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Ágrip 

 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna reynslu ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum 
samskiptum við jafnaldra sína og áhrif þeirrar reynslu á líðan þess. Reynt var að varpa ljósi á 
hvers eðlis samskiptin væru og hvort þetta fólk ætti vini. Stefnan um skóla án aðgreiningar er 
lögfest hérlendis en upplifun barna og unglinga með þroskahömlun af því að vera í 
almennum skólum hefur lítið verið rannsökuð. Þrátt fyrir að þessi stefna hafi verið við lýði í 
áratugi víða um heim hafa erlendar rannsóknir sýnt að félagsleg staða ungmenna með 
þroskahömlun er frekar slæm innan almennra skóla og almennra tómstundafélaga.  
  Rannsóknin var eigindleg og voru tekin viðtöl við ellefu ungmenni með væga 
þroskahömlun. Helstu niðurstöður sýna að viðmælendur höfðu ekki mikil samskipti við 
ófatlaða jafnaldra sína nema í yngstu bekkjum grunnskóla, flestir upplifðu höfnun að 
einhverju leyti og leið ekki vel. Vini eignuðstu þeir hins vegar í sérúrræðum innan 
skólasamfélagsins og í íþróttafélögum fatlaðra og leið þar yfirleitt vel.  
Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að leggja mætti aukna áherslu á að efla félagslega 
stöðu þessa hóps innan almennra skóla  en einnig að gefa möguleika á vali um sérúrræði 
þegar það er talið henta betur.   
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Abstract 

 

The goal of this research was to see how young people with mild intellectual disabilities 
experience social communication with peers and the affect it has on their well-being. It was 
tried to show the characteristics of the social communications and if they have friends. The 
inclusion policy is enacted in Iceland but  the experience of students with intellectual 
disabilities in mainstream schools has little been researched. Even though this policy has 
existed for decades around the world, researches have shown that the social status of young 
people with intellectual disabilities is rather bad within mainstream schools and leisure 
clubs.  

This research was qualitative and eleven young people with mild intellectual 
disabilities participated. The main results were, that the participants did not have much 
communication with non-disabled peers except in the first years of primary school, they 
experienced rejection and did not feel good. However they did make friends through special 
arrangements within the school society and sportclubs for disabled people, they normally 
felt good there. These findings indicate that it could be necessary to promote the social 
status of this group in the mainstream schools but also it´s important to give them 
opportunity to choose special arrangements.  
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er unnin við kennaradeild á hug-og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri til 

fullnaðar M.Ed. - gráðu í menntunarfræðum með áherslu á sérkennslufræði. Vægi þessa 

verkefnis er 40 ECTS einingar. Leiðbeinandi minn var Jórunn Elídóttir og færi ég henni bestu 

þakkir fyrir uppbyggilega leiðsögn, jákvæðni og hvatningu. Ég stend í þakkarskuld við marga 

sem hafa veitt mér innblástur á leið minni í gegnum verkefnavinnuna.  Æskuvinkonu minni 

Helgu Jónsdóttur þakka ég fyrir hvatningu og góð ráð, syni mínum Vilhjálmi Þór Gunnarssyni  

fyrir tæknilega aðstoð og frænda mínum Gylfa Þorkelssyni fyrir yfirlestur verkefnisins. Síðast 

en ekki síst þakka ég viðmælendum mínum sem gáfu mér á einlægan og jákvæðan hátt 

innsýn í sinn reynsluheim. 

    Það er von mín að þessi ritgerð leiði til aukinnar umræðu um mikilvægi félagslegra 

samskipta fyrir ungt fólk með þroskahömlun og að það eigi kost á fjölbreyttum leiðum til að 

efla slík samskipti.  
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1. Inngangur 

 

Umræða um réttindi fólks með fötlun hefur vaxið mjög undanfarna áratugi. Nýjar hugmyndir 

hafa kallað á aukna stefnumótun og nú er stefnt að þjóðfélagi án aðgreiningar víða um heim 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Með lögum um grunnskóla 

(nr. 91/2008) er nám án aðgreiningar lögfest hér á landi og er töluverð reynsla komin á 

skólagöngu barna og ungmenna með fötlun í almennum skólum. Oft er talað um fatlað fólk 

sem einn hóp en í rannsóknum hefur komið fram að samskipti ófatlaðra barna og unglinga 

við jafnaldra sína með þroskahömlun eru minni en við þá sem eru eingöngu hreyfihamlaðir 

(Siperstein, Parker, Bardon og Widaman, 2007, bls. 436). Íslensk rannsókn sem birt var árið 

2007 sýndi að áhyggjur fagaðila og forráðamanna barna með þroskahömlun í grunn- og 

framhaldsskólum  snerust um félagslega stöðu þeirra í skóla án aðgreiningar (Grétar L. 

Marinósson, Atli Lýðsson, Birna H. Bergsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Elsa Sigríður Jónsdóttir, 

Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007, bls. 283).   

    Félagsleg staða barna og unglinga og samskipti við jafnaldra skiptir miklu máli 

varðandi þróun sjálfsmyndar þeirra og á það jafnt við um einstaklinga með þroskahömlun og 

aðra (Pijl og Frostad, 2010, bls. 93-105). Ungu fólki er skylt að eyða stórum hluta lífs síns 

innan veggja skóla og það hlýtur að vera áhyggjuefni ef félagsleg staða þess þar er slök. Í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 13 gr.) segir: Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum 

sínum þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því 

að njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans. Samkvæmt þessari grein má álykta að 

innan veggja skóla eigi börnum og ungmennum að líða vel og að það sé á ábyrgð yfirvalda að 

svo sé, en skólarnir eru taldir virkasta aflið til að móta þjóðfélag án aðgreiningar og sigrast á 

hugarfari mismununar (Salamanca yfirlýsingin, 1994). Þrátt fyrir að mönnum sé þetta ljóst og 

stefnan um skóla án aðgreiningar hafi verið við lýði í mörg ár þá er félagsleg staða barna og 

ungmenna með þroskahömlun enn ekki nógu góð í almennum skólum. Þau upplifa sig 

félagslega einangruð og finnst þau ekki vera samþykkt í hópi jafnaldra (Petry og Bossaert, 

2012, bls. 99). Það má velta fyrir sér hvort reynsla íslenskra ungmenna samrýmist 

niðurstöðum erlendra rannsókna og það er mikilvægt að raddir ungs fólks með 

þroskahömlun heyrist í þessu samhengi.  
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1.1. Val á viðfangsefninu 

Með tilliti til þess sem sagt hefur verið hér að framan valdi ég að rannsaka félagsleg tengsl 

ungs fólks með þroskahömlun. Ástæðan er sú, að undanfarna þrjá áratugi hef ég, bæði í 

gegnum starf mitt sem sérkennari og áhuga á íþróttum, verið í miklum samskiptum við fólk 

með ýmis konar fatlanir en aðallega þroskahömlun. Starfsreynsla mín innan þessa geira er 

fjölbreytt og felst meðal annars í kennslu í þjálfunarskóla og almennum skólum, vinnu á 

sumarbúðum og þjálfun og stjórnun í íþróttastarfi fyrir fatlað fólk. Í gegnum tíðina hef ég 

fylgst með félagslegum samskiptum þeirra við aðra og séð hvernig félagsleg staða getur haft 

afgerandi áhrif á sjálfsmynd, sjálfstraust og líðan einstaklinga. Í meistaranámi mínu gerði ég 

forrannsókn á félagslegum samskiptum ungmenna með þroskahömlun. Í þeirri rannsókn kom 

í ljós hversu slæm félagsleg staða viðmælenda minna var í almennum skólum og 

íþróttafélögum og hvaða áhrif hún hafði á líðan þeirra. Það var þeim mikilvægt að láta sínar 

skoðanir heyrast til þess að fá yfirvöld til að huga betur að félagslegri stöðu fólks með 

þroskahömlun í þjóðfélagi án aðgreiningar.  

