttir á mölina þar sem atvinnulífið var með allt öðru sniði en í sveitinni. Ungu fólki var 

ofaukið í samfélaginu og varð frítíminn mun meiri hjá þessum hóp. Nauðsynlegt þótti 

að grípa í taumana þannig að unga fólkið færi ekki til fjandans. Talið var að illa nýttur  

frítími gæfi af sér  til verri samfélagsþegna og því afar nauðsynlegt að skapa rými þar 

sem  ungmenni  hefðu  aðstöðu  til  þess  að  verja  frítíma  sínum  á  uppbyggilegan  og 

þroskandi  hátt  (Olson,  1982).  Með  þessum  miklum  samfélagsbreytingum  færist 

félagsmótun frá  helstu áhrifavöldum í  lífi  ungmenna á  landsbyggðinni  yfir  til  hinna 

ýmsu stofnanna og félagasamtaka. Í því sambandi má nefna hin ýmsu ungmennafélög 

sem  voru  starfrækt  á  þeim  tíma  (Árni  Guðmundsson,  2007).  Má  því  segja  að 

skipulagðar  tómstundir  séu  eitt  af  verkefnum barna  og  ungmenna  nútímans.  Það er 

samfélagsins  að  sinna  þessum  þáttum  í  lífi  barna  og  ungmenna  og  sannast  það 

fornkveðna, það þarf heilt þorp til þess að ala upp barn. 

2.3 Helstu kostir skipulagðar tómstundaiðkunar

Í sænskri skýrslu, Unga med attityd, kemur fram að um 97 % ungt fólk á aldrinum 16-

29 ára telja það mikilvægt að gaman sé í frítíma þess. Næst á eftir eða um 80 % þóttu 

mikilvægt  að  frítíminn  auki  á  þekkingu  og  skilning  –  að  læra  eitthvað  nýtt 

(Ungdomsstyrelsen, 2007). Svipaða niðurstöðu er að finna í rannsókn King o.fl. (2007) 

en þar kemur fram að það sem skipti mestu máli í frítímanum væri skemmtun – að hafa 

gaman. Einnig kom fram í sömu rannsókn að hópurinn skipti miklu máli fyrir börn og 

ungmenni. En hvaða hlutverki gegna tómstundir fyrir börn og ungmenni? Talið er að 

helstu ávinningar uppbyggilegrar og skapandi tómstunda eru að einstaklingurinn þroski 

jákvæða sjálfsmynd, öðlist félagsfærni með því að vinna í hóp (Law o.fl., 2006; Walker, 

2007). Jafnframt er talið að tómstundir séu börnum og ungmennum mikilvægar til að 

geta  ræktað áhugamál sín  ásamt því  að verja  tímanum í  að vera með vinum sínum 

(Petersson og Narberg,  2007; Ungdomsstyrelsen,  2008;  Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 

2010). Svíinn Tove Rinnan (2007) bendir á að það sem einstaklingar velja sér að gera í 

frítíma sínum auðgar ekki aðeins þá stund heldur alla tilveruna. Í svipaðan streng tekur 

Engström (1999) en hann leggur ríka áherslu á að börn og ungmenni stundi tómstundir 
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af  einhverju  tagi.  Tómstundaiðkun  eykur  möguleika  á  félagstengslum,  slökun  og 

lífsgleði.  Þetta  gefur  svo  barninu  eða  ungmenninu  aukna  möguleika  á  lífsgæðum 

(Petersson og Narberg, 2007). Talið er að börn og ungmenni sem hafa tök á því að 

stunda tómstundir stuðli að auknum lífsgæðum. Þau ná nauðsynlegum þroska í gegnum 

samskipti við jafnaldra auk annarra félagsþátta (Heaven, 2001).

Skipulagt  tómstundastarf  fyrir  börn  og  ungmenni  er  einnig  talið  hafa 

þýðingarmikið uppeldislegt gildi í nútímasamfélagi (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

Samkvæmt  fræðikenningunni  um  táknræn  samskipti  þá  mótast  sjálfsmynd, 

hegðunarmynstur ásamt því viðhorfi mannsins af því félagslega umhverfi sem hann lifir 

í. Einnig í gegnum þá einstaklinga sem hann á í sálfélagslegum samskiptum við. Þau 

skilaboð sem umhverfið eða  einstaklingar  sýna móta sjálfsmynd viðkomandi  og má 

segja með öðrum orðum að maðurinn skilgreinir sig út frá viðbrögðum annarra (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2002). Jafningjahópurinn skiptir því miklu máli þegar um er að ræða þróun 

barnsins eða unglingsins á eigin getu (Santrock, 2007). 

Tómstundir  stuðla  að  ánægju  og  þroska  á  eigin  lífi.  Í  tómstundastarfi  eflir 

einstaklingurinn félagstengsl ásamt því að ná valdi og stjórnun á ákveðnum þáttum í 

eigin lífi. Einnig gefur tómstundastarf einstaklingnum þá tilfinningu að tilheyra hóp, að 

vera  þátttakandi  í  samfélaginu  (Barnombudsmannen,  2002).  Vanda  Sigurgeirsdóttir 

bendir  á  að  tómstundir  geta  haft  töluverða  þýðingu  varðandi  hamingju  og  hvernig 

einstaklingum reiðir af í lífinu. Að iðka tómstundir sem þroska og er uppbyggileg hefur 

áhrif á ánægju einstaklings. Einstaklingar sem verja frítíma sínum á uppbyggilegan og 

jákvæðan hátt er hagur fyrir samfélagið í  heild.  Hún bendir einnig á að hvernig við 

notum frítímann gerist ekki sjálfkrafa. Hver og einn þarf að hafa svigrúm til þess að 

finna sér tómstundir við sitt hæfi. Sumir þurfa aðstoð til að finna sér tómstundir því það 

sé  ekki  meðfætt  (Vanda  Sigurgeirsdóttir,  2010).  Leitner  og  Leitner  (2004)  taka  í 

svipaðan streng og benda á að vandamál tengd frítímanum þar sem einstaklingar nota 

tímann ekki vel séu ógn við velferð samfélagsins. Ávinningur samfélagsins af því að 

einstaklingar  nýti  frítímann  sinn  á  uppbyggilegan  hátt  er  allra  hagur  (Vanda 

