
Útdráttur 
Ritgerðin fjallar um félagslega einangrun fatlaðs fólks með tilliti til tómstundastarfa 

þeirra. Ritgerðin er í senn rannsóknarritgerð og heimildaritgerð. Rætt var við fjóra 

einstaklinga vorið 2011, unnið var úr viðtölunum og leitað var eftir nánari heimildum sem 

tengdust efni þessarar ritgerðar á tímabilinu byrjun árs 2011 og fram á haustið 2012. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna félagslíf fatlaðra einstaklinga og hvort þeir töldu sig 

búa við félagslega einangrun. Í ljós kom að erfitt getur reynst að rannsaka félagslega 

einangrun og var því ákveðið að reyna meta hvort einstaklingarnir sem við var rætt bjuggu 

við félagslega einangrun út frá tómstundaiðkun þeirra. Þátttakendurnir voru eins og áður 

sagði fjórir einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára. Öll voru þau hreyfihömluð en þó mismikið, 

einungis einn var alfarið í hjólastól. Tveir bjuggu við þroskahömlun og stunduðu nám á 

sérnámsbraut við framhaldsskóla, hinir tveir voru ekki með neina þroskahömlun og sóttu 

ýmist iðnnám eða bóknám til stúdentsprófs í framhaldsskóla. Niðurstaða rannsóknarinnar 

var sú að flest þessara ungmenna stunda einhverjar tómstundir, þau séu nokkuð sátt í eigin 

skinni og upplifi sig þar af leiðandi ekki félagslega einangruð. 
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Inngangur 
Sameinuðu þjóðirnar hafa lengi barist fyrir því að fatlað fólk njóti sömu mannréttinda 

og ófatlað fólk, fyrsta yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna er varðar réttindi fatlaðs fólks kom til 

árið 1971. Mars 2007 skrifaði Ísland undir samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, en þar segir meðal annars að fatlað fólk eigi að njóta allra sömu réttinda og ófatlað 

fólk. Það segir einnig í samningi Sameinuðu þjóðanna að ,,meðfædd göfgi og verðleikar og 

jöfn og óafsalanleg réttindi allra manna eru viðurkennd sem hornsteinn frelsis, réttlætis og 

friðar í heiminum“ (Velferðarráðuneytið). Þar sem Ísland hefur skrifað undir þennan samning 

þýðir það að félagsleg einangrun fatlaðs fólks hér á landi ætti ekki að vera meiri en félagsleg 

einangrun ófatlaðs fólks. Í margar aldir var fötluðu fólki haldið utan við samfélagið, það mátti 

ekki sjást á almannafæri, ekki var talað um það og margir þeirra voru vistaðir á lokuðum 

stofnunum. Með aukinni þekkingu í heimi læknavísindanna breyttist hugsun samfélagsins og 

fatlað fólk varð meira samþykkt í samfélaginu (Collins & Kay, 2003). Nú vilja sumir meina að 

fatlaðir einstaklingar séu í raun ekki til heldur er það samfélagið sem veldur fötluninni. Þegar 

leitað er að hver sé skilgreiningin fyrir félagslegri einangrun er ekki hægt að finna hina einu 

réttu skilgreiningu. Hvort um sé að ræða félagslega einangrun fer iðulega eftir upplifun 

viðkomandi einstaklings, en ljóst er að ástundun tómstunda dregur úr líkunum á því að 

einstaklingur upplifi sig félagslega einangraðan. Þessi ritgerð fjallar um félagslega einangrun 

fatlaðs fólks með tilliti til tómstundaiðkunar þess. 
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Bakgrunnur 
Árið 1995 tók móðir mín að sér mikið fatlaðan strák, drengurinn bjó hjá okkur í eitt ár. 

Eftir veru hans hjá okkur leiddi eitt af öðru, mamma mín var beðin um að gerast 

stuðningsforeldri fyrir annað fatlað barn, þegar hún hætti því að þá tók ég við. Alla tíð síðan 

hef ég unnið með fötluðu fólki og þá mest með fötluðum börnum og unglingum. Þá fór ég að 

velta fyrir mér hvernig hægt væri að aðstoða það sem mest og best í að gera þá hluti sem 

þykja eðlilegir fyrir aldur þeirra. Útfrá þeirri hugsun fór ég að velta fyrir mér hvort fatlað fólk 

hér á landi byggi við félagslega einangrun og hvernig umönnunaraðilar þess gæti sem best 

hjálpað því við að sinna sínum tómstundum. 

1. Fræðileg umfjöllun: 
Hér verður fjallað um skilgreiningar á félagslegri einangrun og hverjar afleiðingar 

félagslegrar einangrunar kunna að vera. Einnig verður fjallað um rannsóknir sem snúið hafa 

að tómstundum fatlaðs fólks og tengslum þeirra við félagslega einangrun. Aðallega verður 

stuðst við erlendar rannsóknir þar sem þetta málefni hefur lítið verið rannsakað hér á landi.  

Tony Blair fyrrum forsætisráðherra Englands setti á laggirnar hóp sem átti meðal 

annars að kanna félagslega einangrun í Englandi. Hópurinn kallast The disability right task 

force. Þessi hópur tekur fram í niðurstöðum að ekki einungis hreyfihamlaðir eða 

þroskaskertir eru fatlaðir heldur geti fólk með allskonar skerðingar og krónísk veikindi svo 

sem astma, sykursýki, flogaveiki og fleira talist sem fatlaðir og það verði að muna eftir 

þessum hópi einstaklinga þegar kemur að stefnumörkun fyrir fatlað fólk (Collins & Kay, 

2003). Brynja Óskarsdóttir (2006) skilgreinir heilbrigði í tvö líkön, það er líffræðilegt og 

félagsfræðilegt. Samkvæmt líffræðilega líkaninu þýðir heilbrigði það að engir líkamlegir 

sjúkdómar séu til staðar. Félagsfræðilega líkanið segir að taka þurfi tillit ekki einungis til 

líkamlegra kvilla heldur einnig huglægrar, andlegrar og félagslegrar vellíðanar. Það mætti því 

færa rök fyrir því að fatlaður einstaklingur teljist vera „óheilbrigður“.  Flestir vilja samt sem 

áður líta þannig á málin í dag að fötlun einstaklings sé í raun ekki til heldur sé það samfélagið 

sem valdi fötluninni. Einstaklingur sem býr við fötlun getur því talist sem heilbrigður ef 

honum líður vel andlega og líkamlega. Í þessari ritgerð er átt við hreyfihamlað og þroskaskert 

fólk þegar talað er um fötlun og fatlaða einstaklinga. 
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1.1. Sagan: 

 Staða fatlaðra einstaklinga í samfélaginu hefur verið breytileg í gegnum tíðina. 

Sumir vilja meina að sennilega sé til staðar ákveðin menning fatlaðs fólks, aðrir segja að öll 

þekking sé menningarlega og sögulega mikilvæg, þar á meðal saga fatlaðs fólks, hvernig 

réttindum þeirra hefur verið háttað og hvernig barátta þeirra hefur verið í gegnum árin 

(Liddell, 2001). Eitt sinn voru vandamál fatlaðs fólks rakin til einstaklingsins. Vegna þess að 

einstaklingurinn var ekki fær um að gera alla þá sömu hluti og ófatlaður einstaklingur, var 

það skilgreint sem vandamál fatlaða einstaklingsins. Nú er frekar litið á fötlun sem 

samfélagslegt mál, það er að þó einstaklingur búi ekki við fulla hreyfigetu eða sé 

greindarskertur, þá séu það hindranir í samfélaginu sem valda ,,fötlun“ einstaklingsins, að 

með viðeigandi aðstoð frá samfélaginu og að fötluðu fólki sé gert kleift að komast inn á alla 

staði og stunda eðlilegt heimilislíf séu þeir ekki lengur fatlaðir. Sumir halda því fram að litið 

sé á fatlað fólk annaðhvort sem fórnarlömb eða ofurhetjur, að fæstir líti á fatlað fólk sem 

venjulega einstaklinga. Algengt hefur verið að litið hafi verið á fatlað fólk sem byrði á 

samfélaginu, geta margra þeirra er vanmetin og það getur leitt til þess að fatlað fólk lendi 

frekar í neikvæðum og vanmetnum hlutverkum (María Jónsdóttir, 2006). Finkelstein og 

Stuart (1996) telja að hugtakið fötlun hafi orðið til með tilkomu kapítalismans, að sjálfsögðu 

voru til hreyfihamlaðir og þroskaskertir einstaklingar fyrir þann tíma, en Finkelstein segir að 

þeir hafi verið virkir þátttakendur í samfélaginu fyrir tilkomu kapítalismans og hafi þar af 

leiðandi ekki verið fatlaðir. Iðnbyltingin og verksmiðjuvædd kerfi urðu til þess að ,,fatla“ 

hreyfihamlaða og þroskaskerta og útiloka þá frá þátttöku í þróun efnahagslífsins. 

Vélvæðingin færði atvinnulífið frá því að vera ,,heimilislegt“ þar sem einstaklingur gat unnið 

á sínum eigin hraða og fjölskyldumeðlimur jafnvel bætt upp það sem vantaði í vinnu 

einstaklingsins yfir í það að láta tæknina/vélarnar framleiða meira magn á minni tíma, það 

leiddi til þess að vinnsluhraði einstaklings fór að skipta töluvert meira máli. Fatlað fólk voru 

þá yfirleitt útilokuð frá þeim störfum sem í boði voru þar sem vinnugeta þeirra var oft minni 

heldur en ófatlaðra einstaklinga, fatlað fólk var því ekki taldið arðvænlegt. Þéttbýlismyndunin 

breytti samfélaginu á þann hátt að það losnaði um samfélagslega taumhaldið sem hafði fyrir 

þann tíma gert fötluðum einstaklingum það kleift að draga fram lífið með hjálp 

stórfjölskyldunnar. Útilokað frá þátttöku í efnahags- og félagslífi samfélagsins varð fatlað fólk 

stöðugt einangraðri og því komið fyrir á stofnunum (Liddell, 2001).  
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 Mörgum finnst þetta samt vera of mikil einföldun á sögu fatlaðs fólks og því af 

hverju það hefur verið útilokað frá samfélaginu í gegnum aldirnar (Bergen, 2004). Um 1980 

varð vitundarvakning í málefnum fatlaðs fólks í Englandi, hugmyndir um að fatlað fólk gæti 

átt eðlilegt og sjálfstætt líf varð til og áherslan færðist frá því að setja fatlað fólk á stofnun 

eða í sérskóla yfir í að það gæti búið á sínum eigin heimilum og sótt nám í sínum 

hverfisskólum (Simpson & Price, 2009). Á svipuðum tíma fóru félagsráðgjafar að nota 

hugtakið valdefling sem þýðir í stuttu máli að leitast sé við að færa valdið til 

skjólstæðinganna, það getur þó verið vandasamt verk að færa valdið yfir til skjólstæðinganna 

og þá sérstaklega ef sá einstaklingur sem um ræðir er þroskaskertur (Simpson & Price, 2009). 