    Ég hef tekið eftir því hversu sterkar skoðanir fólk með þroskahömlun hefur á ýmsum 

málefnum og hvað það hefur mikið til málanna að leggja. Lengi var talið að fólk með 

þroskahömlun gæti ekki tekið þátt í rannsóknum, meðal annars vegna þess að það byggi ekki 

yfir nægri færni til að segja sögu sína. Hins vegar hefur komið í ljós að það er margt fullfært 

um það og býr yfir mikilvægri þekkingu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2003, bls. 176). Í 

forrannsókn minni komst ég að því að lítið sem ekkert er til af rannsóknum hérlendis um 

félagslega stöðu fólks með þroskahömlun og raddir þeirra sjálfra hafa lítið heyrst. Það lá því 

beint við að kafa dýpra ofan í það sem ég var byrjuð á í forrannsókninni. Mér fannst 

áhugavert að kynnast nánar upplifun fleiri ungmenna með þroskahömlun af félagslegum 

samskiptum bæði innan skólasamfélagsins og utan. Það er skylda að vera í grunnskóla en fólk 

velur sjálft sínar tómstundir og þar sem þessir tveir heimar geta verið ólíkir fannst mér 

mikilvægt að skoða þá báða. Sjónum var sérstaklega beint að samtökunum Special Olympics 

sem eru starfandi í öllum heimsálfum en innan þeirra eru um það bil fjórar milljónir manna 

og kvenna með þroskahömlun. Eitt af aðalmarkmiðum Special Olympics er að efla félagslega 

stöðu þess hóps og unnið er markvisst að því að efla samskipti við ófatlað fólk (Special 

Olympics, e.d.). Mér fannst við hæfi að gera samtökunum góð skil þar sem töluvert er til af 

rannsóknum um þau og markmið þeirra tengist efni minnar rannsóknar. 
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1.2. Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða upplifun ungs fólks með væga 

þroskahömlun á félagslegum samskiptum við jafnaldra sína og hvaða áhrif þau höfðu á líðan 

þess. Tekin voru viðtöl við ellefu manns með væga þroskahömlun á aldrinum 14 til 25 ára, 

fyrri hluta ársins 2012. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  

 Hver er reynsla ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við 

jafnaldra sína? 

 Hefur sú reynsla áhrif á líðan þess? 

 Með þessum spurningum vildi ég skoða hver upplifun unga fólksins sé eða hafi verið á 

samskiptum við jafnaldra sína innan skólasamfélagsins, í tómstundastarfi og í daglegu lífi 

almennt. Ennfremur skoðaði ég hvað viðmælendur velja sjálfir þegar þeir fá tækifæri til, 

hvernig samskipti þeir kjósa sjálfir og af hverju. Með orðinu samskipti á ég við hvernig tengsl 

séu á milli viðmælenda og jafnaldra þeirra í aðstæðum þar sem þeir eru saman, t.d. í skóla, 

tómstundum og frítíma. Tala þeir saman sem félagar, hittast þeir í frítíma, eru þeir vinir og 

eru samskiptin eingöngu háð sameiginlegri þátttöku í aðstæðum? Með spurningunni um 

samskipti vil ég einnig fá fram hvort munur sé á tengslum þeirra við jafnaldra með 

þroskahömlun og aðra og, ef svo er, hver sé munurinn. Með spurningunni um líðan vil ég fá 

fram hvort samskipti við jafnaldra hafi áhrif á líðan einstaklinganna og hvort það skipti máli 

að eiga vini.  

    Markmið réttindabaráttu fyrir fatlað fólk  er meðal annas að efla samskipti þeirra við 

aðra þjóðfélagsþegna, að það fái að stjórna lífi sínu sjálft og sé metið til jafns við aðra 

félagslega (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Með þessari 

rannsókn gæti fengist mikilvæg þekking fyrir stjórnvöld og embættismenn sem láta sig varða 

hag ungs fólks með þroskahömlun í þjóðfélagi án aðgreiningar. Hér greinir það sjálft frá sinni 

reynslu, sínu eigin vali á vinum og viðfangsefnum og ennfremur lætur þetta unga fólk í ljósi 

skoðanir sínar á stefnunni um skóla og búsetu án aðgreiningar. Samningur Sameinuðu 

þjóðanna (hér eftir skammstafað sem SÞ) um réttindi fatlaðs fólks (2007) segir, að  virða beri 

frelsi þeirra til að taka eigin ákvarðanir og að fatlaðir séu sundurleitur hópur. Þetta þýðir að 

fólk með fötlun er jafn ólíkt og allir aðrir einstaklingar og því má gera ráð fyrir að það hafi 

misjafnar þarfir og mismunandi langanir. 

    Tilgangur rannsóknarinnar er að  gefa raunsæja mynd af samskiptum ungs fólks með 

þroskahömlun við jafnaldra sína á undanförnum árum, áhrif þeirra samskipta og hvort þörf 
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sé á að breyta áhersluþáttum. Það er mikilvægt að hlusta á raddir þeirra sem verið er að 

rannsaka hverju sinni því þannig kemst upplifun þeirra best til skila. Í umræðunni um skóla 

og þjóðfélag án aðgreiningar er nauðsynlegt að hlusta á ungt fólk sem er í hringiðunni miðri 

og taka mark á þeirra orðum. Verkefnið fjallar um reynslu viðmælenda minna af samskiptum 

við jafnaldra sína frá yngstu bekkjum grunnskóla til þess dags sem viðtölin voru tekin. Þeir 

lýsa líðan sinni og tilfinningum í mismunandi aðstæðum, gera grein fyrir hvað hafi mest áhrif 

í því sambandi og láta í ljósi skoðanir sínar á stefnu stjórnvalda um þjóðfélag án aðgreiningar. 

Það er ekki hægt að alhæfa út frá svo smáu úrtaki en niðurstöðurnar gefa vísbendingar um 

að vert sé að rannsaka þetta málefni nánar og koma með hugmyndir að lausnum en það 

verður ekki gert hér. Ætla má að niðurstöðurnar sem hér eru kynntar skipti máli fyrir kennara 

í grunn-og framhaldsskólum þar sem unnið er út frá hugmyndinni um skóla án aðgreiningar. 

Þessi rannsókn getur einnig haft gildi fyrir yfirvöld sem marka stefnuna í skólamálum og 

orðið þarft innlegg í umræður um þær leiðir sem eru í boði fyrir einstaklinga með fatlanir. 

1.3. Skilgreining lykilhugtaka  

Hér á eftir verða skilgreind nokkur lykilhugtök sem koma fram í ritgerðinni.  

Félagsleg samskipti 

Frostad og Pijl (2007) benda á að til  þess að þróa jákvæð samskipti við jafnaldra sé 

grundvallaratriði að hafa aldurstengda félagslega hæfni. Þeir segja að Gresham og 

Elliot (1990) skilgreini þá hæfni sem lærða hegðun sem geri fólki kleift að eiga 

árangursrík samskipti við aðra og forðast andfélagslega háttsemi. Dæmi um þetta er 

að hjálpa, eiga frumkvæði að samskiptum, sækjast eftir aðstoð, hrósa öðrum og 

þakka fyrir. Börn læra þessa færni í gegnum eigin reynsluheim og læra þannig að nota 

viðeigandi hegðun við mismunandi aðstæður (Frostad og Pijl,  2007, bls. 16).     