Sigurgeirsdóttir,  2010).  Cavet  áréttar  að  fatlaðir  sem  eru  mikið  heima  með 

umönnunaraðilum sínum lenda í þeirri  aðstöðu að frítími þeirra er of mikill  og sem 

skapar vandamál. Hann leggur ríka áherslu á að bjóða uppá uppbyggjandi tómstundir til 

afþreyingar (Cavet, 1998). Að taka þátt í skipulögðum tómstundum veitir tækifæri til 
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þátttöku í samfélaginu og aðgang að félagstengslum. Mikilvægi þess getur skipt sköpum 

fyrir  einstaklinga  sem  stunda  ekki  vinnu  eða  eru  í  hlutastarfi.  Gildi  skipulagðra 

tómstunda  veitir  einstaklingum  innihaldsríkara  líf  og  eykur  lífsgæði  viðkomandi 

(Walker, 2007). Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur meðal 

annars  fram að oft  virðist  vera  erfitt  fyrir  fólk  með fötlun  að fá  vinnu.  Því  er  afar 

mikilvægt að góður aðgangur sé að tómstundum þannig að unnt sé að rjúfa félagslega 

einangrun einstaklingsins  (Velferðarráðuneytið,  e.d.).  Magnusson og Lorentzi  (1999) 

benda einnig á nauðsynlegt sé að greiður aðgangur sé að skipulögðum tómstundum. En 

þeir telja að líkur á að fólk með fötlun sé atvinnulaust er umtalsvert meiri en meðal 

ófatlaðra. Þannig sé skynsamlegt að stuðla að uppbyggilegum tómstundum fyrir fólk 

með fötlun. Í rannsókn Svíanna Norling og Gunnarsson (1994) kom fram að þátttaka í 

skipulögðum tómstundum skiptir máli í lífi einstaklinga með fötlun. Rannsóknin sýndi 

fram  á  mikilvægi  þess  að  skipulagðar  tómstundir  væru  vellíðan,  þroski  ásamt 

heilsufarslegum  ávinningum.  Ef  frítíminn  einkenndist  af  of  fáum  áskorunum  og 

jafnframt væri einhæft, þá gætu börn með fötlun skaðast og þroskinn stöðvast.

Sigríður Einarsdóttir fjallar um mikilvægi skipulagðra tómstunda fyrir fatlaða. 

En hún bendir á það að ítök í íþróttum eða öðru tómstundastarfi auki líkurnar á að góðu 

gengi  og  virðingu  meðal  jafnaldra t.d. í  skólanum.  Færni  í  því  sem  barnið  eða 

unglingurinn  stundar  eftir  að  skóladegi  lýkur  hefur  þýðingu  fyrir  stöðu  hans  í 

félagshópnum. Einnig leggur hún áherslu á að kennara leitist við að meta styrkleika 

nemenda, sem vegnar illa í náminu. Þannig megi auka líkur á að viðkomandi líði betur í  

skólanum  og  lífinu  (Sigríður  Einarsdóttir,  2003).  Í  svipaðan  streng  tekur  Tryggvi 

Sigurðsson í grein sinni, Forvarnir og meðferðaleiðir vegna hegðunar- og geðraskana, 

en hann telur að þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi hafi mikla þýðingu fyrir fötluð 

börn  og  ungmenni  jafnt  og  ófötluð  (Tryggvi  Sigurðsson,  2008).  Hæfni  í  íþróttum, 

myndlist eða því sem einstaklingurinn hefur áhuga á í sínum frítíma getur vegið upp 

mótlæti, sem hann mætir t.d. í skólanum eða á heimilinu sínu. Uppbyggilegur frítími 

getur gefið ákveðnum einstaklingum tilgang með lífinu.  Á hinn bóginn getur frítími 

fyrir aðra verið ástæða, sem skapar vandamál í að öðru leyti ágætlega virkum hversdag 

einstaklings.  En  áhrif  óskipulagðs  og  of  mikils  frítíma  geta  verið  hrikalegar 

(Ungdomsstyrelsen, 2008).
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3 Hindranir – rannsóknir 

Kaflinn, Hindranir og rannsóknir, fjallar aðallega um rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

aðstæðum barna og ungmenna með fötlun. Vitnað er í, meðal annars, rannsókn Helgu 

Jóhönnu Stefánsdóttir ásamt Connors og Stalker. Báðar þessar rannsóknir var ætlað að 

kanna hagi barna og ungmenna með fötlun út frá þeirra sjónarhorni. Leitast var eftir því 

að fá þau til þess að segja frá málefnum er þau varða í þeirra daglegu lífi. Í þessum kafla 

er einnig fjallað um þátt foreldra og aðstandenda í vali á tómstundum barnanna sinna.

3.1 Aðgreining – stimplun 

Í rannsókn Helgu Jóhönnu Stefánsdóttir, Daglegt líf fatlaðra barna: fjölskylda, skóli og  

frístundir, kom fram að þátttaka þeirra barna og ungmenna sem tóku þátt í rannsókninni 

var nánast enginn í almennum íþróttafélögum. Í rannsókninni tekur hún viðtöl við tíu 

börn.  Einnig ræðir hún við foreldra barnanna ásamt nokkra fagaðila.  Helga Jóhanna 

Stefánsdóttir  leitast  eftir  því  að fá sjónarmið barnanna á  hvað stuðlaðar  að þátttöku 

þeirra í samfélaginu og hvað hindrar þátttöku barns eða ungmennis í daglegu amstri. 