Síðustu áratugina hefur einnig orðið vitundarvakning í málefnum fatlaðs fólks hér á landi og 

mikið unnið í því að bæta hag þeirra.   

 Orðatiltækið félagsleg einangrun kemur fyrst fram í ritgerðum upp úr 1960 í 

Frakklandi, þá í sambandi við fátækt. Um 1970 var farið að nota þetta hugtak í tengslum við 

fólk sem glímdi við allskonar vandamál svo sem þroskaskerðingu, hreyfihömlun, 

fíkniefnanotendur, misnotuð börn og fleira. Gegnum árin hefur þetta hugtak verið notað yfir 

fleiri og fleiri tegundir hópa svo sem einstæða foreldra, þjónustuþega félagsþjónustunnar og 

fleiri. Misjafn skilningur ríkir yfir hvað félagsleg einangrun þýðir eftir löndum (Collins & Kay, 

2003). 

1.2. Félagsleg einangrun: 

 Manneskjunni er það eðlislægt að tilheyra hópi og er það í raun ein af 

grunnþörfum hennar líkt og að nærast (Twenge & Baumeister, 2005). Einstaklingar, ákveðnir 

hópar og samfélög geta upplifað sig einangruð (Collins & Kay, 2003). Erfitt getur reynst að 

skilgreina hvenær einstaklingur er félagslega einangraður, í raun virðist það fara eftir 

upplifun viðkomandi einstaklings, það er hvort hann upplifi sig einangraðan félagslega. 

Aitchison (2009) telur að gleymst hafi að taka tillit til fatlaðs fólks þegar áhrif tómstunda á 

félagslega einangrun hefur verið rannsökuð. Collins og Kay (2003) nefna að þátttaka í 

einhverjum tómstundum eða félagslífi segi ekki til um hvort einstaklingur sé félagslega 

einangraður, heldur sé hægt að segja sem svo að ef einstaklingur hefur áhuga á að taka þátt 

en getur það ekki einhverra hluta vegna, getur verið um félagslega einangrun að ræða. 

Guðrún Hannesdóttir (2010) er á sama máli, það er að upplifun einstaklingsins segi til um 

hvort hann búi við félagslega einangrun eða ekki. Rannsókn Guðrúnar sýndi fram á að þeir 
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hópar þar sem aðgengi skiptir máli finni frekar fyrir einangrun heldur en hjá þeim þar sem 

aðgengi skiptir ekki máli. 71% öryrkja í könnun Guðrúnar sögðust finna fyrir einangrun, konur 

frekar en karlar en þó var ekki marktækur munur á því. Einnig kom í ljós að 35% geðfatlaðra 

finna fyrir einangrun og 26% þeirra sem eru með þroskahömlun eða aðra meðfædda fötlun 

finna til einangrunar. Þeir sem aldrei hafa verið á vinnumarkaði fundu fyrir mikilli einangrun 

en 17% þeirra sem hafa verið í launavinnu síðustu sex mánuði fundu fyrir einangrun. 

 Evrópusambandið hefur sett niður nokkra punkta sem varða félagslega 

einangrun í löndum sambandsins. 

1. Allir hafa rétt á því að vinna og að allir fái það tækifæri sem til þarf til að vinna, 

löndunum ber að sjá til að þróa vinnu án aðgreiningar 

2. Sjá til þess að einstaklingar og fjölskyldur hafi nægan fjárhag til að geta lifað af 

með reisn. 

3. Jafn réttur til menntunar. 

4. Vernda á fjölskyldueininguna og samstöðu og rétt barna. 

5. Tryggja fullnægjandi húsakost fyrir alla. 

6. Tryggja jafnt og auðvelt aðgengi að gæðaþjónustu fyrir alla, svo sem 

heilbrigðisþjónustu, fararþjónustu, félagsþjónustu, lögfræðiþjónustu, 

menningu og afþreyingu. 

7. Bæta aðgengi að þjónustu 

8. Endurnýja vettvang sem hefur orðið fyrir margþættum missi (European 

commission: employment, social affairs & inclusion, e.d.). 

Nicki Ward (2009) heldur því fram í grein sinni að einstaklingur búi við félagslega 

einangrun ef hann skortir aðstöðu eða aðstoð til að njóta allra þeirra réttinda eða hlunninda 

sem er í boði fyrir meirihluta fólksins í því samfélagi sem hann býr. Í leiðbeiningarriti Rauða 

krossins (raudikrossinn.is, 2007) kemur fram að sá sem nýtur lítils félagslegs stuðning, býr við 

veik félagsleg tengsl, er í litlum samskiptum við fjölskyldu, vini og vinnumarkað er líklegur til 

að búa við félagslega einangrun. Svipaðar niðurstöður má sjá hjá áðurnefndum starfshóp 
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sem Tony Blair setti á laggirnar, en sá hópur komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að best 

væri að skilgreina félagslega einangrun á eftirfarandi hátt: 

,,það sem getur gerst þegar einstaklingur eða svæði verða fyrir eða upplifa vandamál 

svo sem atvinnuleysi, lágar tekjur, lélegt húsnæði, lélegt heimilishald, léleg heilsa og 

sundrung fjölskyldu“. 

Niðurstöður þessa hóps sýndu einnig að þrír af hverjum fjórum fötluðum 

einstaklingum og fjölskyldur þeirra í Englandi þurfa að fá bætur, þar af leiðandi hafa margir 

þeirra lága innkomu, einnig má gera ráð fyrir að sumir þeirra búi við lélegt heimilishald þar 

sem hvorki þeir né ríkið geta séð fyrir nægilegri innkomu svo hægt sé að veita þeim 

einstaklingum fjármagn til að kaupa þá aðstoð sem þeir gætu þurft til heimilishaldsins 

(Collins & Kay, 2003). Deila má um það hvort fatlað fólk búi almennt séð við lélega heilsu, en 

ljóst er að margt fatlað fólk getur ekki vegna fötlunar sinnar verið í vinnu. Einstaklingar sem 

tilheyra lægri stéttum þjóðfélagsins eru oft miklar takmarkanir settar er varðar ástundun 

tómstunda eða félagslífs, niðurstöður erlendra rannsókna hafa bent til þess að fatlaðir 

einstaklingar hafa gjarnan viljað stunda sínar tómstundir oftar en þeir gera (Collins & Kay, 

2003). 

 Ýmislegt bendir til þess að fatlaðir einstaklingar séu líklegri en ófatlaðir 

jafnaldrar þeirra til að eyða frítíma sínum aðgerðalausir og einir, til dæmis við það að horfa á 

sjónvarp, hlusta á tónlist og mun ólíklegri til að hitta skólafélaga sína utan skólatíma heldur 

en ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Rannsókn Dusseljee et al. (2011) leiddi í ljós að karlmenn með 

þroskaskerðingu áttu frekar í félagslegum samskiptum við einstaklinga án þroskaskerðingar 

heldur en konur sem voru með þroskaskerðingu. Karlarnir voru einnig líklegri til að stunda 

einhverjar tómstundir heldur en konurnar. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fötluð börn 

hvort heldur sem þau eru í hefðbundnum skóla eða sérskóla, eyða miklum tíma undir eftirliti 

fullorðinna, mun meiri heldur en ófatlaðir jafnaldrar þeirra, það hefur áhrif á leik barnanna. 

Fötluð börn hafa oft heldur ekki sömu tækifæri og ófatlaðir til að gera tilraunir í barnæsku 

sinni sem getur gert þeim erfiðara fyrir að fullorðnast. Fötluð börn og ungmenni eru einnig 

oft látin sitja saman í kennslustofum, þeim er ekki gert kleift að stunda tómstundir með 

ófötluðum skólafélögum. Líklegt er að ofantalin atriði geti haft heftandi áhrif á félagsþroska 

fatlaðra. Margir fatlaðir einstaklingar veigra sér einnig við að fara á veitingastaði, bíó, böll og 
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fleira með ófötluðum vinum sínum því þeir kunna ekki við að biðja þá um að aðstoða sig. 

Rannsóknir hafa sýnt að tveir af hverjum fimm fötluðum einstaklingum hafa alvarlega 

takmarkað félagslíf miðað við einungis þrjú prósent ófatlaðra einstaklinga (Collins & Kay, 

2003). Margir fatlaðir einstaklingar eiga einnig við samskiptaörðugleika að stríða sem bæði er 

hægt að rekja til greindar hans eða vegna hreyfihömlunar sem veldur því að erfitt, jafnvel 

ómögulegt, er fyrir hann að tala. Samskiptaörðugleikar sem þessir leiða oft til þess að 

einstaklingur sem býr við þess konar fötlun verður einnig útilokaður frá ýmsum þáttum 

samfélagsins (Kushki, Andrews, Power, King, & Chau, 2012). Mikilvægur hlutur í árangursríkri 

félagsmótun er að einstaklingur tekur eftir og fylgir merkjum samfélagsins og notar þau til að 

læra af og móta hegðun sína. Margir þroskaskertir einstaklingar læra þessa hegðun ekki af 

sjálfsdáðum og þarf að kenna þeim hana alveg sérstaklega. Sumir hreyfihamlaðir geta heldur 

ekki nýtt sér mörg þau merki sem ófatlaðir læra af samfélaginu, vegna hreyfihömlunar 

sinnar. Sumir telja að mannleg færni sé byggð á tilfinningagreind einstaklings og að í sumum 

tilfellum er félagsfærni þróuð á kostnað tilfinningar fyrir persónulegum þörfum (Graham, 

2011). 