Fötlun 

Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 1. grein, telst 

fatlað fólk vera ... þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða sem 

hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun verður milli þessara 

þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í 

samfélaginu á jafnréttisgrundvelli (Samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Í 

verkefninu eru ýmist notuð orðin fólk með fötlun eða fatlað fólk því þessi orðanotkun 

er algengust  í umræðum og greinaskrifum. 
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Jafnaldri 

Samkvæmt íslenskri orðabók (1992, bls. 464) merkir jafnaldri sá sem er jafngamall og 

einhver annar. Þegar ég tala um jafnaldra miða ég við svipaðan aldur, um það bil 

fjögurra ára vikmörk þar sem aldursskipting í tómstundum er ekki eins nákvæm og í 

skólaumhverfinu. 

Líðan/vellíðan 

Vellíðan hefur almennt verið skilgreind út frá tvenns konar sjónarhornum. Frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni er vellíðan skilgreind sem ástand án neikvæðra skilyrða 

og frá sálfræðilegu sjónarhorni sem styrkur jákvæðra eiginleika. Þær skilgreiningar 

fela venjulega í sér eitthvað af sex eftirfarandi einkennum: Vellíðan sem 

langtímamarkmið, andlegt jafnvægi, jákvæðni eða lífsfullnægja, félagslyndi, mikil 

breidd í persónuleika og að ná fram því besta í sjálfum sér (Barwais, 2011). 

Tuttugu manns með fötlun í Ástralíu skilgreindu hvaða merkingu orðið vellíðan 

hefði í þeirra huga (Foley o.fl.,2012, bls. 375-391). Niðurstaðan var sett fram í sex 

eftirfarandi þemum:  

- Að vera þátttakandi í félagslegum athöfnum s.s. tómstundum og skólaverkefnum.  

- Að eiga góða vini er mikilvægast, þ.e. að tilheyra og vera samþykktir. 

- Að eiga góða fjölskyldu, þar sem er skjól og öryggi. 

- Að hafa stuðning í skólanum við krefjandi og erfið verkefni. 

- Að hafa stjórn á tilfinningum sínum til að takast á við stríðni, geta stjórnað lífi sínu 

og lært að leysa vandamál sem upp koma 

- Að vera ánægð með sig, læra að setja sér markmið og hafa verðugt hlutverk í 

samfélaginu. 

Sérskóli/sérdeild/sérúrræði 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), 42. grein segir að ... sveitarfélög geta beitt sér 

fyrir sérúrræðum innan grunnskóla eða stofnað til reksturs sérskóla þegar almennt 

nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Slíkum úrræðum er ætlað 

að veita nemendum sérhæft umhverfi til náms í lengri eða skemmri tíma þar sem 

jafnframt skal lögð áhersla á að veita starfsfólki almennra grunnskóla stuðning og 

kennslufræðilega ráðgjöf. 
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Sjálfsmynd og sjálfstraust 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 76) segir að sjálfsvirðing komi ... fram í þeirri 

mynd sem við höfum hvert og eitt af hver við séum, hverjir verðleikar okkar séu ... og 

birtist í þeim lífsreglum sem við setjum okkur og í daglegum athöfnum okkar. Sjálfsálit 

og sjálftraust eru jafnfram hluti sjálfsmyndar okkar. Sjálfsálit felur í sér heildarmat 

hverrar manneskju á sjálfri sér ... sjálfstraust manneskju birtist í trú hennar á sjálfri 

sér, fullvissu hennar um eigin verðleika og sannfæringu um að hún geti framkvæmt 

það sem hún vill stefna að. 

Skóli án aðgreiningar/almennur grunnskóli 

Í reglugerð nr. 585/2010 segir að ... með skóla án aðgreiningar er átt við grunnskóla í 

heimabyggð eða nærumhverfi nemenda þar sem komið er til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda í almennu skólastarfi með manngildi, lýðræði og 

félagslegt réttlæti að leiðarljósi (Mennta-og menningarmálaráðuneytið e.d.).  

    Í ritgerðinni eru  stundum notuð orðin almennur (grunn)skóli eða almennur 

bekkur þegar átt er við skóla án aðgreiningar. Ástæða þess er sú að orð eins og  skóli 

án aðgreiningar, skóli margbreytileikans eða fjölbreytileikans, sem oft eru einnig 

notuð,  tel ég vísa til flokkunar enda þýða tvö síðastnefndu orðin skv. Íslenskri 

orðabók (1992, bls. 215, 625) nánast það sama sem er margvíslegur.  Almennur þýðir 

sameiginlegur (Íslensk orðabók 1992, bls. 23) sem er það sem verið er að vinna að 

samkvæmt þeirri stefnu sem nú ríkir og er reyndar nánast bein þýðing á enska orðinu 

mainstream school. Í verkefninu eru orðin almennur (grunn)skóli notuð þegar 

aðgreina þarf venjulegan grunnskóla frá sérskóla.     

Tómstundir 

Með tómstundum er átt við frístund, stund eða tíma þegar ekki þarf að gegna 

skyldustörfum (Íslensk orðabók, 1992, bls. 1053). 

Vinátta/vinur 

Orðið vinátta þýðir að vera vinur en það er skilgreint sem kær félagi eða náinn 

kunningi, sem hefur trúnað einhvers (Íslensk orðabók, 1992, bls. 1157, 1162). 

Þroskahömlun 
Þroskahömlun er samheiti yfir þann hóp af fötluðum einstaklingum sem býr  fyrst og 

fremst við  verulega skerta vitsmunalega og félagslega færni. 
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Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, skilgreinir þroskahömlun sem staðnaðan eða 

ófullkominn þroska hugans sem einkennist aðallega af skerðingu á ýmiss konar færni 

sem kemur fram á þroskaskeiði einstaklingsins. Um er að ræða færni sem stuðlar að 

vitsmunaþroska ... t.d. þekkingarlega, mállega, hreyfilega og félagslega.... 

Þroskahömlun getur komið fram án annarra andlegra og líkamlegra fylgikvilla. 

Skilgreining WHO byggist á bestu vísindalegu þekkingu hverju sinni ... er endurskoðuð 

með reglulegu millibili (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 35 – 37).  

1.4. Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Á eftir inngangi er fræðileg umfjöllun en þar kemur fram  

sögulegt yfirlit um réttindi fólks með fötlun, fjallað er um samninga og sáttmála, skoðaðar 

rannsóknir um félagsleg samskipti ungs fólks með fötlun og jafnaldra þeirra, vinatengsl og 

líðan. Í kaflanum verður ennfremur fjallað um samtökin Special Olympics og áhrif þeirra 

samtaka á félagslega stöðu fólks með þroskahömlun. Að lokum verður gerð grein fyrir 

þátttöku fólks með fötlun í rannsóknum og sjónum beint að stefnunni um skóla án 

aðgreiningar og mikilvægi skólanna í innleiðingu þeirrar stefnu. Kafli þrjú fjallar um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar, úrvinnslu gagna og sagt er frá 

þátttakendum. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum, svör viðmælenda látin koma vel fram 

og þau flokkuð eftir efnisatriðum. Í kaflanum er mikið um beinar tilvitnanir en höfundur telur 

að á þann hátt komist rödd þátttakenda og tilfinningar best til skila. Í fimmta kafla eru 

umræður þar sem  niðurstöðurnar eru settar í fræðilegt samhengi. Sjötti kafli er lokakafli 

ritgerðarinnar, þar koma fram vangaveltur um niðurstöður rannsóknarinnar og þann lærdóm 

sem hugsanlega má draga af þeim. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

 

Í þessum kafla verður sjónum beint að rannsóknum er lúta að félagslegum samskiptum ungs 

fólks með þroskahömlun við jafnaldra sína, líðan þeirra og sjálfsmynd. 