Helstu markmið rannsóknarinnar var að skoða daglegt líf barna með fötlun á Íslandi 

með augum barnanna sjálfra (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Svipaðar niðurstöður 

er að finna í rannsókn Maríu Játvarðardóttir en þar kemur fram að einstaklingar með 

líkamlegar og þroskaskerðingar eiga síður kost á að stunda íþróttir og hreyfingu. María 

bendir á nauðsyn þess að aðstandendur og þá sem koma að uppeldi barna og ungmenna 

að vera með opin hug gagnvart þeim tómstundum sem eru í boði. Oft er búið að ákveða 

fyrirfram að eitthvað sé ekki mögulegt, hindranir eru í höfðinu á okkur og því ber að 

breyta (María Játvarðardóttir,  2008). Kristén (1997) telur að börn og ungmenni með 

fötlun hafi takmarkaðan aðgang að félagsstarfi og menningarlegum viðburðum eftir að 

skóladegi  lýkur.  Möguleikar  þeirra  til  félagatengsla  séu því  af  skornum skammti  og 

líkur þeirra á að vera þátttakendur lakari en hjá ófötluðum. Þróun hjá flestum þjóðum 

heims hefur verið í þá átt að koma í veg fyrir aðgreiningu. En talið er að aðgreining ali  

af sér neikvætt viðhorf og ákveðnu stimplun barna og ungmenna með fötlun (Sigríður 

Einarsdóttir, 2003). Dóra S. Bjarnason bendir á að hið læknisfræðilega sjónarmið sé en 

töluvert  áberandi  í  málefnum fatlaðra.  En  samfélagið  allt  sé  skipulagt  út  frá  þessu 
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sjónarmiðum gagnvart fötluðum. Velferðarkerfið og öll þjónusta sé litað af því að þessi 

hópur í samfélaginu þurfi umönnun, lækningu og þjálfun. Börn og ungmenni séu því 

stimpluð og í raun hindruð í eðlilegri þátttöku við venjulegar aðstæður. Oftast sé haft vit 

fyrir þeim og þá með því hugafari að sé þeim fyrir bestu (Dóra S. Bjarnason, 2003).

3.2 Foreldrar og aðstandendur

Í ljós hefur komið að fötluð ungmenni eru mun háðari nánustu aðstandendum en gengur 

og gerist. Staðir sem jafnaldrar ungmennanna sækja eru oft ekki aðgengileg fyrir fatlaða 

unglinga. Þau eiga því oft erfiðara með að öðlast sjálfstæði fullorðinsáranna vegna of 

nálægðar við foreldra (Eklund, 1995; Kristín Björnsdóttir, 2003; Dóra S. Bjarnadóttir, 

2004).  María  Jónsdóttir  bendir  á í  grein sinni,  Unglingsárin,  að viðhorf  foreldra og 

starfsfólks  hafi  töluverð  áhrif  á  mótun  sjálfsmyndar  barnsins.  Mun  meira  en  hjá 

ófötluðum. Skýringin er sú að nálægð barnsins eða ungmennis við þessa aðila er stöðug 

(María Jónsdóttir, 2008). Priestley (1999) tekur í svipaðan streng og bendir á að ungt 

fólk með fötlun eigi erfiðara með að skapa sér sjálfsmynd. Þau hafa ekki jafn mikil 

tækifæri  til  þess  að  prófa  sjálfstæði  sitt  vegna  til  dæmis  of  mikillar  nálægðar  við 

fullorðins fólks í tómstundaiðkun þeirra. Í rannsókn Watson o.fl. kom i ljós að fötluð 

börn væru undir miklu eftirliti fullorðna. Flestum börnunum í rannsókninni fannst of 

lítið svigrúm til einkalífs vegna stöðugs eftirlits fullorðinna. Einnig töldu þau möguleika 

þeirra til félagstengsla við ófatlaða jafnaldra mun lakari vegna of nálægðar fullorðinna 

(Watson o.fl., 2000). 

Öll börn verða fyrir einhverskonar stýringu af hálfu foreldra sinna þegar kemur 

að  vali  á  skipulögðum tómstundum.  Hjá  ófötluðum börnum og ungmennum er  það 

hugsanlega fjárhagur foreldra eða möguleikar foreldra á að skutla barninu í áhugamál 

sitt.  Fötluð  börn  og  ungmenni  þurfa  oftast  að  kanna  hvernig  aðgengi  er  að  þeirri 

tómstund sem þau hafa áhuga á (Petersson og Narberg, 2007). Í rannsókn Danielsson og 

Holm-Persson (2004) kom fram að oft væri það foreldrar sem standa í veg fyrir þátttöku 

barns eða ungmennis í  skipulögðu tómstundastarfi.  Ástæður eru oft  þær að foreldrar 

telja ekki nægilega vel að starfinu staðið og þá gagnvart sínu barni eða ungmenni. Þau 

eru óörugg og óróleg. Í grein Maríu Jónsdóttir,  Unglingsárin, kemur fram að börn og 

ungmenni með þroskahömlun séu oft ofvernduð af foreldrum. Ástæðuna telur hún vera 

vegna greindarskerðingu barnanna þá eiga þau erfitt með að forðast hættur ásamt því að 
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taka ábyrgð. Einnig er mun meiri líkur á að börn og ungmenni með þroskahömlun verði 

fyrir  kynferðislegu  ofbeldi.  Talið  er  að  að  líkur  á  kynferðislegu  ofbeldi  sé  fjórum 

sinnum  hærri  en  hjá  ófötluðum  (María  Jónsdóttir,  2008).  Í  rannsókn  Petersson  og 

Narberg (2007) kom fram að einn af stærsti  áhrifavaldurinn þegar kemur að því að 

virkja  barn  eða  ungmenni  í  frítímanum eða  á  vali  á  skipulögðum tómstundum séu 

foreldrar þeirra. Foreldrar skipta máli þegar kemur að því að hvetja ungviðið til að prófa 

nýjar leiðir  í  tómstundaiðkun. Aðgengi ásamt framboði skipti  einnig miklu máli.  En 

rannsókn Petersson og Narberg var ætlað að kanna hvaða þættir höfðu mesta vægi við 

val barna og ungmenna á tómstundaiðkun þeirra.