 Félagsleg vanvirkni einstaklings stafar þó ekki alltaf af því að einstaklingurinn 

hafi ekki þá færni sem þarf til virkni í samfélaginu, heldur velur hann sér, einhverra hluta 

vegna, að vera lítill eða enginn þátttakandi í samfélaginu. Ástæðurnar fyrir því geta verið 

margvíslegar, sumar jafn einfaldar og það að einstaklingurinn sé bara einfari að eðlisfari. 

Félagsleg vanvirkni getur líka stafað af því að einstaklingurinn hefur ekki þá þekkingu eða 

færni sem krafist er af honum eða þá hann hefur þá þekkingu og þá færni en einhverra hluta 

vegna kýs einfaldlega ekki að nýta sér hana (Graham, 2011). 

Margar kenningar eru uppi um það hver sé ástæða mannlegrar hegðunar. 

Fjölgreindarkenning Gardners segir að greind einstaklings geti meðal annars útskýrt hegðun 

hans, en sú kenning gengur út á að hægt sé að skipta greind upp í nokkra flokka, svo sem 

eðlilega greind sem segir hver greindarvísitala einstaklings er, mannleg greind sem er 

hæfileikinn til að skilja og svara öðrum, til að læra af og nota þekkingu sína sem einstaklingur 

hefur lært í gegnum tíðina af reynslu sinni. Margir tala um að til staðar sé tilfinningagreind 

hjá öllu fólki og að jafnvel þeir sem eru með hæstu greindarvísitöluna kunni oft ekkert í 

mannlegum samskiptum (Graham, 2011) . Samkvæmt pshycodynamic kenningunni er öll 

sálræn þekking tengd meðvitund og undirmeðvitund einstaklings. Hegðun og framkoma 
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einstaklings tengist alltaf einhverjum atburðum sem hann hefur upplifað áður og er þá fast í 

undirmeðvitund hans. Hegðunin er ómeðvituð vegna ómeðvitaðrar upplifunar og/eða 

reynslu og leiðir oft til erfiðrar og sjálfseyðileggjandi hegðunar. Litið er á þannig hegðun sem 

sönnun fyrir innri átökum, það er einstaklingurinn tekst á við vanlíðan sína með því að beita 

varnarviðbrögðum sem gera honum kleift að virka og takast á við daglegt líf. Félagsleg 

einangrun gæti verið hluti af þessum varnarviðbrögðum, það er að einstaklingur einangri sig 

vegna ótta eða kvíða fyrir ákveðnum aðstæðum (Liddell, 2001).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á þroskaskertum einstaklingum sem búið höfðu á 

stofnunum til lengri tíma en voru fluttir aftur út í samfélagið. Niðurstöður þeirra rannsókna 

var að þessir einstaklingar hittu reglulega annað fólk sem sýndi þeim stuðning, en fæstir 

þeirra áttu í nánum samskiptum við til dæmis ófatlaða vini, nágranna sína eða kunningja 

(Collins & Kay, 2003).  

 Hópamyndun innan samfélags er eðlileg og algengur þáttur í félagsmótun. 

Flestir einstaklingar samsama sig einhverjum ákveðnum hópi sem þeim finnst þeir tilheyra, 

til dæmis vinnufélögum, skólafélögum, íþróttafélögum og fleira. Hvaða hóp einstaklingur 

samsamar sig við fer eftir því hvaða hóp honum finnst hann eiga mest sameiginlegt með. 

Einstaklingur fær tilfinningu fyrir því hvaða hópi hann tilheyrir og hvaða hópi ekki. Út frá 

þessari hópamyndun þróar einstaklingur með sér sjálfsmynd sína sem getur verið 

mismunandi frá einum tíma til annars og frá einni stöðu til annarra. Sjálfsmynd einstaklings 

verður fyrir áhrifum út frá samskiptum hans við aðra í sínum hóp, jafnvel eru þau áhrif 

sterkari heldur en áhrif sem einstaklingur verður fyrir frá samfélaginu í heild sinni (Graham, 

2011). Kathrine Graham (2011) nefnir tvo kennismiði þá Shotter og Harris, sá fyrri telur að 

oft er það ekki á færi einstaklinganna sjálfra að ákveða hvaða og hvort hann tilheyri 

einhverjum ákveðnum hópi. Harris heldur því hinsvegar fram að það sé ákvörðun 

einstaklingsins hvort og hvaða hópi hann tilheyrir. Hafi Shotter rétt fyrir sér þýðir það að 

breyta þarf hugsun hópsins en hafi Harris hinsvegar rétt fyrir sér þýðir það að vinna þarf með 

að breyta hugsun og hegðun einstaklingsins og kenna honum að komast af í hópnum 

(Graham, 2011) líklegt er að báðir hafi rétt fyrir sér. Rannsóknir hafa sýnt að fatlað fólk telur 

sig flest tilheyra hópi fatlaðra eða öryrkja, þau samsama sig gjarnan með þeim hóp en eru oft 

á tíðum ekki sáttir við það vegna þess að sá hópur þykir oft ekki vera ,,fullnýtanlegur“ hópur 

innan samfélagsins. Líði einstakling sem svo að hópurinn sem hann tilheyrir passi ekki inn í og 
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sé ekki viðurkenndur og virtur hópur innan samfélagsins er hætt við að líðan hans 

endurspeglist í hegðun fatlaða einstaklingsins. Þegar meðlimir mismunandi hópa hugsa til 

þeirra sem tilheyra öðrum hópum gætir tilhneigingar til að líta á hinn hópinn sem einsleitan, 

en það er hann aldrei. Auðveldara er fyrir þá einstaklinga sem búa við væga fötlun að 

samsama sig í hópi með ófötluðum einstaklingum frekar heldur en fyrir þá sem búa við meiri 

fötlun. Margir hverjir líta á sameiningu fatlaðs fólks og ófatlaðra sem forréttindi eða verðlaun 

fyrir fatlaða fólkið (Graham, 2011). 

 Fatlað fólk á oft erfitt með að finnast það tilheyra almennu samfélagi og getur 

það haft ýmis áhrif (Graham, 2011). Rannsókn sem framkvæmd var á þroskaskertum 

fullorðnum einstaklingum, sýndu að þeir einstaklingar lifðu lífi sínu í hópi en án náinna 

tengsla (Collins & Kay, 2003). Samskipti þeirra voru hvað nánust og sterkust við þá sem 

bjuggu með þeim eða önnuðust þá. Stundum voru einu nánu samskipti þeirra við foreldra 

sína eða liðveisluna. Rannsókn þeirra leiddi einnig í ljós að þessir einstaklingar töldu sig vanta 

félaga, sérstaklega þeir sem bjuggu enn í foreldrahúsum. Þeir töldu skýringuna á því vera sú 

að foreldrarnir hafa verið að verja börn sín gagnvart óþarfa áhættum sem hefur heft þessa 

einstaklinga í því að eignast nána vini. Rannsókn Kathrine Graham (2011) sýndi einnig fram á 

að foreldrar og umönnunaraðilar fatlaðra einstaklinga eru gjarnir á (ómeðvitað) að hlúa að 

ósjálfstæði einstaklinganna og þar af leiðandi takmarka tækifæri þeirra til sjálfstæðrar 

ákvörðunartöku. 

 Afleiðingar félagslegrar einangrunar geta komið fram á margskonar hátt. 

Félagsleg einangrun einstaklings getur orðið þess valdandi að hann á erfitt með að sýna 

samhyggð eða samkennd með öðrum (Twenge & Baumeister, 2005). Félagslega einangraður 

einstaklingur er líklegri til að upplifa þunglyndi (Hall-Lande, Eisenberg, Christenson, & 

Neumark-Sztainer, 2007) hann hefur minna sjálfstraust og er almennt heilsuveilli 

(Baumeister, Tice, & Twenge, 2007) 

 
Í þessum kafla verður sagt frá þeim rannsóknaraðferðum sem notaðar voru. Einnig 

verður fjallað um hvað ber að hafa í huga við gerð og úrlausn slíkra rannsókna. Þátttakendum 

verður lýst stuttlega til að gefa betri mynd af þeim aðstæðum sem þau búa við. 
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2. Aðferðafræði 
Notast var við eigindlegar rannsóknaraðferðir og þá aðallega svokölluð djúpviðtöl. 

Þátttakendurnir voru fjórir einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára, tvær stúlkur og tveir 

drengir. Öll bjuggu þau í foreldrahúsum þegar viðtölin fóru fram og öll voru þau í 

framhaldsskóla. 

2.1. Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Til eru nokkrar gerðir eigindlegra rannsóknaraðferða, meðal annars 

lífssögurannsóknir, fyrirbærafræðilegar rannsóknir, grunduð kenning, etnógrafía og 

tilviksrannsókn. Lífssögurannsóknir beinast að einstaklingi og upplifun hans, gagnanna er 

aflað með viðtölum og rituðum heimildum. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir beinast að 

reynslu fólks og hvaða merkingu það leggur í hin ýmsu hugtök, fyrirbæri og atburði, 

gagnanna er aflað með viðtölum. Grunduð kenning þýðir að rannsakandinn fer upphaflega af 

stað með rannsóknina án þess að vera með neina kenningu í huga, heldur verður kenningin 

til útfrá rannsóknargögnunum, gagnagreining fer fram samhliða gagnasöfnun. Etnógrafía 

snýst um að gefa mynd af og túlka félagslega hópa, félagskerfi og menningarkima. 