    Kaflinn inniheldur fimm undirkafla og sem inngangur að fræðilegri umfjöllun er gefið 

sögulegt yfirlit yfir þá þróun sem átt hefur sér stað í málefnum fólks með fötlun. Í öðrum 

hluta verður rætt um sáttmála og samninga varðandi réttindi þessa hóps, meðal annars um 

frelsi til að velja og félagsleg réttindi. Þriðji hluti fjallar um félagsleg samskipti ungs fólks með 

fötlun við jafnaldra sína svo og viðhorf til þeirra. Skoðaðar verða rannsóknir, rætt um 

mikilvægi félagslegra tengsla og vináttu og lögð er áhersla á fólk með þroskahömlun. Einnig 

verður fjallað um samtökin Special Olympics. Ástæðan fyrir því síðastnefnda er sú, að þau 

eru stærstu samtök fólks með þroskahömlun í heimi og standa fyrir bæði aðgreiningu og 

sameiningu (Special Olympics, e.d.). Í fjórða hluta verður fjallað um þátttöku fatlaðs fólks í 

rannsóknum varðandi það sjálft. Í fimmta hluta verður rætt um ábyrgð skólanna og skoðuð 

álitamál um skóla án aðgreiningar.  

2.1.  Sögulegt yfirlit 

Fræðimenn telja vitneskjuna um fötlun hafa verið til allt frá tímum Forn-Egypta. Þeir benda á 

að í egypskum papýrusritum frá 1500 fyrir Krist megi greina frásagnir af heyrnarskertum, 

blindum, þroskaheftum og flogaveikum einstaklingum. Í gegnum aldirnar var yfirleitt litið á 

fatlað fólk sem annars flokks borgara en þó eru dæmi um annað. Til dæmis taldi kínverski 

heimspekingurinn Konfúsíus (550 f.Kr.) að fatlaðir væru guðlegar verur á æðri stigum og var 

komið fram við þá sem slíka (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 22 – 24).  Afskipti stjórnvalda 

af málefnum fatlaðra má rekja aftur til seinni hluta 13. aldar á Englandi. Þá var Játvarður 1. 

við völd og ákveðið var að setja lög til að ákvarða eignarréttindi annars vegar fólks með 

þroskahömlun og hins vegar geðsjúkdóma. Ef einstaklingurinn var talinn fáviti ( idiot) hafði 

krúnan leyfi til að ráðstafa eignum hans en sjá honum í staðinn fyrir framfærslu (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001, bls. 26 – 27). 

    Viðhorf til fatlaðs fólks tók að breytast smám saman og hvað mest þegar upplýsinga-

stefnan fór að ryðja sér til rúms í upphafi 18. aldarinnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 

28). Á þeim tíma kom franski geðlæknirinn Pinel (1745 – 1826) fram með algjörlega nýtt 

viðhorf til meðhöndlunar fólks með geðsjúkdóma og þroskahömlun. Hann fjarlægði meðal 
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annars hlekki af geðsjúklingum og breytti óvistlegum klefum í hreinar og bjartar vistarverur. 

Með mannúðlegum aðferðum og vísindalegum vinnubrögðum sem leiddu til framfara 

þessara hópa, breytti hann viðhorfum heilbrigðisstarfsmanna víða um Evrópu og síðar út um 

allan heim (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 30). Samfara þessu breytta viðhorfi benti Pinel 

á samfélagslega ábyrgð gagnvart þeim sem voru andlega vanheilir og þróun 

mannréttindalöggjafarinnar, eins og hún er í dag,  er gjarnan rakin til 17. og 18. aldar en þá 

voru gerðar frelsisskrár og frelsisyfirlýsingar í Englandi, Frakklandi og Bandaríkjunum. Þær 

frelsisskrár kveða á um grundvallarfrelsi og réttindi borgaranna (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Á þeim tíma komu einnig fram áhyggjur yfirvalda af því að nemendum liði ekki 

nógu vel í skóla. Áhyggjurnar fólust í því að þeir mættu alltof oft hindrunum á leið sinni í 

gegnum skólakerfið og ekki væri hugað að einstaklingsþörfum fjölbreytts nemendahóps 

(Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 14).  Farið var að huga að námsþörfum 

fatlaðra barna og var Frakkland í fararbroddi  rannsókna og menntunarmála þess hóps. Sem 

dæmi má taka að þar voru stofnaðir skólar fyrir blinda og heyrnarlausa á 18. öld  og árið 

1837 var stofnaður í París fyrsti skólinn fyrir þroskaheft börn. Þar var lögð áhersla á 

nákvæma greiningu og einstaklingsbundna þjálfun (Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 33 – 

36). 

    Eftir seinni heimsstyrjöld urðu miklar þjóðfélagsbreytingar víða um heim. Augu 

margra opnuðust fyrir fjölbreyttari möguleikum í lífi og starfi, bættum aðbúnaði og réttlæti 

ýmis konar, meðal annars til þeirra einstaklinga sem stóðu höllum fæti í samfélaginu. Í 

framhaldi af þeim hugmyndum var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt 

árið 1948, með áherslu á jafnan rétt allra manna og virðingu fyrir fjölbreytileik þeirra og 

skoðunum. Þessi viðhorf leiddu til þess að farið var að tala um mikilvægi menntunar og 

jafnan rétt allra til skólagöngu og ennfremur var farið að huga að réttindamálum fólks með 

fötlun eins og annarra. Svíar og Danir voru upphafsþjóðir í nýrri hugmyndafræði þar sem 

fatlað fólk átti rétt á þátttöku í samfélagi meðal ófatlaðra (Armstrong o.fl., 2010, bls. 16 – 17; 

mannréttindayfirlýsing Sameinuðu  þjóðanna 1948; Margrét Margeirsdóttir, 2001, bls. 61). 

Þessi hugmyndafræði átti að gefa fólki með fötlun möguleika á að velja sér þá leið sem þeim 

hugnaðist best að fara í eigin lífi.  
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2.2. Sáttmálar, samningar, lög – valfrelsi, virðing og vellíðan  

Eins og fram kemur hér fyrir framan hafa orðið miklar framfarir í réttindamálum fólks með 

fötlun frá seinni hluta miðalda til þessa dags. Árið 1959 urðu straumhvörf í þeim málaflokki 

þegar danska þjóðþingið setti lög um þjónustu við þroskahefta. Sú löggjöf markaði tímamót í 

málefnum fólks með þroskahömlun víða um heim þar sem önnur lönd tóku hana sér til 

fyrirmyndar og tileinkuðu sér þau viðhorf sem þar komu fram (Margrét Margeirsdóttir, 2001, 

bls. 68 – 69). Í kjölfarið komu fleiri samningar og sáttmálar, lög og reglugerðir sem voru 

samþykkt með það í huga að efla vellíðan fatlaðs fólks, virðingu fyrir þeim og frelsi til að 

velja.  

    Fyrsta setning mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna er eftirfarandi: „Sérhver 

manneskja er borin frjáls og jöfn öðrum að virðingu og réttindum“ (mannréttindayfirlýsing 

SÞ, 1948).  Salamanca yfirlýsingin, um réttindi fólks með sérþarfir til menntunar, var 

undirrituð árið 1994 og samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður árið 2007. 