Í rannsókn Helgu Jóhönnu Stefánsdóttir, Daglegt líf fatlaðra barna: Fjölskylda,  

skóli og frístundir, kemur fram að frístundir þeirra barna og ungmenna sem tók þátt í 

rannsókninni væri mikið stýrt af fullorðnum. Börnin og ungmennin umgengust mikið af 

fullorðnu fólki í sínum frítíma, mun meira en ófötluð börn og ungmenni. Foreldrarnir 

höfðu mikil áhrif hvað væri gert í frítíma barnsins eða unglingsins og velja það sem 

þeim þykir henta barninu eða ungmenninu (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Tove 

Rinnan bendir á að foreldrar eigi alls ekki að velja fyrir barnið eða ungmennið. Mun 

hyggilegra er að fá barnið eða ungmennið til þess að velja það sem það vill taka sér fyrir 

hendur í frítímanum (Rinnan, 2007). Vilhjálmur Árnason ræðir um í bók sinni, Siðfræði  

lífs  og  dauða,  að  í  flestum umönnunarstörfum sé  tilhneiging til  að  hlúa  að  velferð 

einstaklinga fremur en sjálfræði þeirra. Hann bendir á að í raun þá er þessi hætta til 

staðar  í  flestum samskiptum þar  sem forsjá  er  fyrir  hendi.  Sem dæmi  nefnir  hann 

samskipti  foreldra  og  barna,  ríkisvalds  og  þegna  ásamt  umönnunarstétta  og 

þjónustuþega þeirra eins og komið var inná fyrr. Vilhjálmur telur að afleiðingarnar af 

þessari  svo kölluðu ofurumhyggju gagnvart  einstaklingum verði sú að farið sé inn í 

mannhelgi viðkomandi með það í huga að velferð þeirra sé í húfi (Vilhjálmur Árnason, 

2003). Er þetta oft raunin, að hinar ýmsu starfsstéttir og forráðamenn sem eiga að standa 

vörð  um  réttindi  þegna/barna/skjólstæðinga  sinna  sjái  ekki  manneskjuna  og  taki  af 

viðkomandi ráðin með það eitt í  huga að hugsa um velferð þess? Treystum við ekki 

barninu, hinum fatlaða eða þegnunum til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir? Sá sem 

ræður hefur völdin og oft er þægilegra að taka ákvörðun fyrir fólk og skýla sig svo 

bakvið  það  að  hugsað var  fyrir  velferð  viðkomandi.  Hitt  er  svo  flókið,  að  hlúa  að 

sjálfræði barnsins, þegnsins eða skjólstæðingsins. Í rannsókn Helgu Einarsdóttir kom 
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fram að þau börn og ungmenni með fötlun sem voru með stuðningsfulltrúa töldu þá 

ofvernda sig. Var því um neikvæða upplifun að ræða þar sem börnin og ungmennin 

fannst  erfitt  að  eignast  vini  ásamt  því  að  vera  félagslega  virk  undir  þessum 

kringumstæðum (Helga Einarsdóttir, 2009). En talið er að börn og ungmenni með fötlun 

fá sjaldan tækifæri til þess að ákveða sjálf hvað þau vilja. Foreldrar og fullorðnir sjá að 

mestu leyti um að skipuleggja líf þeirra (Rinnan, 2007; Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 

2010).  Því er afar mikilvægt að veita börnum og ungmennum með fötlun tækifæri til 

þess að æfa sig að ákveða sjálf hvað þau vilja gera í frítímanum - það eykur líkur á 

vellíðan. Það að nota frítíma sinn á uppbyggjandi hátt eykur lífsgæði hvers og eins. Það 

að fá að prófa ýmsar skipulagðar tómstundir og velja svo það sem þú hefur mestan 

áhuga á að vera réttur allra. Það á ekki að vera þannig að búið sé að ákveða fyrirfram 

hvað sé ekki unnt að gera í frítíma barna og ungmenna með fötlun.  Það þarf að hugsa 

hlutina uppá nýtt  og líta frekar til  tækifæranna en ekki hindranirnar.  Ef við hugsum 

þannig þá aukast líkurnar á að barnið eða ungmennið gerir það einnig (Rinnan, 2007).
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4 Hvað þarf að hafa í huga?

Í kaflanum, Hvað þarf að hafa í huga? er komið inná hvað geti stuðlað eða hindrað barn 

og ungmenni með fötlun í tómstundaiðkunn sinni. Unglingsárin eru einnig tekin fyrir 

þar sem komið er inná meðal annars hættu ungs fólks á félagslegri einangrun eftir að 

skóladegi lýkur. 

4.1 Nokkur atriði af mörgum

Í rannsókn Helgu Jóhönnu Stefánsdóttir koma fram ýmis atriði sem rannsakandinn telur 

vera mikilvæg. En bendir hún á nokkur atriði sem tómstundageirinn ætti að hafa í huga 

þegar tómstundastarf með börnum og unglingum er skipulagt. Hún telur ekki rétt að 

aðgreina fötluð og ófötluð börn og ungmenni í tómstundastarfi og nefnir í því samhengi 

aðgang fatlaðra í félagsmiðstöðvar. Ekki sé rétt að hafa fötluð ungmenni á ,,sérstöðum”. 

Einnig telur hún að aðgengi fatlaðra barna og unglinga í almenn íþróttafélög þurfi að 

vera betri. Oft á tíðum vantar stuðning fyrir þennan hóp og þau geta ekki verið með 

(Helga  Jóhanna  Stefánsdóttir,  2010).  Í  rannsókn  Snæfríðar  Þóru  Egilson, 

Hreyfihamlaðir  nemendur  í  almennum  skólum,  kom  fram  að  svipað  á  sér  stað  í 

skólaumhverfinu en oft eru aðgengismál í ólagi og algengt að nemendur með fötlun 

stundi ekki íþróttir  með jafnöldum sínum. Einnig bendir  hún á að aðgengismál hafa 

töluverða  þýðingu  fyrir  félagslega  þátttöku  barna  og  ungmenna  (Snæfríður  Þóra 

Egilson, 2003). Hér er spurning um hvort barnið eða ungmennið geti verið með eða 

ekki.

Connors  og  Stalker  (2005)  komust  að  því  að  fötluð  börn  komast  oft  ekki  í 

tómstundaúrræði vegna ferðamáta. Átti þetta sérstaklega við um eldri börn og minnkaði 

þar  af  leiðandi  tækifærum  þeirra  til  tómstunda  og  félagsskapar  (Helga  Jóhanna 

Stefánsdóttir,  2010).  Erfiðara  er  fyrir  fötluð  börn  og  ungmenni  að  nýta  sér 

almenningssamgöngur sem gerir það að verkum að þau eru mun háðari forráðamönnum 

eða  umönnunaraðilum  þegar  kemur  að  því  að  sinna  áhugamáli  sínu  (Kristín 

Björnsdóttir, 2003; Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). 
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4.2 Unglingsárin

Ungu  fötluðu  fólki  þykir  óþægilegt  að  hafa  fullorðna  umönnunaraðila  með  sér  í 

tómstundum. Er um að ræða sömu ástæðu að unglingum þykir oft vandræðalegt að vera 

með  foreldrum sínum þegar  þeir  eru  með jafnöldrum (Helga  Jóhanna Stefánsdóttir, 

2010).  Því  á  unglingsárunum  tekur  jafningahópurinn  við  hlutverki  fjölskyldunnar. 