Gagnasöfnun fer fram með langdvölum á vettvangi og notast er við margar mismunandi 

aðferðir til að safna rannsóknargögnum. Tilviksrannsókn er ítarleg rannsókn á ákveðnu 

tilviki/um. Samkvæmt orðræðugreiningu (discourse analysis) er hætta á því að rannsakendur 

geri ráð fyrir að  frásagnir viðmælenda sinna séu réttar og laus við vandamál (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003). Aðrir halda því hinsvegar fram að það sé byggt á misskilningi á 

sambandinu á milli orða og raunveruleikans. Þetta þýðir að hafa verður í huga að þegar verið 

er að framkvæma eigindleg viðtöl mun rannsakandinn líklega fá fegraða mynd af 

raunveruleikanum, það er viðmælendurnir munu líklega láta sig líta eins vel út og hægt er. Sú 

mynd sem viðmælandinn hefur af raunveruleikanum getur samt verið hinn eini og rétti 

sannleikur í huga viðmælandans. Liddell (2001) telur að nánustu aðstandendur og 

umönnunaraðilar séu best til þess fallnir til að meta hvort rannsókn fari of mikið inn á 

persónulegt svæði viðmælanda. Ég tel hinsvegar að þessir aðilar séu ekki færir um að gefa 

hlutlaust mat á aðstæðum viðmælandanna. Það skiptir miklu að rannsakandinn reyni að 

skilja  eins og hægt er atburði sem viðmælandinn talar um, skilning hans og upplifun á þeim, 

einnig að rannsakandinn sé meðvitaður um félagslegar, stjórnarfarslegar og efnahagslegar 

kringumstæður á því tímabili sem rannsóknin nær til. 
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3. Rannsóknin 
Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna hvort fötluð ungmenni fái þá aðstoð 

sem þau þurfa til að sinna tómstundum á sama eða svipaðan hátt og ófatlaðir unglingar. 

Einnig er ætlunin að kanna hvort fatlaðir unglingar hér á landi telji sig búa við félagslega 

einangrun. 

Rannsóknaspurningarnar verða því: 

1. Eru fötluð ungmenni félagslega einangruð á Íslandi 

2. Fær fatlað fólk þá aðstoð sem það þarf til að geta sinnt tómstundum til jafns við 

ófatlaða jafnaldra sína? 

3.1. Gildi rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar mun vonandi geta varpað ljósi á hvernig fatlað fólk vill 

að stuðningsaðilar þess aðstoði sig við að sinna tómstundum. Einnig getur hún gefið til kynna 

hvort fatlað fólk hér á landi sé félagslega einangrað eða ekki. Niðurstöðurnar gætu ýtt undir 

að frekari rannsóknir yrðu framkvæmdar sem snúa að þessu efni, en í það minnsta munu 

þær vonandi geta nýst þeim sem starfa með fötluðu fólki að einhverju leyti. 

3.2. Gagnasöfnun og greining: 

Tekin voru viðtöl við fjögur fötluð ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára. Viðtölin fóru 

fram vorið 2011 á heimilum þátttakendanna. Hvert viðtal stóð yfir í um það bil 45 mínútur. 

Viðtölin voru hljóðrituð, að því loknu afrituð og að lokum greind.  

 Gagnanna var aflað með opnu djúpviðtali, notast var við viðtalsvísi sem búin var til 

fyrir viðtölin þar sem rannsóknarspurningarnar voru hafðar að leiðarljósi.  

 Misjafnt er hvaða gagnasöfnunaraðferð er notuð eftir því hvað er verið að rannsaka. 

Tilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða er að reyna túlka og skilja upplifun viðmælenda 

sinna á ákveðnum atburðum eða athæfi, til að geta lýst einstaklingnum og aðstæðum hans 

(Rannveig Traustadóttir, 1993). 

 Þar sem markmið þessarar rannsóknar var meðal annars að kanna hvort fötluð 

ungmenni fái þá aðstoð sem þau þurfa til að sinna tómstundum á sama eða svipaðan hátt og 

ófatlaðir jafnaldrar þeirra og hvort þau telji sig búa við félagslega einangrun, þóttu 

eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til að kanna þetta efni. 
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3.3. Val á þátttakendum: 

 Markmið þessarar rannsóknar var að kanna félagslega einangrun fatlaðs fólks með 

tilliti til tómstunda, þar sem einungis fatlaðir einstaklingar á ákveðnum aldri komu til greina í 

þessa rannsókn er hægt að tala um að notast sé við markvisst úrtak. Hliðvörður fann hentuga 

viðmælendur fyrir rannsakanda sem hafði svo samband við þá. Eins og áður hefur komið 

fram voru viðmælendurnir fötluð ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára, öll voru þau með 

hreyfihömlun, hluti þeirra átti einnig við þroskaröskun að stríða. Útskýrt var fyrir 

viðmælendum út á hvað rannsóknin gengi og að nafnleyndar og trúnaði væri heitið. Hér eftir 

verða viðmælendurnir nefndir Arna, Birgitta, Davíð og Friðrik. Öll búa þau í foreldrahúsi og 

öll eru þau í framhaldsskóla. Þegar viðtölin fóru fram bjó Arna með eldri systur sinni og 

foreldrum, hún var að ljúka öðru ári í sínum skóla. Arna er með fulla greind en hreyfihömluð. 

Birgitta bjó einnig með eldri systur sinni heima hjá foreldrum sínum. Birgitta var að fara ljúka 

þriðja ári í framhaldsskóla. Hún er með fulla greind en hreyfihömluð. Davíð er yngstur af 

sínum systkinum, hann var sá eini sem enn bjó í foreldrahúsum af þeim systkinum. Hann var 

að ljúka öðru ári í framhaldsskóla, hann er hreyfihamlaðar, er alveg í hjólastól, einnig er hann 

með þroskaskerðingu. Friðrik er elstur  í sínum systkinahóp. Hann var að ljúka öðru ári í 

framhaldsskóla. Hann er hreyfihamlaður, notar hækjur dagsdaglega, hann er einnig með 

væga greindarskerðingu. 

4. Niðurstöður 

 Við greiningu gagnanna komu fyrst og fremst þrjú þemu í ljós, þau eru: skóli, skipulagt 

félagsstarf og heimakær. Fjallað verður nánar um þemun í þessum kafla og tekin dæmi úr 

viðtölunum til að sýna fram á stuðning við þau.  

4.1. Skóli: 

Allir viðmælendurnir stunduðu nám í framhaldsskóla, misjafnt var hversu mikið nám 

þeir stunduðu, en tveir voru á sérnámsbraut og tveir á stúdentsbraut. Þessir sem voru á 

sérnámsbrautinni voru í færri einingum og búnir fyrr í skólanum á daginn heldur en þeir sem 

voru á stúdentsbraut.  Þrjú þeirra voru ánægð með sína braut en hann Friðrik var frekar 

ósáttur og sagði: 

,,Ég er á sérnámsbraut núna en ég ætla að skipta um braut á næsta ári og fara á 

almenna braut, ég held að það sé betra“. 
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Sérnámsbraut er námsleið sem sérstaklega er hönnuð fyrir þá í huga sem hafa þurft 

mikla sérkennslu í grunnskóla. Fyrstu tvö árin er lögð áhersla á að viðhalda og bæta við þá 

þekkingu sem náðst hefur nú þegar, en á síðari tveim árunum er lögð áhersla á að tengja 

nemendur við atvinnulífið með því að senda þau í starfskynningar og starfsþjálfun. Tvær 

námsleiðir eru í boði fyrir einstaklinga sem fara á almenna braut. Sú fyrri leggur áherslu á að 

auka almenna þekkingu, leikni og hæfni nemendans og undirbúa hann fyrir áframhaldandi 

nám á einhverri annarri braut innan skólans. Hin aðferðin á þessari braut er að gera 

nemenda kleift að útskrifast af henni eftir tveggja ára veru með framhaldsskólapróf í 

farteskinu með umsögn um almenna þekkingu, leikni og hæfni nemendans. Hugsunin á bak 

við framhaldsskólapróf af almennri braut er sú að það muni nýtast nemendanum við að 

stunda áframhaldandi nám annars staðar eða hjálpa til við atvinnuleit (borgarholtsskoli.is, 

e.d.) Námsleiðarnar geta verið settar upp á mismunandi hátt eftir skólum. 

Önnur leiðin á almennu brautinni virðist vera með nokkuð svipaðar áherslur og 

uppsetningu eins og sérnámsbrautin nema að nemendur á sérnámsbrautinni fá meiri aðstoð. 

Því má velta fyrir sér af hverju Friðrik segist vilja skipta um braut þegar hann hefur möguleika 

á meiri aðstoð verandi á sérnámsbrautinni. Nokkrar ástæður gætu verið fyrir því svo sem að 

hann langi að ljúka stúdentsprófi, hann kunni ekki að meta aðstoðina sem hann fær á 

sérnámsbrautinni eða að hann skammist sín fyrir að vera á sérnámsbraut, þá meðal annars 

vegna samnemenda sinna. Rannsókn Liddell (2001) sýndi fram á að margir þroskaskertir 

einstaklingar væru oft mjög sjálflægir, þeir litu á sig sem fullkomna og gallalausa en sáu 

fötlunina sem samnemendur þeirra bjuggu við. Liddell telur að það hafi orðið til þess að 

nemendurnir í rannsókn hennar leituðu eftir félagsskap starfsmanna frekar en samnemenda 

vegna þess að nemendunum fannst þeir eiga meira sameiginlegt með starfsmönnunum 

heldur en samnemendum. 

Skólaganga er yfirleitt stór partur í lífi einstaklings frá því hann hefur nám í fyrsta bekk 

grunnskóla. Þar kynnast krakkar fleiri krökkum og úr verða vinasambönd, sum sem endast 

ævina en önnur standa stutt yfir. Einnig eru nokkrir einstaklingar sem eignast aldrei neina 

vini, rannsókn  Liddell (2001) leiddi í ljós að þroskaskertu einstaklingarnir sem hún ræddi við 

töldu sig oft eiga vini en hinsvegar þegar hún ræddi við starfsfólk og umönnunaraðila 

einstaklinganna kom í ljós að sú var ekki raunin, að minnsta kosti mátu starfsfólkið og 

umönnunaraðilarnir það þannig að ekki væri um neinn vinskap að ræða. 
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Þrír þeirra einstaklinga sem rætt var við í þessari rannsókn sögðust hanga með vinum 

sínum í frímínútum, en einn þeirra sagði að hann væri í töluverðum samskiptum við þá sem 

voru með honum á braut en einungis fyrir utan stofuna þar sem næsti tími átti að hefjast, 

meðan beðið var eftir næstu kennslustund. Ein þeirra tók þó fram að hún hengi alltaf með 

vinum systur sinnar, vakti það athygli rannsakanda að ef hún hangir alltaf með vinum systur 

sinnar af hverju hún flokki þá ekki sem sína vini. 