Þessum samningum er meðal annars ætlað að auka réttindi þessara einstaklinga, virðingu 

fyrir þeim og mannlegri fjölbreytni, að þeir hafi sömu tækifæri og aðrir og öðlist sjálfræði og 

sjálfstæði (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; Salamancayfirlýsingin, 1994). Með 

þessa samninga að leiðarljósi er stefnt að þjóðfélagi án aðgreiningar víða um heim.   

    Þeir samningar sem hér hafa verið nefndir, auk Barnasáttmála SÞ, kveða allir mjög 

sterkt á um frelsi einstaklinga og velferð. Í þeim er einnig lögð mikil áhersla  á tækifæri til að 

taka eigin ákvarðanir. Í samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks segir í 3. grein a), að meginreglur 

séu: „virðing fyrir mannlegri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin 

ákvarðanir ...“. Í Barnasáttmála SÞ og lögum um grunnskóla er einnig tekið fram að taka beri 

tillit til frjálsrar hugsunar og sjónarmiða einstaklinga (Barnasáttmáli SÞ, 1989; samningur SÞ 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007; lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

    Eins og áður hefur verið nefnt, er í ýmsum samningum lögð áhersla á frelsi 

einstaklingsins til að velja árangursríka leið að hamingjusömu lífi. Í samninga og lög  hafa 

einnig verið sett ákvæði um ábyrgð foreldra og að foreldrar geti valið leið til menntunar fyrir 

barn sitt með það að markmiði meðal annars að efla þroska og vellíðan. „Foreldrar eða 

foreldri eða aðrir sem ábyrgir eru fyrir uppeldi barns bera höfuðábyrgð á því ... að sjá barni 

fyrir þeim lífsskilyrðum sem eru því nauðsynleg til að komast til þroska“(Barnasáttmáli SÞ, 

1989). Undir þetta er tekið í  mannréttindasáttmála SÞ, grein nr. 26.3,  Evrópusáttmála SÞ, 

samningsviðauka nr. 1 frá árinu 1953, 2.gr. og í grunnskólalögunum frá 2008, 18. gr. 
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(Evrópusáttmáli SÞ, 1949 samningsviðauki nr 1/1953; lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

mannréttindasáttmáli SÞ, 1948). Hér á landi er opinber stefna sú að allir nemendur eigi 

rétt á að vera í almennum grunnskóla án aðgreiningar (lög um grunnskóla nr. 91/20008). 

Með þessu ákvæði er tryggt að nemendur með fötlun hafi tækifæri til að sækja sinn 

hverfisskóla ef þeir vilja. Í sameiginlegri framtíðarsýn Félags grunnskólakennara, Sambands 

íslenskra sveitarfélaga og Skólastjórafélags Íslands, fyrir árin 2007 – 2020, er tekið fram í 

kafla 8 að foreldrar geti valið skóla fyrir barn sitt, innan sveitarfélags eða á milli þeirra ef því 

verður við komið (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Þarna er ekki tekin fram ákveðin 

skólagerð og samkvæmt því er hægt að velja á milli skóla án aðgreiningar og sérskóla.    

    Í alþjóðasamningum og sáttmálum er töluvert lagt upp úr mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir öðrum, réttindum fólks til að öðlast virðingu, vellíðan einstaklinga og 

möguleikum til að ná þeim markmiðum á mismunandi vegu. Í mannréttindayfirlýsingu SÞ 

segir í 22. grein að: „Allir þjóðfélagsþegnar skulu ... eiga rétt á ... félagslegu öryggi og þeim 

félagslegu og menningarlegu réttindum sem eru nauðsynleg til þess að virðing þeirra og 

þroski fái notið sín“ (mannréttindayfirlýsing SÞ, 1948).  Mikilvægi þess að ná sálrænum og 

félagslegum þroska er einnig nefnt í  Barnasáttmála SÞ, 27. grein (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1989). Þegar lög um leik- grunn- og framhaldsskóla hérlendis eru skoðuð kemur í 

ljós að í leik-og grunnskólalögunum er lögð áhersla á að nemendur öðlist hæfni til samstarfs 

við aðra en ekki er að sjá slíks getið í framhaldsskólalögunum. Þó eru lög allra skólastiga 

samstíga í að stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi. Í leik- og grunnskólalögunum 

og aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um velferð nemenda og að þeir njóti bernsku sinnar 

(aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 42; lög um framhaldsskóla nr. 92/2008; lög um 

grunnskóla nr. 91/2008; lög um leikskóla nr. 90/2008). Það er í samræmi við fyrrnefndar 

alþjóðasamþykktir og ber því menntastofnunum að huga að velferð einstaklinga sem þar 

stunda nám og að þeir njóti sín innan þeirra.  

    Hérlendis er tryggt með lögum að börn og ungmenni njóti þeirra réttinda sem um 

hefur verið samið. Það er umboðsmaður barna sem á að stuðla að bættum hag þeirra og sjá 

um að lögunum sé framfylgt. Í 3. grein stendur meðal annars að stuðla skuli að því að „... 

virtir verði þjóðréttarsamningar sem varða réttindi og velferð barna og fullgiltir hafa verið af 

Íslands hálfu ...“(lög um umboðsmann barna nr. 83/1994).  

    Í ofangreindum samningum og lögum er velferð allra manna höfð í huga án tillits til 

mismunandi aðstæðna, persónueinkenna eða fötlunar. Samningur SÞ um réttindi fatlaðs 
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fólks og Salamanca yfirlýsingin eru eingöngu hugsuð fyrir fatlað fólk og beinast því 

sérstaklega að hagsmunum þeirra. Áhersluþættir eru  í megindráttum þeir sömu og í öðrum 

mannréttindasamningum, það er frelsi til að velja og full mannréttindi.  Í Salamanca-

yfirlýsingunni staðfestu fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðasamtaka skuldbindingar 

mannréttindayfirlýsingar SÞ um menntun fyrir alla. Jafnframt viðurkenndu þeir nauðsyn þess 

að fólk með sérþarfir fengi menntun innan almenna skólakerfisins (Salamancayfirlýsingin, 

1994). Helsta markmið samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks er að stuðla að því að það njóti 

allra mannréttinda og mannfrelsis sem getið er í mannréttindayfirlýsingu SÞ. Í þeim samningi 

er, í 24. grein um menntun, hvatt til aðgerða til að ýta undir félagslega þróun og í sama 

samningi segir í 3. grein, að meginreglur samningsins séu: „... virðing fyrir rétti þeirra til að 

varðveita sjálfsmynd sína“ (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Í tveimur 

síðastnefndu greinunum er ítrekað mikilvægi þess að fólk með fötlun fái aðstoð við að efla 

félagslega færni og að tryggja góða sjálfsmynd. Með þessum samningi og yfirlýsingu er reynt 

að tryggja að fólk með fötlun njóti réttinda og frelsis til jafns við alla aðra. 

    Allir fyrrnefndir samningar, sáttmálar og lög leggja áherslu á virðingu, frelsi, félagsleg 

samskipti og vellíðan. Í köflunum hér á eftir verða skoðaðar rannsóknir sem sýna hvernig 

þeim málum er háttað hjá fólki með fötlun.  