Flestir unglingar breyta hegðunarmynstri, viðmiðum og skoðanamyndun á þessum árum 

og er  það þáttur  í  að losna undan áhrifavaldi  uppalanda (Kristín  Björnsdóttir,  2003; 

Dóra  S.  Bjarnason,  2004;  Árni  Guðmundsson,  2007).  Jafnaldrar  gegna  mikilvægu 

hlutverki í þroska unglings og hann styður sig gjarnan við samanburð til að skilgreina 

sig (Kristín Björnsdóttir, 2004; Santrock, 2007). Talið er að vinátta unglinga sé nánari 

en  hjá  yngri  börnum.  Vinir  unglingsins  hafa  mikil  áhrif  á  andlegan  og  félagslegan 

þroska,  þannig  þroskast  unglingurinn  (Kristín  Björnsdóttir,  2003).  Í  grein  Snæfríðar 

Þóru Egilsonar kemur fram að við unglingsaldurinn verður oft minna um að vera hjá 

ungmennum með fötlun í félagsstarfinu. Einnig dregur úr samskipti við vini utan skóla 

og  tómstundaiðjan  verður  mun  einhæfari  (Snæfriður  Þóra  Egilson,  2003).  Tryggvi 

Sigurðarson tekur í svipaðan streng en hann telur að á unglingsárum fatlaðra sé frekari 

hætta á félagslegri  einangrun og því þarf  að vinna gegn á markvissan hátt  (Tryggvi 

Sigurðson, 2008). Connors og Stalker (2007) benda einnig á að oft sé meiri hætta á að 

börn einangrist félagslega eftir því sem þau eldast. En þær telja að þegar skipulagðar 

tómstundir yngri barna lýkur þá sé erfiðara fyrir ungmenni með fötlun að gera það sem 

unglingar gera almennt. En í því samhengi má nefna það að hittast tilviljunarkennt og 

eyða stundum saman eins og unglingum er tamt að gera. Cavet telur einnig að erfiðara 

sé  fyrir  ungt  fólk  með fötlun  að  rekast  á  jafnaldra  sinna  á  tilviljunakenndan hátt  á 

stöðum sem unglingar sækja. Ungmenni hanga oft saman heima hjá hvor öðru, hittast í 

verslunarmiðstöðvum eða á stöðum þar sem íþróttir eru iðkaðar (Cavet, 1998). Í nýlegri 

rannsókn  Félagsvísindastofnun  Háskóla  Íslands  sem  Velferðaráðuneytið  stóð  fyrir 

kemur fram að foreldrar fatlaðra barna og ungmenna telja að oft versni samskipti og 

félagstengsl  við  jafnaldra  eftir  því  sem barnið  eldist.  Um 70 % foreldra  14-18 ára 

ungmenna með fötlun segja að þau oft  eða stundum vera einmana. Jafnframt kemur 

fram  hjá  foreldrum,  að  það  sem  hindrar  hvað  helst  þátttöku  í  félagslífinu  og 

tómstundum barna og ungmenna sé vöntun á félagsskap en um 47 % telja að svo sé. 

Aftur á móti telja 36 % að það sem hindrar þátttöku sé skortur á liðveislu. Um 25 % 
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foreldra telja það vera vegna fjárhagsaðstæðna (Velferðaráðuneytið, 2011).

Unglingsárin er tími breytinga í lífi einstaklings. Sjálfsmynd og sjálfsvitund er í 

þróun. Skipulagðar tómstundir með jafnöldrum hafa mikla þýðingu fyrir barnið til þess 

að þroska með sér þá leikni sem það þarf yfir á fullorðinsárin (Rinnan, 2007). Á þessu 

æviskeiði er því mikilvægt að hafa auðveldan aðgang að uppbyggilegu tómstundastarfi 

hvort  sem það eru  íþróttir  eða  félagsmiðstöðin  í  hverfinu.  Því  segja  má  að  fatlaðir 

unglingar séu á vissan hátt að missa það svigrúm sem flestir hafa til þess að þroskast á 

unglingsárunum. Ástæðurnar geta verið eins og ítrekað hefur komið fram, aðgengi hins 

fatlaða að stofnunum samfélagsins ásamt ofvernd nánustu aðstandenda eða fagfólks.

Það er þekkt í fötlunarfræði að viss form af þjónustu ásamt þeim aðilum sem 

sinna  henni  geta  komið  í  veg  fyrir  valdeflingu  fatlaðs  fólks.  Sem dæmi  má  nefna 

varkárni fagfólks. Fagfólk einblínir um of á skerðingu einstaklingsins og veigrar sér við 

að gera kröfu til fatlaðra einstaklinga eða þá að taka áhættu í ákvörðunartöku (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Í sama streng tekur Snæfríður Þóra Egilson í grein sinni, 

Hreyfihamlaðir  nemendur  í  almennum  grunnskólum,  en  þar  kemur  fram  að 

aðstoðarmenn  geti  hjálpað  til  við  þátttöku  barnsins  eða  ungmennis  við  vissar 

kringumstæður en skert þær við aðrar. Einnig kemur fram að ýmsar rannsóknir sýna að 

iðjulega sé ekki gerðar nægilegar kröfur til fatlaðar barna. Skortur á væntingum getur 

takmarkað möguleika þeirra á þátttöku og á þann hátt ná þau ekki að sýna nægilega vel í 

hvað  þeim  býr  (Snæfríður  Þóra  Egilson,  2003).  Tove  Rinnan  (2007)  fjallar  um 

mikilvægi þess að barn og ungmenni með fötlun ákveði sjálft hvað það vill hafa fyrir 

stafni eftir að skóladegi lýkur. Foreldrar eiga ekki að velja fyrir barnið eða ungmennið 

því það dregur úr líkum á að barnið eða ungmennið sé sátt.  En talið er að börn og 

ungmenni með fötlun fá sjaldan tækifæri til þess að ákveða sjálf hvað þau vilja gera í 

sínum frítíma. Foreldrar og fullorðnir sjá að mestu leyti um að skipuleggja líf þeirra 

(Rinnan, 2007; Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). 