,, já sko eiginlega enginn af mínum vinum úr grunnskóla fóru í sama framhaldsskóla 

og ég sko, en það fóru samt alveg fullt af krökkum úr mínum skóla í sama framhaldsskóla 

bara ekki vinir mínir sko. Þannig ég heng alltaf bara með systur minni sem er aðeins eldri en 

ég og hennar vinum“. 

Strax í grunnskóla hefst skipulagt félagsstarf fyrir nemendur skólans. Í flestum skólum 

eykst tíminn sem fer í félagsstarf yfirleitt smám saman eftir því sem nemendurnir eldast. 

Framhaldsskólar bjóða flestir upp á töluvert skipulagt félagsstarf fyrir nemendur og eru 

framhaldsskólarnir sem þessir einstaklingar sækja nám engin undantekning á því. Þrjú af 

þeim segjast sækja stundum í félagslífið sem er utan skólans svo sem opin hús, böll, 

bjórkvöld og fleira en einn af þeim segist ekki hafa neinn áhuga á að mæta á svoleiðis kvöld 

og kveður að hann vilji frekar bara vera heima og í tölvunni. Tvö af þessum þrem segjast fara 

á viðburði á vegum skólans með vinum sínum en einn segist fara bara einn. 

,, já ég fer stundum á svona opin hús og svoleiðis...ég fer alltaf einn...það er 

skemmtilegt á svona opnum húsum“. 

Birgitta hefur gaman af því að stunda félagslíf innan veggja skólans. 

,,ummm bjórkvöld sem ég kalla mjólkurkvöld það er stundum ég fór stundum á það 

en svolítið langt síðan seinast, síðan eru stundum einhver jú eitthvað inn í matsal sem 

ég nenni eiginlega ekki að koma á því annað hvort eru það einhverjir tölvuleikir fyrir 

strákana, eða horfa á einhverjar myndir eða það er ekki alveg mitt, síðan hef ég farið 

á svona skólapartý eða þú veist ef að eitthvað svoleiðis er í gangi en eins og skólinn 

minn hann er ekkert mjög góður í að halda svona, eða þú veist það eru ekkert böll hjá 

þeim eða það er best, eða þú veist eiginlega það besta af því sem þau gera er 
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árshátíðin þótt hún var reyndar ekki jafn góð núna og hún var seinast þegar ég fór, ég 

var ekki sko í fyrra eða hitt í fyrra því að þá var ég úti í lýðháskóla“. 

Hún virðist samt ekki vera alveg sátt við félagslífið í sínum skóla og mundi gjarnan vilja 

að það væri öflugra.  

Heildina á litið hittu fæstir viðmælendanna samnemendur sína fyrir utan skólatíma en 

virtust samt sem áður vera nokkuð sátt við að hitta skólafélagana bara innan veggja skólans. 

Friðrik gaf þó í skyn að hann skammaðist sín fyrir þá skólafélaga sem hann umgengst mest, 

það er þá sem voru með honum á sérnámsbrautinni og má rekja það til þess að hann vildi 

fara yfir á almenna braut þar sem voru nemendur sem ekki hafa þurft mikla sérkennslu í 

gegnum tíðina. Algengt er að þroskaskertir nemendur finnst þeir standa sig mjög vel í þeim 

verkefnum sem þeim er gert að sinna og fáir eru færir um að finna eitthvað við sjálfan sig 

sem þeim líkar ekki við (Liddell,2001). Samkvæmt þessu eru líkur á að Friðrik ofmeti getu 

sína. Þroskaskertir sjá margir hverjir ekki sína fötlun en sjá hana hjá öðrum (Liddell, 2001). 

Friðrik gæti þess vegna upplifað það að honum finnist hann eiga meiri samleið með 

skólafélögum sínum sem eru á almennu brautinni frekar heldur en þeim sem eru á 

sérnámsbrautinni.  

4.2. Skipulagt félagsstarf: 

 Ástundun félagsstarfa getur haft mjög jákvæð áhrif á einstakling og er einn af þeim 

þáttum sem geta komið í veg fyrir einangrun hans. Félagsstarf og tómstundaiðkun hjálpar til 

við að veita einstaklingi andlega og líkamlega vellíðun (Eydís Bergmann Eyþórsdóttir, 2010) 

Þrír af fjórum einstaklingunum sem rætt var við stunduðu skipulagt félagsstarf fyrir utan 

skólatímann. Einn sótti í kristilegt félagsstarf, einn stundaði íþróttir nokkrum sinnum í viku og 

einn stundaði félagsstarf Hins hússins. Sá einstaklingur sem sagðist lítið sem ekkert sækja í 

félagsstarf innan skólans var sá sem stundaði mesta skipulagða félagsstarfið utan skólans. 

,, sko ég fer á æfingar mjög oft eða svona fimm til sex sinnum í viku og þá hitti ég 

alveg krakkana þar og svoleiðis sko og við erum stundum alveg að tala saman áður 

en æfingin byrjar. Ég ætlaði samt að skipta um félag, það eru nefnilega alveg nokkur 

félög sem hafa viljað fá mig til sín og ég ætlaði að fara þegar þjálfarinn minn mundi 

hætta ef hann næði ekki að finna rétta aðilann til að taka við en honum tókst bara 

helvíti vel til. Ég er búinn að fara á æfingar á hverjum degi núna alla þessa viku og svo 
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var ég líka að keppa um daginn það var mjög gaman, en mér gekk ekki alveg nógu 

vel, sá sem ég var að keppa við hann er nefnilega fatlaður eftir slys og hann getur 

beygt löppina svona sem ég get ekki þannig það var miklu betra fyrir hann“. 

Heyra mátti gleði í rödd viðmælandans hér fyrir ofan, hann nýtur þess greinilega að 

stunda sína grein, er mjög áhugasamur og ánægður og gefur í skyn að ástundun þessarar 

íþróttar veiti honum nægilega mikið félagslíf. Sterk tengsl hafa fundist á milli ástundunar 

íþrótta og þar af leiðandi aukinni hreyfifærni og góðs sjálfstrausts (Vedul-kjelsås, 

Sigmundsson, Stensdotter, & Haga, 2012). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að íþróttaiðkun 

getur uppfyllt þörf einstaklings fyrir félagsskap, einnig eykur það sjálfstraust, veitir tilgang í 

lífinu, bæti námsárangur, minnkar einmanaleika, styrkir fjölskyldur, minnkar andfélagslega 

hegðun og styrkir samfélög (Collins & Kay, 2003). Góð hreyfing og ástundun íþrótta þykir 

vera mikilvæg í þroska barna og getur spilað stórt hlutverk í félagsþroska þeirra (Vedul-

kjelsås, Sigmundsson, Stensdotter, & Haga, 2012) 

Arna sækir í kristilegt félagsstarf sem henni finnst gaman, en hún getur ekki stundað 

eins mikið félagslíf og hún mundi kjósa sér. 

,,ég fer stundum í kfum og k og kss eða svona tvisvar í viku og þá hitti ég alveg slatta 

af krökkum sem eru svona jafn gömul og ég eða þú veist á mínum aldri. Ég hitti samt 

tvo eða kannski svona þrjá vini mína oftar en samt ekkert of oft því þau búa svolítið 

langt í burtu þannig þegar við hittumst að þá fer eiginlega bara allur dagurinn í það 

sko, við förum í bíó eða keilu eða eitthvað svoleiðis, við gerum semsagt eiginlega 

alltaf eitthvað svona skemmtilegt þegar við hittumst sem er kannski svona 

ummmm.....svona einu sinni í mánuði eða eitthvað. Ég væri alveg til í að hitta þau 

oftar en það er bara svo erfitt...eiginlega ekki hægt því þau búa svo langt í burtu og 

ég er ekkert með bílpróf, en við reynum samt að hittast svona einu sinni í mánuði og 

það er mjög gaman“. 

Hún nefnir að hún eigi tvo til þrjá vini sem hún hittir oftar en hún er ekki sátt við 

hversu oft hún hittir þá. Hún mundi vilja hafa tækifæri til að geta hitt þá oftar. Arna gæti 

upplifað félagslega einangrun vegna þess, það er hún segist eiga nokkra góða vini en vegna 

landfræðilegrar staðsetningar og þess að hún hafi ekki bílpróf að þá hefur hún ekki tækifæri 

til að hitta þá oftar en raun ber vitni. Liddell (2001) komst að þeirri niðurstöðu í sinni 
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rannsókn að þroskaskertu einstaklingarnir sem rætt var við vildu láta líta út eins og þeir ættu 

vini og hefðu þörf fyrir félagsskap en gerðu samt sem áður engar tilraunir til að eignast eða 

eiga vini. Arna gæti verið að segja satt, það er að hún ætti nána vini sem hún nær ekki að 

hitta nægilega oft vegna fjarlægðar en það gæti líka verið að hún hafi bara viljað láta það líta 

út fyrir að hún ætti nána vini, af ótta við að vera stimpluð af samfélaginu og/eða 

rannsakanda ef hún mundi segja að hún ætti enga vini. Vinskapur getur líka verið skilgreindur 

á mismunandi máta. Þroskaskertu einstaklingarnir í rannsókn Liddell (2001) sögðust eiga vini 

en umönnunaraðilar og forsjáraðilar þeirra mátu það sem svo að um engan vinskap væri að 

ræða. Umönnunaraðilarnir skilgreindu vinskap á þann veg að hægt væri að fá ráð varðandi 

hin ýmsu málefni frá vinum sínum og sögðu að þjónustuþegar þeirra væru ekki færir um að 

gefa þeim nein ráð og þar af leiðandi væri ekki grundvöllur fyrir almennilegum vinskap. 

Davíð fer reglulega í Hitt húsið og hefur gaman af. 