2.3. Félagsleg samskipti  

Fram kemur í rannsóknum að félagsleg staða og samskipti geti haft varanleg áhrif á líðan 

fólks. Þeim sem ekki njóti félagslegra samskipta líði verr og séu einangraðri í samfélaginu 

(Foley, Blackmore,  Girdler, O´Donnell,  Glauert og Llewellyn, 2012, bls. 386; Salmon, 2012, 

bls. 347 – 358). Að vera einangraður og einmana er sársaukafull reynsla, sem auk þess að 

hafa áhrif á lífsgæði barna og unglinga getur fylgt þeim fram á fullorðinsár og haft áhrif á 

velferð þeirra og aðlögunarhæfni í framtíðinni (Sharabi og Margalit, 2011, bls. 380).  

   Í kaflanum verður í upphafi fjallað um mikilvægi félagslegra tengsla, síðan verður 

sjónum beint að vináttu og samskiptum ungs fólks með fötlun við jafnaldra sína, þar næst 

verða skoðaðar rannsóknir um viðhorf til fólks með fötlun og að lokum gerð grein fyrir 

samtökunum Special Olympics. Áhersla verður lögð á þroskahömlun. 

2.3.1. Mikilvægi félagslegra tengsla 

Dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir segir að grunnur að samskiptahæfni sé að geta sett sig í spor 

annarra og að geta samhæft ólík sjónarmið. Hún segir jafnframt að börn eigi rétt á því að 
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njóta virðingar og rétt til þess að verða ekki fyrir einelti eða félagslegri einangrun (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38, 93). Arndt, (2006, bls. 60 – 61) vitnar í kennarann og 

rithöfundinn Richard Lavoie sem heldur því fram að góð félagsleg staða skipti svo miklu máli 

fyrir ungmenni, að þau telji það allra mikilvægast í lífi sínu að vera vinsæl meðal jafningja. 

Hann telur einnig að góð og jákvæð félagstengsl ungs fólks hafi forspárgildi varðandi 

hamingjusamt líf á fullorðinsárum og hafi mun meiri áhrif heldur en greindarvísitala eða 

námsleg færni. Neikvæð félagsleg samskipti í skóla geta haft langvarandi áhrif og til dæmis 

orsakað hegðunarvandamál seinna í lífinu (Ollendick, Weist, Borden og Greene, 1992, bls. 80 

– 87). Það samrýmist rannsókn Murrey og Greenberg (2006, bls. 220 – 233) sem benda á að 

ósætti við jafnaldra geti valdið viðvarandi vandamálum, svo sem afbrotum, kvíða og depurð. 

Rannsókn þeirra náði til 96 nemenda með sérþarfir  í 5. - 6. bekk og niðurstöðurnar sýndu að 

góð samskipti örva jákvæða hegðun og tilfinningar. Einnig kom fram að upplifun nemenda af 

skólaumhverfi, samskiptum við kennara, samnemendur og foreldra skipti verulegu máli. 

    Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að ef nemendur eru í góðum samskiptum við fólk í 

umhverfi sínu og þeim finnist þeir tilheyra hópnum þá líður þeim betur og ná jafnframt betri 

námsárangri. Endurtekin upplifun, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, getur haft meiri 

áhrif á heilsu og velferð barna og unglinga heldur en eitt einstakt tilfelli eða við einar 

aðstæður (Sharabi og Margalit, 2011, bls. 380; Estell, Jones, Pearl og Van Acker, 2009, bls. 

110 – 124). Af þessu má álykta að félagsleg staða barna og ungmenna sé mikilvæg en Frostad 

og Pijl (2007, bls. 16) telja skilyrði þess að þróa jákvæð tengsl við jafnaldra sé að hafa 

viðeigandi félagshæfni miðað við aldur. Börn læra slíka færni með því að herma eftir öðrum 

og taka við fyrirmælum fólks með meiri reynslu. Þeir segja að rannsóknir hafi sýnt að börn 

sem ekki ná þessari hæfni eigi í erfiðleikum með samskipti og í skóla eru þau í áhættuhópi 

varðandi  höfnun skólafélaga og vinaleysi. Frostad og Pijl (2007, bls. 25) tala um nokkurs 

konar hringrás í lærðri félagslegri hegðun og ef ekki tekst vel til verða áhrifin í samræmi við 

það. Slök félagsfærni leiðir til lítilla félagstengsla sem veldur óþroskaðri félagsfærni og að 

lokum einsemd. Þeir benda á að börn sem skortir félagshæfni fái ekki næga æfingu til að 

þroska hana og að ef börn með þroskahömlun eigi erfitt með að fylgja félagslegum þroska 

jafnaldra sinna missi þau af stigvaxandi þjálfun, sem leiðir til þess að með hækkandi aldri 

verði enn meiri mismunur á félagslegri hæfni þeirra og jafnaldranna.  

    Farrel (2000, bls. 154) bendir á í sinni rannsókn að lykilatriði þess að stefnan um skóla 

án aðgreiningar takist vel, sé félagsleg þátttaka nemenda með þroskahömlun. Íslensk 
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rannsókn um menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi sýnir að samskipti milli 

nemenda með þroskahömlun og ófatlaðra nemenda minnka með hækkandi aldri og ástæða 

þess er vísbending um veika félagslega stöðu frekar en námsárangur. Vinaleysi og einangrun 

festast í sessi eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu ef ekki er unnið gegn því með stuðningi   

(Grétar L. Marinósson, Atli Lýsson, Birna H. Bergsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Elsa S. Jónsdóttir, 

Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007, bls. 283 – 284). Þrátt fyrir að 

nemendum með sérþarfir líði oft ágætlega í almennum skólum þá á stór hluti þeirra í 

erfiðleikum með félagstengsl og tilheyrir síður klíkum í skólunum (Koster, Pijl, Nakken og Van 

Houten, 2010, bls. 59 – 75; Kristín Björnsdóttir, 2003, bls. 136). 

    Pijl og Frostad (2010, bls. 93 – 105) gerðu rannsókn á tengslum félagslegrar 

viðurkenningar og sjálfsmyndar. Þátttakendur voru tæplega 500 nemendur í 7. bekk og þar 

af 37 með þroskahömlun. Niðurstöður sýndu fram á tengsl þessara þátta hjá öllum 

nemendum, eftir því sem félagsleg staða var sterkari því jákvæðari var sjálfsmynd barnanna 

og öfugt. Rannsakendur segja að gert sé ráð fyrir því að nemendur með mikla þroskahömlun 

upplifi ekki þessar tilfinningar því þeir séu ekki hæfir til að skilja til fulls stöðu sína meðal 

jafnaldra. Þeir benda á að rannsóknin staðfesti hins vegar að félagsleg tengsl séu þessum 

nemendum jafn mikilvæg og öllum öðrum og niðurstöðurnar ættu því að vera  kennurum og 

foreldrum áminning um að vanmeta ekki gildi þess að vera viðurkenndur og eignast vini. 

Nú á tímum fara félagsleg samskipti mikið fram á netmiðlum og ísraelsku 

fræðimennirnir Sharabi og Margalit (2011, bls. 379 – 394) halda því fram að með því að nota 

internetið sem félagslegt samskiptatæki geti það hjálpað mörgum að takast á við 

einmanaleika en nauðsynlegt sé að kenna fólki að nota netið í þeim tilgangi. Gerð var 

rannsókn um notkun internetsins til félagslegra samskipta meðal tæplega 900 barna, 10 – 12 

ára, og voru rúmlega 200 þátttakendur með þroskahömlun. Niðurstöður sýndu að báðir 

hópar notuðu netið jafnmikið til félagslegra samskipta og enginn munur var á jákvæðri 

reynslu þeirra af því. Hins vegar kom fram að fólk með þroskahömlun upplifði oftar 

neikvæðar tilfinningar og einsemd í tengslum við netnotkun heldur en jafnaldrar þeirra. 