Í nýlegri rannsókn um líf barna og ungmenna með fötlun kemur fram að ýmsir 

þættir geta stuðlað að meiri þátttöku í tómstundum. En þeir þættir sem nefndir eru, að 

aðgengi  í  umhverfinu  séu  góðar,  fjölskyldan  sé  efnamikil,  félagslegur  stuðningur 

viðunandi ásamt því að fjölskyldan sé samhent og veiti stuðning við hvert annað. Því 

má segja ef stuðningur og samstarf er gott þá aukast líkurnar verulega á að barnið sé 

virkt í tómstundastarfi (Law o.fl., 2006). 
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5 Umræða og samantekt

Í  síðasta  kaflanum  eru  umræða  og  niðurstöður  kynntar.  Rannsóknarspurningin  var: 

Tómstundir  barna og ungmenna með fötlun – hvað hindrar? Fjallað verður  um það 

helsta og samtímis greint frá því, sem kom hvað mest á óvart í vinnu ritgerðarinnar.

5.1 Umræða

Flest nútímasamfélög eru að þróa þjónustu í málefnum fólks með fötlun. Ýmislegt er þó 

ábótavant hjá flestum þeim þjóðum sem vinna að bættri þjónustu og réttindum fólks 

með fötlun. Hugmyndafræði um eðlilegt líf, jafnrétti og fulla þátttöku hefur orðið til 

þess að stuðla að miklum breytingum á gæðum félagslegrar þjónustu við fatlaða. Lögð 

er áhersla á þróun stoðþjónustu í stað sérúrræða. Með þessum breytingum er leitast eftir 

því að tryggja samfélagslega þátttöku fatlaðra ásamt frekari tækifæra til lífsgæða á við 

aðra  samfélagsþegna.  Þær  samfélagsbreytingar  sem  hafa  orðið  á  síðustum  árum  í 

málefnum fatlaðra hafa borið góðan árangur á mörgum sviðum en víða er hún þó enn 

takmörkuð, óáreiðanleg eða jafnvel ekki fyrir hendi. Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn 

og ungmenni með fötlun taka síður þátt í skipulögðum tómstundum og séu líklegri en 

önnur að vera ein eða með foreldrum sínum í frítímanum. Einnig bendir ýmislegt til 

þess að börn og ungmenni með fötlun eigi færri  möguleika til  tómstundaiðkunar en 

önnur.  Jafnframt  er  talið  að  þau  hafi  takmarkaðan  aðgang  að  félagsstarfi  og 

menningarlegum viðburðum eftir að skóladegi lýkur. Möguleikar þeirra til félagatengsla 

eru  því  af  skornum  skammti  og  líkur  þeirra  á  að  vera  þátttakendur  lakari  en  hjá 

ófötluðum. Þar sem vitað er að skipulagt tómstundastarf fyrir börn og ungmenni hefur 

þýðingarmikið uppeldislegt gildi í nútímasamfélagi, þótti mér því áhugavert að skoða 

afhverju viss hópur í samfélaginu verður útundan þegar kemur að þessum þætti í lífi 

einstaklinga. Hvað hindrar börn og ungmenni með fötlun að taka þátt í tómstundum? 

Það getur eflaust reynst erfitt fyrir vissa að upplifa þessa tilfinningu að geta ekki tekið 

þátt vegna fötlunar sinnar og eflaust ekki gott fyrir sjálfsmynd barns eða unglings. Það 

sem barn eða ungmenni fæst við í sínum frítíma hefur áhrif á sjálfsmynd þess og má því 

segja  að skipulagðar  tómstundir  hafi  ákveðið vægi  þegar  kemur  að heilsu  barna og 

ungmenna. Segja má að meginatriði tómstunda sé aukning á lífsgæðum ásamt vellíðan 

hjá einstaklingum. Það sem einstaklingar velja sér að gera í frítíma sínum auðgar ekki 
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aðeins þá stund heldur alla tilveruna. Í frítímanum læra börn og ungmenni ýmislegt sem 

ekki er kennt í skólum né inná heimilinu. Því er mikilvægt að börn og ungmenni hafi 

greiðan aðgang að þeim tómstundum sem þau hafa  áhuga á.  Þrátt  fyrir  hinar  ýmsu 

niðurstöður um mikilvægi skipulagðra tómstunda fyrir börn og ungmenna hefur komið í 

ljós að aðgreining fatlaðra barna og unglinga er hvað mest í frítíma þeirra. Það að bjóða 

börnum og ungmennum með fötlun uppá sérúrræði í tómstundaiðkun þykir varasöm. 

Þau  skilaboð  sem  viðkomandi  fær  er  að  hann  sé  útilokaður  og  aðgreindur  frá 

samfélaginu. Aðgreining af þessu tagi er jafnframt ekki talin vera rétta leiðin til þess að 

auka á þá tilfinningu fyrir því að vera þátttakandi í samfélaginu.