,,Ég fer alltaf eftir skóla í Hitt húsið og svo fer ég stundum í Hitt húsið á kvöldin og 

þegar ég fer í Hitt húsið að þá er ég bara að gera alls konar sko, ég er samt mjög oft í 

tölvunni þar...á facebook....svo var ég líka einu sinni að búa til mynd, það var mjög 

gaman, við vorum svolítið mörg að búa til myndina. En oftast er ég bara í tölvunni“. 

Samskiptamiðlar geta haft góð áhrif á andlega vellíðan einstaklings, hann er þá í 

einhvers konar samskiptum við fólk þrátt fyrir að vera ekki í beinum samskiptum við það og 

eru þar af leiðandi minni líkur á að einstaklingur sem sækir  í samskiptamiðla finni fyrir 

félagslegri einangrun. Davíð lifnaði upp þegar hann talaði um kvikmyndagerðina. 

Birgitta er sú eina sem stundar ekki lengur neitt skipulagt félagsstarf utan skóla. 

,,nei ég var að æfa alveg í tvö ár held ég hjá ífr sund en núna er ekkert það er bara 

skólinn og síðan sjúkraþjálfun einu sinni til tvisvar í viku sem er reyndar svona öðruvísi 

sjúkraþjálfun heldur en ég hef verið í , það er líka æfingar en samt er líka nudd og ég 

elska það en nei ég hafði verið jú ég var meira kannski að því þegar ég var yngri en ég 

var einhver þrjú ár í kss kristileg skólasamtök en ég hef ekki áhuga fyrir því lengur. Ég 

fór einu sinni í svona lýðháskóla og þetta var svona kristilegur lýðháskóli og þá fékk ég 

eiginlega bara ógeð á svona kristilegu starfi“. 
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Birgitta var ánægð með að hafa farið í lýðháskóla en fannst trúin spila of mikið og 

yfirþyrmandi hlutverk, það dró úr áhuga hennar á að halda áfram að stunda kristilegt 

félagsstarf eftir að hún lauk einu ári í þessum skóla. Þrátt fyrir að stunda ekki lengur skipulagt 

félagsstarf að þá segir hún samt: 

,,sko ég hitti Gunnhildi sem er svona besta vinkona mín fyrir utan skólatíma, ég hitti 

kærasta hennar líka stundum utan skólatíma síðan er ein stelpa sem heitir Þyrí en það 

er orðið svo langt síðan að ég hitti hana en hún er ekki með mér í skóla, síðan er 

reyndar ein sem er á innflytjendabraut í sama skóla en hún er svona mjög félagsfælin 

og hún situr alls ekki á þessu borði og er eiginlega bara með innflytjendum og ég hitti 

hana en það er líka svolítið langt síðan ég hitti hana seinast en ég tala stundum við 

hana í skólanum og hitti hana stundum utan skóla, síðan er ein sem er útskrifuð og 

hún var ekki á sömu braut og ég og hún var dálítið félagsfælin en samt ekki jafn mikið 

og hin, hún einbeitti sér bara dálítið fullkomlega mikið að náminu og er þannig týpa, 

og ég hitti hana stundum utan skóla og núna er hún komin í háskóla og svona meira 

hjá henni að gera svo ég vil ekki vera tefja hana en við erum alveg í sambandi ef 

eitthvað, en annars á þessu borði hittumst við fyrir utan skóla ekki mikið, eða þú veist 

já og jú síðan er ein stelpa sem er með mér í þýsku, hún er reyndar ekki á þessu borði 

heldur, ég hef reyndar bara einu sinni hitt hana utan skóla en við tölum frekar mikið 

saman já þannig að þetta er svolítið mikið svona hópar. En sko það eru sumir þarna á 

borðinu sem að eru mjög mikið saman en þú veist það er eins og borðið skiptist í 

nokkrar svona grúppur þótt að vanalega flokkast þetta svona í matsalnum svona borð 

eftir borð, þarna eru artí týpurnar og þú veist, þarna eru þeir sem eru á listabraut og 

þarna eru þeir sem eru á snyrtifræðibraut þú veist þannig þetta flokkast svona mikið, 

en samt þú veist listabrautarinnar að þá er náttúrulega hópur innan listabrautarinnar 

en samt er þetta ekkert alveg svona, en svona í stórum dráttum að þá er þetta svona 

en síðan eru auðvitað undantekningar en þú veist það er dálítil mikil skipting“ 

Hópamyndun er greinilega mikil og sterk í skólanum hennar Birgittu og það er 

augljóst að hún hefur flokkað sig og samsamar sig með einhverjum ákveðnum hóp í 

skólanum. Hún gefur einnig í skyn að þrátt fyrir að hafa hætt ástundun skiplulags félagsstarfs  

fyrir nokkrum mánuðum að þá umgangist hún og á í samskiptum við annað fólk nokkuð oft. 

Hún vill að minnsta kosti láta líta út fyrir að hún eigi vini og sé að umgangast þá. 
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4.3. Heimakær: 

 Öllum viðmælendunum virtist finnast gott að vera heima hjá sér og virðast kjósa það 

oft frekar heldur en að hitta einhverja vini. 

Birgitta segir til dæmis: 

,,umm já sko það er bara misjafnt hvað ég geri þegar ég er í fríi, annaðhvort hitti ég 

eitthvað fólk eða tjilla bara hérna heima eða fer í heimsókn til ömmu minnar, svo býr 

Gunnhildur líka bara hérna rétt hjá og þá fer ég stundum til hennar en ekki samt svo 

mikið lengur eftir að hún eignaðist kærasta sinn og svo er ég bara oft hérna heima“. 

Hún nefnir það tvisvar í þessu svari að hún sé bara heima þegar hún er í fríi, hún 

virkaði líka voðalega róleg og afslöppuð þegar hún sagði þetta, sem gefur í skyn að henni 

finnst það notalegt að vera heima og sé frekar heimakær. 

 

 

Arna segir líka: 

,,uuu...ég er bara mikið heima hjá mér að slaka á þegar ég er í fríi..en svo hitti ég líka 

stundum vini mína og þá erum við bara að hanga, en mér finnst líka gott stundum að 

vera bara heima og gera ekki neitt, en ég spila samt alveg stundum á gítarinn minn 

þegar ég er heima og er bara að æfa mig, ég er nefnilega bara að læra sjálf og þá 

bara í gegnum netið“. 

Arna segir þetta í afskaplega yfirveguðum tón sem gefur til kynna að henni sé einnig 

alvara og að það angri hana ekkert að vera mikið heima hjá sér, hún sé í raun bara nokkuð 

sátt við það. 

Friðrik gefur einnig í skyn að þegar hann er ekki í skólanum og ekki á æfingum að þá 

finnist honum voða gott að vera bara einn, heima hjá sér og í tölvunni. 

,,sko ef það er vont veður, rigning eða eitthvað svoleiðis að þá fer ég bara í tölvuna 

heima...en ég fer samt eiginlega líka bara í tölvuna þó að það sé gott veður, stundum 

er mér samt illt í bakinu og þá finnst mér stundum ekki gott að vera í tölvunni lengi í 
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einu og svo fer ég líka oft í tölvuna ef eitthvað kemur upp á...svona til að dreifa 

huganum. Ég er eiginlega bara alltaf heima í tölvunni þegar ég er ekki í skólanum eða 

á æfingum, þá finnst mér bara skemmtilegast eða best sko að vera bara heima í 

tölvunni“. 

 Friðrik segir semsagt að þegar hann er ekki upptekinn í skólanum eða á æfingum að 

þá finnist honum bara best að vera heima og í tölvunni. Það má reyndar alveg velta fyrir sér 

hvort tölvunotkun hans fari fram úr því sem góðu hófi gegnir og hvort honum mundi finnast 

jafngott og eftirsóknarvert að vera heima hjá sér ef ekki væri fyrir tölvuna þar, en allt að 70% 

Íslendinga sækja netið reglulega og þá í ýmsum tilgangi (spilavandi.is, e.d.). Nú orðið er 

nokkuð augljóst að tölvur og tækni hafa mikil og stór áhrif á nútímasamfélag (Aarsand, 

2007). Friðrik og Davíð segjast báðir vera mikið fyrir tölvur og Davíð tók það sérstaklega fram 

að hann sótti helst í internetið og á samskiptamiðlana þar, miða við hversu algeng internet 

notkun er orðin nú til dags má gera ráð fyrir að tölvunotkun Friðriks snúist líka að miklu leyti 

um internetið. Rannsóknir hafa sýnt að samskiptamiðlar hjálpa til dæmis mörgum 

einstaklingum með einhverfu að hafa samskipti. Gera má ráð fyrir því að notkun 

samskiptamiðla á internetinu geti þar af leiðandi dregið úr félagslegri einangrun. Sumir telja 

að internetið bjóði einstaklingum með einhverfu upp á samskiptaleiðir sem henta þeim betur 

heldur en hefðbundnar aðferðir við samskipti. Rannsóknir hafa einnig sýnt að fólk með 

einhverfu og þeir sem eru með asperger syndrome kjósa frekar að hafa samskipti í gegnum 

netið (Benford, 2008). Má því búast við að internetið henti ekki bara fólki með einhverfu 

heldur einnig einstaklingum sem eru til dæmis feimnir og hlédrægir, eða mörgum 

þroskaskertum. Samskiptamiðlar á internetinu virðast höfða betur til Davíðs og Friðriks 

heldur en hefðbundin samskipti. Þrátt fyrir að þeir hitti sjaldan fólk utan skólatíma að þá er 

þess vegna alls óvíst að þeir upplifi sig einangraða. 

 Dusseljee, Rijken, Cardol, Curfs, & Groenewegen, (2011) framkvæmdu rannsókn á 

þroskaskertum einstaklingum í Hollandi, niðurstaða þeirra var sú að flestir þeirra sem eru 

með þroskaskerðingu stunda vinnu, tómstundir og reglulegt félagslíf. Einnig kom í ljós að allir 

þroskaskertu einstaklingarnir sem rætt var við í þeirri rannsókn áttu í mjög litlum 

samskiptum við einstaklinga sem ekki voru þroskaskertir, ef frá eru taldir umönnunaraðilar 

þeirra. Líklegt er að það sama eigi við um Davíð, það er hann virðist sækja mestmegnis í 

félagslíf Hins hússins, sem er hugsað fyrir þroskaskerta, hann fer einn á opin hús og 
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frímínútunum í skólanum eyðir hann fyrir utan næstu kennslustofu ásamt þeim sem eru með 

honum á sérnámsbrautinni.  