Netsamskipti við fólk sem það þekkti ekki, jók á einmanaleikann.  

  2.3.2. Vinátta  

 Vinátta byggist á jafnrétti og sjálfviljugu vali á vinum segir Suttles, (2010, bls. 97). Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) skilgreinir vináttu miðað við aldur fólks á eftirfarandi hátt: 
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 Staðbundið samband í vináttu, 3-6 ára. Hugmyndir um vin eru bundnar stað og stund.  

 Einhliða samband í vináttu, 5-7 ára. Vináttan er oftast séð frá sjónarhorni barnsins 

sjálfs. 

 Tvíhliða samband í vináttu, 8-12 ára. Áhersla meðal annars lögð á sameiginleg 

áhugamál og að segja hver öðrum leyndarmál. 

 Gagnkvæmt samband í vináttu, unglingsár. Traust og gagnkvæmur skilningur 

mikilvægastur og vinir hjálpast að við að leysa persónuleg vandamál. 

 Sjálfstæði og nánd í vináttu, fullorðinsár. Einstaklingurinn þarf að geta myndað önnur 

persónuleg tengsl en um leið að eiga í nánu og traustu sambandi við vin sinn. 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 150).  

Rannsóknir hafa sýnt að náin vinátta er mikilvæg fyrir félags- og tilfinningaþroska sem 

hefur svo meðal annars áhrif á skólafærni og líðan auk þess sem hún getur minnkað líkur á 

þunglyndi og kvíða (Ladd, Kochenderfer og Colemann, 1996, bls. 1103 – 1118). Estell o.fl., 

(2009, bls. 110 – 124) hafa komist að svipaðri niðurstöðu og segja vináttu vera 

lífsnauðsynlegan þátt í þroska fólks.  

    Í ljósi þess að börn og unglingar með þroskahömlun eiga oft í erfiðleikum með 

félagstengsl  (Lee, Yoo og Bak, 2003, bls. 158), eins og fram hefur komið, er vert að skoða 

þeirra sýn á vináttu. Í rannsókn sem gerð var í Los Angeles voru 27 einstaklingar með 

þroskahömlun á aldrinum 16 – 17 ára beðnir að skilgreina vináttu. Þar kom fram að 

mikilvægast fannst þeim að hafa félagsskap, sameiginleg áhugamál, svipaðan persónuleika 

og vinurinn, nánd og stöðugleika í félagstengslum. Einnig voru nefndir þættir eins og 

gagnkvæm samskipti, stuðningur, traust og eðlilegur ágreiningur í vináttusamböndum 

(Matheson, Olsen, Weisner og Dykens, 2007, bls. 319 – 329). Svipaðar niðurstöður komu 

fram í rannsókn sem gerð var á Írlandi meðal tæplega 100 manns með þroskahömlun. Þeir 

töldu hlutverk vina vera hvatningu, umhyggju og að hughreysta hver annan (Bane, Deely, 

Donohoe, Dooher, Flaherty, Iriarte, Hopkins, Mahon, Minogue, Donagh, Doherty, Curry, 

Shannon, Tierney og Wolfe (2012, bls. 109 – 122).  

    Gunnar Hersveinn (2012) heimspekingur heldur því fram að ein á báti geti 

manneskjan ekki öðlast andlega fullnægju heldur sé henni nauðsynlegt að vera í samskiptum 

við aðra. Hann segir vináttu yfirleitt kvikna út frá einhverju sem fólk á sameiginlegt, t.d. 

áhugamáli eða sameiginlegri reynslu. Schneider, Wiener og Murphy (1994, bls. 323 – 340) 

taka ennþá dýpra í árinni og segja það lykilatriði í vinskap að vera með sínum líkum. Í 
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rannsókn Knox og Hickson (2001, bls. 287) kom fram að þátttakendur með þroskahömlun 

áttu vini sem einnig voru með þroskahömlun og enga ófatlaða. Þeir sögðust gera 

skemmtilega hluti saman, aðstoða hver annan og fleira. Í lýsingunum komu fram djúp tengsl, 

mikil virðing og hversu mikilvægt þeim fannst að tilheyra öðrum. Sú skoðun, að sameiginleg 

reynsla væri mikilvæg í vinskap, kom einnig fram í rannsókn Salmon (2012, bls. 353) en þar 

voru unglingar með fötlun spurðir um upplifun sína af vináttu. Einn viðmælandi orðaðið það 

svo að ófatlaðir jafnaldrar skildu ekki almennilega fötlun sína en hann ætti vin sem væri líka 

með fötlun og að þeir tengdust því hvor öðrum aðeins meira en hinir. 

    Í Ástralskri rannsókn sögðu þátttakendur, 20 börn og unglingar með mismunandi 

fatlanir, frá því sem þeim fannst skipta mestu máli í vellíðan og góðu lífi. Þeir nefndu 

áhrifaþætti eins og  að eiga vini, fá stuðning til að taka þátt og öðlast virðingu í samfélaginu, 

að vera metnir að verðleikum fyrir eigið ágæti og ekki síst að hafa sjálfsvirðingu og 

sjálfstraust. Lykilinn að góðu lífi töldu þeir vera að eignast vini og vera hluti af vinahópi, það 

væri mikilvægast af öllu. Meginástæða þess var, að meðal vina eru þeir samþykktir, metnir 

að eigin verðleikum og finnst þeir tilheyra einhverjum sérstökum. Að sama skapi töldu þeir 

ótrausta vináttu og stríðni vegna fötlunar sinnar hindra vellíðan. Einnig töldu þátttakendur 

mjög mikilvægt að fá aðstoð til að vinna gegn neikvæðri upplifun í félagslegum samskiptum, 

t.d. einelti sem nokkrir höfðu orðið fyrir (Foley, Blackmore, Girdler, O´Donnell, Glauert og 

Llewellyn, 2012, bls. 375 – 391). Carter og Spencer (2006, bls. 11) benda á að einelti getur 

haft gríðarleg áhrif á börn og líðan þeirra sem er í samræmi við það sem kemur fram hjá 

Salmon (2012, bls. 347 – 358) sem segir ennfremur að margt fólk með fötlun verði fyrir 

einelti og upplifi félagslega einangrun.  

    Frederickson (2010, bls. 9 – 10) bendir á að ófötluð börn hafi ólík viðhorf til vináttu 

annars vegar við jafnaldra með fötlun og hins vegar þá sem ekki eru fatlaðir og að þau 

skilgreini þann vinskap á ólíkan hátt. Hún segir að í rannsóknum Frederickson (2007) og Klift 

og Kunc (2002) hafi komið fram að vináttu við ófatlaða jafnaldra töldu þau til dæmis felast í 

að deila leyndarmálum og að eiga  sameiginleg áhugamál. Vináttu við jafnaldra með fötlun 

sögðu þau felast i hjálpsemi og tilfinningunni að þau séu góð og indæl.  

    Estell o.fl. (2009, bls. 110) skoðuðu eðli náinnar vináttu hjá börnum í 4. – 6. bekk, 

með sértæka námserfiðleika og meðalgreind (IQ 101) í samanburði við samnemendur sem 

höfðu ekki slíkar greiningar. Niðurstaðan leiddi í ljós að nemendur með sértæka 

námserfiðleika voru eins líklegir til að eignast vini og áttu jafn marga bestu vini og ófatlaðir. 
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Hins vegar áttu þeir í styttri vinasamböndum og áttu frekar vini sem einnig voru með 

námserfiðleika.  