Það  að  viss  hópur  í  samfélaginu  upplifi  sig  utanveltu  er  ekki  ásættanlegt  í 

nútímasamfélagi.  Fötluð börn og ungmenni  skilja  fötlun sína í  gegnum áþreifanlega 

reynslu. Þar ber helst á að líta líkamlegar og stofnalegar hindranir ásamt viðbrögðum 

annarra.  Það  að  Sameinuðu  Þjóðirnar  þurftu  að  gera  sérsáttmála  um  mannréttindi 

fatlaðra sýnir að viðhorf almennings og stjórnvalda til minnihlutahópa í samfélögum eru 

oft þannig að tíma tekur að fá breytingar í gegn. Virðingarleysið gagnvart manneskjum 

sem eru flokkaðar í vissan hóp geta verið harkalegar og því er það siðferðisleg skylda 

okkar  allra  að  jafna  rétt  þeirra  sem  á  einhvern  hátt  fá  ekki  notið  sömu  gæða  og 

meirihlutinn. Nokkuð ljóst er að hugmyndir manna um fötlun eru enn þann daginn í dag 

töluvert  litaðar  af  læknisfræðilega  sjónarhorninu  þar  sem  horft  er  skerðingu 

einstaklingsins ásamt færni viðkomandi í samanburð við þá sem taldir eru ,,eðlilegir”. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar í anda læknisfræðilegs sjónarmiða hafa átt sinn þátt í 

að gera lítið úr fötluðum ásamt því að réttlæta þann mismun gagnvart þessum ákveðna 

hóp. Fagfólk á hinum ýmsum sviðum hins opinbera jafnt og almenningur telja oft að 

fólk með fötlun þarfnist sífellt umönnun og lækningu. Einnig má nefna þann þátt sem 

fjölmiðlar hafa á viðhorf almennings gagnvart fötluðum en oft er dregin upp sú mynd af 

fötluðu fólki sem bjargarlausum einstaklingum. Þessi viðhorf í samfélaginu hefur litað 

sjálfskilning fólks með fötlun og má segja dregur úr tækifærum til valdeflingar. Hið 

læknisfræðilega  sjónarmið  er  enn  töluvert  áberandi  í  málefnum  fatlaðra.  Dóra  S. 

Bjarnason  telur  að  samfélagið  allt  sé  skipulagt  út  frá  þessu  sjónarmiðum  gagnvart 

fötluðum. Velferðarkerfið og öll þjónusta sé lituð af því að þessi hópur í samfélaginu 

þurfi umönnun, lækningu og þjálfun. Börn og ungmenni séu stimpluð og í raun hindruð 

í eðlilegri þátttöku við venjulegar aðstæður. Oftast sé haft vit fyrir þeim og þá með því 
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hugarfari að sé þeim fyrir bestu. En talið er að börn og ungmenni með fötlun fá sjaldan 

tækifæri til þess að ákveða sjálf hvað þau vilja. Foreldrar og fullorðnir sjá að mestu leyti 

um að skipuleggja líf þeirra. Jafnframt er talið að visst form af þjónustu ásamt þeim 

aðilum sem sinna henni geta komið í veg fyrir valdeflingu fatlaðs fólks. Sem dæmi má 

nefna varkárni fagfólks. Fagfólk einblínir um of á skerðingu einstaklingsins og veigrar 

sér við að gera kröfu til fatlaðra einstaklinga eða þá að taka áhættu í ákvörðunartöku. 

Aðstoðarmaður  getur  hjálpað  til  við  þátttöku  barnsins  eða  ungmennis  við  vissar 

kringumstæður en skert þær við aðrar. Einnig kemur fram að ýmsar rannsóknir sýna að 

oft sé ekki gerðar nægilegar kröfur til fatlaðar barna. Skortur á væntingum getur því 

takmarkað möguleika þeirra á þátttöku og á þann hátt ná þau ekki að sýna nægilega vel í 

hvað þeim býr.

Segja  má  að  hið  félagslega  sjónarhorn  er  ætlað  að  berjast  gegn  ríkjandi 

hugmyndum um hvað er talið ,,eðlilegt” í samfélögum og lítur á fötlun sem hluta af 

mannlegum margbreytileika, að fötlun sé fullkomlega eðlilegur hlutur. Samfélagið og 

viðhorf  almennings  hindrar  og  takmarkar  möguleika  fatlaðra  á  virkri  þátttöku. 

Fordómar, lélegt aðgengi, afmörkuð réttindi ásamt aðgreiningu í menntun, atvinnu og 

búsetu staðfestir að hópurinn fær ekki sömu tækifæri í lífinu og aðrir þjóðfélagsþegnar. 

Ákveðinn hópur í samfélaginu sem býr við allt aðrar aðstæður en meirihlutinn er ekki í 

samræmi  við  sáttmála  á  borð  við  Barnasáttmála  Sameinuðu  þjóðanna.  Í  23.  grein 

sáttmálans kemur skýrt fram að ríki skulu stuðla að virkri þátttöku barna og ungmenna í 

samfélaginu. Vitað er að einstaklingar læra um stöðu sína og annarra í samfélaginu frá 

fjölskyldu, í skólakerfinu ásamt menningu almennt. Þannig lærum við og göngum út frá 

því að það sem okkur er kennt í æsku sé hið eina rétta og eðlilega skipan í samfélaginu. 

Ef aðgangur barna og ungmenna með fötlun er takmarkaður, hvernig eiga þau þá að geta 

orðið virkir þátttakendur í samfélaginu á fullorðins árum sínum?

Samkvæmt  Barnasáttmála  Sameinuðu  þjóðanna  eiga  öll  börn  rétt  á  góðum 

uppvaxtarskilyrðum.  Börn  og ungmenni  með  fötlun  mega  ekki  verða  fyrir  útilokun 

vegna fötlunar sinnar. Íþróttafélög eða þeir sem sjá um skipulagðar tómstundir mega 

ekki neita barni eða ungmenni um þátttöku. En þrátt fyrir ýmsa sáttmála og lög þá er oft  

brotið á hópinn. Í rannsókn, Fritid för barn och unga med funktionshinder, kemur fram 

að flest sveitarfélög í Svíþjóð standa sig illa þegar kemur að því að sinna börnum og 

ungmennum  með  fötlun  í  frítíma  þeirra.  Helstu  ástæður  voru  þær  að  það  vantaði 

31



þekkingu og kunnáttu. Fyrirfram ákveðnar skoðanir um að erfitt væri sinna þessum hóp 

í frítíma þeirra var oft svarið hjá þeim sveitarfélögum sem stóðu verst. Það að fá að 

prófa ýmsar skipulagðar tómstundir og velja svo það sem þú hefur mestan áhuga á að 

vera réttur allra. Það á ekki að líðast að búið sé að ákveða fyrirfram hvað sé ekki hægt 

að  gera  í  frítíma  barna  og  ungmenna  með  fötlun.  Hlúa  þarf  að  sjálfræði  og 

ákvörðunarrétt barnsins eða unglingsins. En í ljós hefur komið að frístundir barna og 

ungmenna með fötlun er oft mikið stýrt  af  foreldrum og fullorðnum. Foreldrar hafa 

mikil áhrif, hvað er gert í frítíma barnsins eða unglingsins og velja það sem þeim þykir 

henta  barninu  eða  ungmenninu.  Einnig  hefur  komið  í  ljós  að  börn  og  ungmenni 

umgangast  mikið  af  fullorðið  fólk  í  frítíma  sínum,  mun  meira  en  ófötluð  börn  og 

ungmenni. Tove Rinnan fjallar  um mikilvægi þess að barn og ungmenni með fötlun 

ákveði sjálft hvað það vill hafa fyrir stafni eftir að skóladegi lýkur. Foreldrar eiga ekki 

að  velja  fyrir  barnið  eða  ungmennið  því  það  dregur  úr  líkum  um  að  barnið  eða 

ungmennið sé sátt. 