5. Úrlausnir 

Ekkert hjá viðmælendunum í þessari rannsókn gaf til kynna að þeir stríddu við innri 

átök eða félagslega einangrun, en hugsanlega hefðu niðurstöðurnar orðið aðrar ef viðtölin 

hefðu verið ítarlegri. Rannsóknir hafa einnig sýnt að til að fá eins nána og ítarlega niðurstöðu 

og hægt er, getur verið nauðsynlegt að ræða við aðra einstaklinga sem eru í umhverfi þess 

sem er í raun verið að rannsaka. Þeir einstaklingar hafa oft aðra sýn á málunum heldur en sá 

einstaklingur sem verið er að rannsaka, það gefur því skýrari mynd af aðstæðum ef rætt er 

við fleiri heldur en bara þann sem aðalmálið snýst um, ASEBA matstæki er sérstaklega 

hannað með þetta í huga (Halldór Sig. Guðmundsson, 2006). Hér á eftir verður farið yfir 

atriði sem talið er að gætu hjálpað einstaklingum og samfélögum við að ráða niðurlögum 

félagslegrar einangrunar fatlaðra. 

Hvernig aðstoð einstaklingur hlýtur skiptir máli eftir því hver hver hans vandamál eru, 

ef aðstoðin á að koma að gagni fyrir einstaklinginn skiptir máli hvernig hún er veitt (Björg 

Karlsdóttir, Ólöf Unnur Sigurðardóttir, & Sveinborg Júlía Svavarsdóttir, 2006). Áður hefur 

komið fram að margir fræðimenn telja að í raun sé fötlun ekki til af líkamlegum og andlegum 

orsökum, heldur sé það samfélagið sem býr til fötlunina. Með bættu aðgengi og þjónustu 

fyrir fatlað fólk á hinum ýmsu stöðum samfélagsins þá er dregið úr fötlun einstaklingsins. Ef 

tækifæri til jákvæðs félagslegs viðsnúnings dreifist jafnt á milli allra í samfélaginu leiðir það til 

þess að ójöfnuður verður frekar samþykktur eða þolanlegur. Þess vegna er hægt að segja að 

sú leið sem einstaklingur velur sér að fara sé samþykkt/þolanleg (Collins & Kay, 2003). Þetta 

þýðir að sjá þarf til þess að einstaklingurinn hafi val um hvernig hann vill lifa sínu lífi, svo 

hægt sé að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Nokkrar leiðir er hægt að fara til að gefa 

þjónustuþeganum meira vald yfir sínu lífi og þarf að meta það fyrir hvern og einn hvaða leið 

hentar honum. Lára Björnsdóttir (2006) vill meina að hægt sé að skipta hlutdeild notenda 

upp í þrjú hugtök, það er: ,,þátttöku notenda (user paticipation), hlutdeild notenda (user 

involvement) og valdgjöf til notenda (user empowerment)“. Hugtakið þátttaka notenda þýðir 

að þjónustuþegarnir eru einungis þátttakendur í sinni þjónustu að hluta til. Hlutdeild notenda 

þýðir að þjónustuþegarnir hafa svolítið meira að segja um þjónustuna og þau málefni sem 
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snúa að þeim. Valdgjöf til notenda veitir þjónustuþeganum mesta valdið, það þýðir meðal 

annars að fagaðilar sem koma að þjónustu einstaklingsins þurfa að gefa frá sér vald og 

stjórnun yfir til þjónustþegans og í mörgum tilfellum leiðir það til þess að þjónustuþegarnir 

sjálfir reka sína þjónustu (Lára Björnsdóttir, 2006) dæmi um valdgjöf til notenda er 

notendastýrð persónuleg aðstoð, skammstafað npa. Sé sem flestum þroskaskertum og 

hreyfihömluðum gert kleift að njóta notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar, þá er þeim um 

leið gefið aukið val um hvernig þeir vilja haga sínu lífi. Hugmyndin á bak við npa er að ,,1. 

allar manneskjur óháð eðli og alvarleika skerðingar, geti tekið eigin ákvarðanir, stjórnað eigin 

aðstoð og mótað eigin lífsstíl.  2. Allar manneskjur hafa rétt á að búa í samfélaginu, stjórna 

eigin lífi og taka þátt á öllum sviðum þess. 3. Fatlað fólk ákveður og velur hvernig þjónustu 

það fær og 4. Að valdið færist frá þjónustukerfinu til fatlaðs fólks“ (npa.is, e.d.). Það að gera 

einstaklingi fært að lifa lífinu á sínum forsendum og geta gert það sem hann langar, þegar 

hann langar, verður til þess að einstaklingurinn fær aukna stjórn yfir lífi sínu, hann þarf ekki 

að vera bundinn yfir til dæmis einhverju ákveðnu vaktafyrirkomulagi þjónustustofnunnar, 

heldur ræður hann sjálfur hvernig hann vill hafa vaktir starfsfólks sinna. Notendastýrð 

persónuleg aðstoð verður til þess að ójöfnuðurinn sem hefur verið milli fatlaðs fólks og 

ófatlaðra, starfsmanns og þjónustuþega, verður ekki lengur til. Tækifærið til að geta ráðið 

sína eigin starfsmenn, stjórnað hvernig vaktaskipulagið er og svo framvegis getur verið mjög 

valdeflandi fyrir einstaklinginn sem um ræðir (Graham, 2011). Rannsókn Simpson og Price 

(2009) hefur sýnt fram á að oft er ekki nægilega vel staðið að þeirri þjónustu sem á að ýta 

undir sjálfstætt líf fatlaðs einstaklings, það bitnar helst á þeim einstaklingum sem búa við 

mestu þroskaskerðinguna. Til að bæta úr þessu þarf sveitarfélagið þar sem einstaklingurinn 

býr að: 

1. sjá fyrir stöðugum stuðningi og mat á honum, meta þarf þjónustuna mjög 

reglulega, ekki bara eftir einhverja mánuði eftir að einstaklingurinn byrjar í 

þjónustunni heldur einnig halda því áfram í gegnum árin.  

2. Horfa til framtíðar um leið og verið er að skipuleggja þjónustuna fyrir 

einstaklinginn.  

3. Sjá þarf til þess að umönnunaraðilar einstaklinganna fái þjálfun við hæfi, laun 

þeirra séu bætt og aðstaða starfsmanna sé góð 
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og að: 

 

4. Sjá til þess að aðstandendur þjónustuþegans hafi góðan stuðning. 

 

Eftir því sem einstaklingur með þroskaskerðingu eldist eru auknar líkur á að hann 

muni finna fyrir félagslegri einangrun, en með hækkandi aldri minnka oft tengsl 

þroskaskertra við fjölskyldu sína og vini. Ástæðurnar fyrir því geta verið nokkrar en sennilega 

er það helst að foreldrar einstaklingsins eru orðnir gamlir og veikburða, jafnvel látnir. Líkur 

eru á að einstaklingur með þroskaskerðingu dragist líka úr því félagsstarfi sem hann hefur 

stundað, því skiptir miklu máli að hafa tómstundir í boði sem henta aldri einstaklingsins 

ásamt skerðingunni (Dusseljee et al, 2011). Einstaklingar með veika sjálfsmynd eru 

áhrifagjarnari heldur en einstaklingur með sterka sjálfsmynd. Áhrifagjarn einstaklingur með 

veika sjálfsmynd er líklegri til að upplifa streitu, kvíða, vanlíðan, þunglyndi og leiðast út í 

áhættuhegðun (ummig.is, e.d.). Öll þessi atriði auka líkurnar á því að einstaklingur verði fyrir 

og upplifi félagslega einangrun. Veik sjálfsmynd mótast auðveldar og oftar heldur en sterk 

sjálfsmynd. Hægt er að laga og breyta sjálfsmynd einstaklings (Graham, 2011). Einstaklingur 

með sterka sjálfsmynd er líklegri til að ná góðum félagslegum tengslum ásamt mörgum 

öðrum kostum (ummig.is, e.d.). Margir telja að sjálfsmynd einstaklings endurspeglist af þeirri 

ímynd sem aðrir einstaklingar hafa af honum. Til að laga lélega sjálfsmynd þarf einstaklingur 

að ganga í gegnum ferli aðgerða og sjálfsmynda (Graham, 2011). Margir telja samt að sterk 

sjálfsmynd sé ekki sjaldgæfari hjá fötluðu fólki heldur en ófötluðu og það megi rekja til þess 

að fatlað fólk meti sig og ber sig saman við aðra sem tilheyra hópi fatlaðra. Til að sporna við 

félagslegri einangrun fatlaðs fólks og annarra skiptir því miklu máli að styrkja sjálfsmynd 

einstaklingsins sem um ræðir. Félagslegt hlutverk einstaklings skiptir miklu máli, það er að 

þeir sem hafa eitthvað hlutverk í samfélaginu og vita hvað það er, að þá líður þeim mun 

betur, eru sjálfsöruggari og þar af leiðandi ólíklegri til að upplifa félagslega einangrun (Collins 

& Kay, 2003). 

 Rannsókn Liddell (2001) sýndi fram á að margir af þeim fötluðu einstaklingum sem 

hún ræddi við höfðu ekki fengið tækifæri til að gera það sem flestir jafnaldrar þeirra gerðu, 

svo sem að fara út á kvöldin þrátt fyrir að vera komnir á unglingsaldur. Misjafnar ástæður 

voru fyrir því. Stundum var það vegna þess að foreldrarnir/forráðamenn þeirra bönnuðu 
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þeim það í þeim tilgangi að vernda þau og stundum var það vegna aðstöðuleysis, það að 

einstaklingarnir máttu fara en höfðu engan til að fara með sér, sem þeir hefðu þurft vegna 

fötlunar sinnar. Aðrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að fatlað fólk hefur oft ekki sömu 

tækifæri og ófatlaðir til að gera tilraunir í barnæsku sinni, það getur gert þeim erfiðara fyrir 

að fullorðnast og að eignast og viðhalda góðum félagslegum tengslum. Fái börn ekki tækifæri 

til að æfa félagslega hæfni sína og séu ekki heldur þjálfuð í því þegar vart verður við að 

félagsfærni þeirra er ekki sambærileg og við flesta jafnaldra þeirra að þá eru töluverðar líkur 

á að þeir einstaklingar muni búa við alvarleg félagsleg vandamál síðar meir (Liddell, 2001). 