Þar  sem  viðhorf  í  samfélaginu  er  víða  enn  litað  af  hinu  læknisfræðilega 

sjónarhorni ásamt þeirri mynd sem fjölmiðlar sýna af fötluðum þá er í raun ekki furða 

að foreldrar og fullorðnir séu uppteknir af því að vernda barnið sitt. En á sama tíma þá 

fær barnið  eða ungmennið ekki  það svigrúm til  þess  að taka sjálfstæðar  ákvarðanir 

vegna ofurumhyggju foreldra sinna. Foreldrar ýmist treysta ekki þeim sem er í forsvari 

fyrir starfinu eða telja ekki nægilega vel að starfinu staðið. Í rannsóknum sem hafa verið 

gerðar þar sem leitast er eftir því að fá sjónarmið barnanna og ungmennanna með fötlun 

kemur í ljós að upplifun þeirra á ofverndun foreldra og fullorðinna er neikvæð. Þeim 

finnst erfitt að eignast vini undir þessum kringumstæðum. Einnig þykir ungt fatlað fólk 

óþægilegt  að  hafa  fullorðinn  umönnunaraðila  með  sér  í  tómstundum  sínum.  En  á 

unglingsárunum tekur jafningahópurinn við hlutverki fjölskyldunnar. Flestir unglingar 

breyta hegðunarmynstri, viðmiðum og skoðanamyndun á þessum árum og er það þáttur 

í að losna undan áhrifavaldi uppalanda. Það að ungmenni með fötlun umgangast mikið 

af fullorðnu fólki í sínum frítíma gæti hugsanlega haft áhrif á að þau einangrist enn 

frekar frá jafnöldum sínum félagslega. Í ljós hefur komið að við unglingsaldurinn verður 

oft  minna um að vera hjá ungmennum með fötlun í félagsstarfinu.  Einnig dregur úr 

samskiptum við vini utan skóla og tómstundaiðjan verður mun einhæfari. Þetta kemur 

heim og saman við nýlegri rannsókn sem Velferðaráðuneytið stóð fyrir en þar kemur 
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fram  að  foreldrar  fatlaðra  barna  og  ungmenna  telja  að  oft  versni  samskipti  og 

félagstengsl  við  jafnaldra  eftir  því  sem barnið  eldist.  Um 70 % foreldra  14-18 ára 

ungmenna  með  fötlun  segja  að  þau  oft  eða  stundum  vera  einmana.  Líkurnar  á  að 

ungmenni með fötlun einangrist félagslega eru því umtalsverðar og þarf að vinna gegn 

því á markvissan hátt.  Hér er mikið í húfi.  Því segja má að fatlaðir unglingar séu á 

vissan hátt að missa það svigrúm sem flestir hafa til þess að þroskast á unglingsárunum. 

Ástæðurnar geta verið eins og hefur komið fram, aðgengi hins fatlaða að hinum ýmsum 

stofnunum samfélagsins, viðhorf samfélagsins ásamt ofvernd nánustu aðstandenda eða 

fagfólks.  Það  að  taka  þátt  í  skipulögðum tómstundum veitir  tækifæri  til  þátttöku  í 

samfélaginu  og  aðgang  að  félagstengslum.  Fram  hefur  komið  að  tómstundir  hafa 

töluverða þýðingu varðandi hamingju og hvernig einstaklingum reiðir af í lífinu. Það að 

stunda tómstundir sem þroska og er uppbyggileg hefur áhrif á ánægju einstaklings. Á 

þessum árum lífsins  er því  mikilvægt að hafa auðveldan aðgang að uppbyggilegum 

tómstundum  hvort  sem  það  eru  íþróttir  eða  félagsmiðstöðin  í  hverfinu.  Að  vera 

þátttakandi í samfélaginu er okkur flestum afar mikilvægt og því ber uppeldismenntuðu 

starfsfólki  og  fleirum  að  sýna  tillit  og  virðingu  gagnvart  þeim  hópum  sem  eru  í 

minnihluta í samfélaginu. Hafa þarf í huga að við erum ekki öll eins og hvetja þarf til 

virkrar þátttöku allra, fatlaðra jafnt og ófatlaðra. Þannig aukum við líkur á að skapa 

jákvæða og sterka sjálfsmynd barna og unglinga á þeirra helstu mótunarárum. Það þarf 

að hugsa hlutina uppá nýtt og líta frekar til tækifæranna en ekki hindrananna. Ef við 

hugsum þannig þá aukast líkurnar á að barnið eða ungmennið gerir það einnig. Því er 

afar mikilvægt að veita börnum og ungmennum með fötlun tækifæri til þess að æfa sig 

að ákveða sjálf hvað þau vilja gera í frítímanum - það eykur líkur á vellíðan. Það að nota 

frítíma sinn á uppbyggjandi hátt eykur lífsgæði hvers og eins. Það að fá að prófa ýmsar 

skipulagðar tómstundir og velja svo það sem þú hefur mestan áhuga á að vera réttur 

allra. Það að vera barn eða ungmenni með fötlun á ekki að vera hindrun. Aðstandendur 

og þeir sem koma að uppeldi barna og ungmenna verða að vera með opinn hug gagnvart 

þeim tómstundum sem eru í boði. Oft er búið að ákveða fyrirfram að eitthvað sé ekki 

unnt, hindranir eru í höfðinu á okkur og því ber að breyta.
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