Hreyfing getur einnig skipt miklu máli í félagsþroska einstaklings (Vedul-kjelsås, 

Sigmundsson, Stensdotter, & Haga, 2012). Það þarf því að sjá til þess að hreyfihamlaðir 

einstaklingar fái þá aðstoð sem þeir þurfa til að geta stundað hreyfingu við hæfi. 

Einstaklingur sem stundar íþróttir er einnig líklegri til að falla inn í hópinn (Vedul-kjelsås, 

Sigmundsson, Stensdotter, & Haga, 2012) og finnur þar af leiðandi síður fyrir félagslegri 

einangrun. Miklu máli skiptir að fötluðu fólki sé gert kleift að lifa eins eðlilegu lífi og hægt er 

og þau fái að upplifa og framkvæma eins mikið af þeim hlutum sem þau vilja og þykir eðlilegt 

fyrir aldur þeirra. 

 Margir fræðimenn vilja meina að fatlað fólk eigi sína eigin menningu. Liddell (2001) 

tók eftir því í rannsókn sinni að hegðun þroskaskertu einstaklinganna sem hún ræddi við 

virtist oft vera samþykkt og eðlileg hegðun fyrir þá og samnemendur þeirra, en óviðunandi í 

augum starfsfólksins og umönnunaraðilanna. Liddell (2001) er ein af þeim sem telur að fatlað 

fólk eigi sína eigin menningu og segir að ófatlaðir séu ekki nógu duglegir að virða hana. Hún 

dregur í efa að ófatlaðir einstaklingar hafi rétt á að breyta hegðun sem er samþykkt af 

þessum fötluðu einstaklingum bara vegna þess að hún þykir óæskileg í huga ófatlaðra. Hafa 

verður í huga að ef breyta á hegðun einstaklings er það illmögulegt nema ef einstaklingurinn 

geri sér einnig grein fyrir vandamálinu og hefur viljann til  að reyna laga það. Félagsfærni 

þjálfun ætti að innihalda bæði hegðunar- og vitsmunalega íhlutun. Nauðsynlegt er að 

umönnunaraðilar fatlaðra einstaklinga reyni að skilja hver upplifun einstaklingsins er á þeim 

viðburðum og tómstundum sem hann sækir, eða kýs ekki að sækja, til að skilja hvort hann 

upplifi félagslega einangrun sé hann ekki fær um að skýra það sjálfur. Skilji 

umönnunaraðilinn hvort einstaklingurinn upplifi félagslega einangrun og hvað það sé sem 
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veldur því að honum líði þannig, er mun auðveldara að hjálpa einstaklingnum út úr því 

(Kushki, Andrews, Power, King, & Chau, 2012) 

 Árið 1984 útbjuggu Gresham og  Elliot flokkunarkerfi um uppruna ákveðinnar 

félagslegrar færni, það er hvernig færnin lærist og þar fram eftir götunum. Flokkunarkerfi 

þetta getur hjálpað umönnunaraðilum og foreldrum/forráðamönnum að átta sig á því hvað 

það er í félagsfærninni nákvæmlega sem þarf að þjálfa upp (Liddell, 2001). Virk 

velferðarstefna snýst um að leggja áherslu á að efla virka þátttöku allra aðila samfélagsins og 

meðal annars þá sem búa við skerta vinnugetu, það þýðir meðal annars að markmið 

samfélagsins ætti að vera að stefna að virkri atvinnuþátttöku allra þegna þess, það minnkar 

til dæmis líkurnar á að einstaklingur muni upplifa félagslega einangrun. 

Mikilvægt er að þeir félagsráðgjafar og aðrar starfstéttir sem vinna með fötluðum hafi 

heildarsýn yfir mál sinna einstaklinga, það þýðir að hafa verður í huga að ,,hver einstaklingur 

er margbreytilegur og sérstakur, að líta þarf á aðstæður hans frá öllum hliðum og í samhengi 

við umhverfi hvers og eins, fjölskyldu, vina og vinnufélaga og raunar samfélagið í heild sinni“  

(Lára Björnsdóttir, 2006). Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er mjög 

ítarlegur og Kim (2010) setur þriðju grein samningsins sem sérstaklega mikilvæg atriði fyrir 

félagsráðgjafa að hafa í huga þegar þeir vinna með fötluðum, en þar segir meðal annars að: 

„1. Virðing fyrir meðfæddri göfgi, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka 

eigin ákvarðanir, og sjálfstæði þeirra,  

2. Bann við mismunun, 

5 Að fatlað fólk geti tekið fullan og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar. 

6 Virðing fyrir því sjónarmiði að fatlað fólk sé ólíkt og viðurkennt í þeim skilningi að 

um mannlega fjölbreytni og mannlegt eðli sé að ræða, 

7 Jöfn tækifæri, 

8 Aðgengi 

9 Jafnrétti kynjanna, 

10 Virðing fyrir síbreytilegri getu fatlaðra barna og virðing fyrir rétti þeirra til að 

varðveita sjálfsmynd sína“. (Velferðarráðuneytið). 
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Kim (2010) tekur það þó sérstaklega fram að þrátt fyrir að Sameinuðu þjóðirnar hafi 

búið til samning sem snýr að réttindum fatlaðs fólks og margar þjóðir skrifað undir hann að 

þá tekur tíma fyrir stöðu fatlaðs fólks að verða eins og hún ætti að vera miðað við 

samninginn. Hindranir sem koma í veg fyrir að hægt sé að starfa eftir samningi sameinuðu 

þjóðanna strax að fullu, eru margvíslegar og af ýmsum toga, svo sem lagalegar, pólitískar og 

fjárhagslegar. Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er skref í rétta átt 

sem hefur haft og mun hafa fleiri jákvæðar breytingar í för með sér. Félagsráðgjafar og aðrir 

fagaðilar sem vinna með fötluðu fólki verða að hafa samning sameinuðu þjóðanna í huga, 

reyna eftir fremsta megni að vinna eftir honum og fá þær breytingar í gegn í samfélaginu 

sem til þarf svo hægt sé að uppfylla samning Sameinuðu þjóðanna að öllu leyti. Þetta leiðir til 

þess að starf þeirra með fötluðu fólki verður mun markvissara (Kim, 2010). 

6. Umræður 
Niðurstaða þessarar rannsóknar varð sú að ekki sé hægt að segja að viðmælendurnir 

upplifi félagslega einangrun, flest þeirra stunduðu skipulagt félagsstarf og félagslífið innan 

þess skóla sem þau stunduðu nám við. Einnig virtist það vera sem svo að þau öll séu frekar 

heimakær og eru sátt við það. Svörin við rannsóknarspurningunum eru því:  

1. Eru fötluð ungmenni félagslega einangruð á Íslandi? Eins og fram hefur komið í 

þessari ritgerð að þá er í raun ekki til nein ákveðin skilgreining á því hvenær 

einstaklingur telst vera félagslega einangraður heldur fari það helst eftir því hver 

upplifun einstaklingsins er. Svör viðmælandanna í þessari rannsókn sýndu ekki á 

nokkurn hátt fram á að þeir upplifðu félagslega einangrun. 

2. Fær fatlað fólk þá aðstoð sem það þarf til að geta sinnt  tómstundum til jafns við 

ófatlaða jafnaldra sína? Einstaklingarnir í þessari rannsókn þurftu almennt séð 

ekki mikla aðstoð til að geta sinnt tómstundum, það var þá helst það að geta 

komið sér á milli staða og öll vildu meina að þau hefðu nægilega aðstoð til þess. 

Svarið við þessari spurningu er því já, fatlað fólk á Íslandi fær þá aðstoð sem það 

þarf til að geta sinnt tómstundum. Ógerlegt reyndist að athuga hvort 

viðmælendurnir gætu sinnt tómstundum til jafns við ófatlaða jafnaldra sína þar 

sem ekki var hægt að sýna fram á hversu mikið ófatlaðir jafnaldrar þeirra sinntu  

tómstundum. 
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Heildina á litið urðu niðurstöður rannsóknarinnar ekki nægilega skýrar og afgerandi, 

það má rekja til þess að spurningar rannsakanda voru ekki nægilega ítarlegar og vegna 

landfræðilegrar staðsetningar rannsakanda og viðmælanda hans gafst ekki rúm til að hitta 

viðmælendurnar að nýju með fleiri, betri og nánari spurningar sem hefðu getað varpað betra 

ljósi á niðurstöðunnar. Viðmið við ófatlaða einstaklinga skortir, það er hvernig er 

tómstundaiðkun þessara fjögurra einstaklinga sem rædd var við samanborið við ófatlaða 

jafnaldra þeirra. Hægt væri að gera betri og nákvæmari rannsókn á félagslegri einangrun 

fatlaðra með tilliti til tómstunda. Leiðin til þess væri meðal annars að skipta fötluðum niður í 

nokkra hópa, svo sem einn hóp þar sem rætt væri við þroskaskerta sem búa við litla eða 

enga hreyfihömlun, annan hóp þroskaskertra sem búa við mikla hreyfihömlun, hóp 

einstaklinga með fulla greind og væga hreyfihömlun og hóp einstaklinga með fulla greind en 

mikla hreyfihömlun. Úrtakið þyrfti einnig að vera stærra til að niðurstöðurnar yrðu 

marktækar.  Aðrar rannsóknir sem getið er um í þessari ritgerð hafa sýnt fram á að fatlaðir 

einstaklingar séu líklegri heldur en heilbrigðir einstaklingar, til að vera útilokaðir að einhverju 

leyti frá þátttöku í samfélaginu. Almennt séð virðast fatlaðir einstaklingar vera líklegri til að 

upplifa félagslega einangrun þó að niðurstöður þessarar rannsóknar hafi ekki getað sýnt fram 

á það. 
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