    Nemendur með þroskahömlun og aðrar skilgreindar sérþarfir eru í meiri hættu en 

aðrir á að einangrast félagslega  og eiga að geta valið sér vini sem eru líkir þeim, til dæmis 

varðandi persónuleika og námsgetu (Estell o.fl. 2009, bls. 120; Wiener og Schneider, 2002, 

bls. 140). Fram kom hjá Salmon (2012, bls. 353) að unglingar með fötlun tóku sjálfstæðar 

ákvarðanir um val vina. Þeir völdu vini með fötlun sem voru líkir þeim og fannst þeir öðlast 

frelsi í félagsskap þeirra, varðandi samskipti og gagnkvæma virðingu.   

    Auk þess að skoða reynslu og hugmyndir einstaklinga um vináttu hafa farið fram 

rannsóknir á líffræðilegum þáttum og sýnt hefur verið fram á bein áhrif félagslegra samskipta 

á viðbrögð í heilaberki. Það að upplifa eftirvæntingu, samúð og náin samskipti sýndi jákvæð 

áhrif á heilastarfsemi og þar af leiðandi betri andlega heilsu (Guroglu, Haselager, van 

Lieshout, Takashima, Rijpkema og Fernandez, 2008, bls. 908). Þetta er í samræmi við aðra 

rannsókn þar sem fram kemur að vinátta eflir virkni jákvæðra tilfinninga og hindrar neikvæð 

áhrif höfnunar jafnaldra (Parker og Asher, 1993, bls. 611 – 621).  

    Í þessum kafla hefur verið sagt frá gildi vináttu og ber rannsóknum saman um 

mikilvægi hennar fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun sem og alla aðra. Salmon 

(2012, bls. 354) tók sterkt til orða þegar hann hélt því fram að unglingarnir í hans rannsókn 

hafi hafnað þeirri kröfu samfélagsins að vinátta þyrfti að einskorðast við vinskap einstaklinga 

með fötlun og þeirra sem væru ófatlaðir.  

2.3.3. Samskipti við jafnaldra og viðhorf 

Hér á eftir verður fjallað um samskipti nemenda með fötlun og ófatlaðra jafnaldra. Flestar 

rannsóknir sem skoðaðar voru sýndu neikvæð eða mjög lítil samskipti á milli þessara hópa. 

Þó komu einnig fram jákvæðari niðurstöður en rannsóknir sem sýna slíkt virðast þó vera mun 

færri er varða þennan aldurshóp. 

    Cooney, Jahoda, Gumley og Knott (2006, bls. 436 – 440) gerðu rannsókn á reynslu 60 

nemenda 15 – 17 ára með væga þroskahömlun í Skotlandi. 28 nemendur voru í almennum 

skóla og 32 í sérskólum. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman upplifun þátttakenda 

af félagslegum samskiptum við jafnaldra í skólunum, hvort þeir hefðu upplifað höfnun 

(stigma) og hvernig framtíðarsýn þeirra væri. Niðurstöðurnar sýndu að flestir þátttakendur í 

báðum hópum höfðu upplifað höfnun frá samfélaginu sem þeir bjuggu í og nemendum sem 
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voru í almennum skólum fannst þeir einnig upplifa hana innan skólaumhverfisins frá 

ófötluðum samnemendum. Enginn munur var á hópum varðandi metnaðarfull 

framtíðaráform en þó höfðu nemendur í almennum skólum meiri metnað varðandi atvinnu. 

Þessi rannsókn sýndi það að þrátt fyrir að hafa upplifað stríðni og annars konar neikvæða 

athygli frá umhverfinu voru flestir þátttakendur jákvæðir gagnvart framtíðinni.  

    Sambærileg niðurstaða fékkst í rannsókn Diez, (2010, bls. 168 – 169) sem gerð var á 

Spáni þar sem einstaklingar með mismunandi fatlanir sögðu frá sinni reynslu í 

margbreytilegu skólaumhverfi. Fram kom að þeir höfðu slæma reynslu af skólaumhverfi án 

aðgreiningar, upplifðu höfnun ófatlaðra jafnaldra og sögðust ekki hafa náð að komast 

almennilega inn í skólasamfélagið. Hins vegar fannst þeim allt annað uppi á teningnum þegar 

þeir fóru í sérdeild (special environments). Þar öðluðust þeir aukið sjálfstraust og jákvæðari 

sjálfsmynd, sumir eignuðust sína fyrstu vini og félagsnetið óx og dafnaði. Flestir þátttakendur 

í rannsókninni sögðu að eini stuðningurinn sem þeir hafi fengið á allri skólagöngunni hafi 

verið í sérdeild. Þar hafi verið litið á þá sem jafningja annarra nemenda og þeir fengu að 

leggja sitt af mörkum. 

    Í íslenskri rannsókn kom fram að nemendur með þroskahömlun í almennum 

grunnskólum áttu minni samskipti við önnur börn heldur en þeir áttu við nemendur í 

sérdeildum, sérskólum, eða öðrum skólastigum (Ingibjörg Kaldalóns og Grétar L. Marinósson, 

2007, bls. 264). Það á einnig við meðal nemenda á starfsbrautum framhaldsskólanna þar sem 

nemendur innan þeirra brauta voru saman í klíkum og þótt þeir ættu kunningja meðal 

ófatlaðra sem þeir „héngu“ með í skólanum þá voru þeir ekki í klíkum með þeim og hittu þá 

nánast ekkert utan skóla (Kristín Björnsdóttir, 2003, bls. 135 – 136). 

    Niðurstöður Litvack, Ritchie, Shore (2011, bls. 474, 482 – 483) á félagslegum 

samskiptum barna, sýndi  töluvert aðra niðurstöðu en framangreindar rannsóknir því 

þriðjungur ófatlaðra nemenda sagðist eiga vináttusamband við bekkjarfélaga með fötlun. 

Nemendurnir lýstu fjórum tegundum af samskiptum við bekkjarfélaga með fötlun. Þær voru: 

a)engin, b) aðstoð við nám, c) óformlegur leikfélagi/kunningi, d) vinur, samskipti í frímínútum 

og persónulegt spjall. Fyrst og fremst var rætt um samskipti í frímínútum en ekki var getið 

um vinasamskipti utan skólaumhverfisins. Rúmlega þriðjungur af ófötluðum nemendum 

sögðust lítil sem engin samskipti hafa af bekkjarfélögum með fötlun. Nokkrir þessara 

nemenda sögðust hafa áhyggjur af neikvæðri framkomu ófatlaðra bekkjarfélaga sinna við þá 

fötluðu, þeir urðu varir við samskiptaerfiðleika milli nemenda og tóku eftir því að nemendur 
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með fötlun léku minna við aðra nemendur heldur en ófatlaðir. Í þessari rannsókn var talað 

um nemendur með fötlun sem einn hóp en þó kom fram að viðhorf var jákvæðara til 

samnemenda með þroskahömlun heldur en aðrar fatlanir. Þátttakendur í rannsókninni komu 

frá mörgum þjóðarbrotum og spurning er hvort svo fjölbreytt skólasamfélag hafi áhrif á 

viðhorf til mismunandi hópa nemenda (Litvack o.fl., 2011, 474, 482 – 483). En eins og Hurst, 

Corning og Ferrante (2012, bls. 880) benda á, þá hefur fólk sem kemur úr lægri 

þjóðfélagsstéttum eða minnihlutahópum oft jákvæðara viðhorf til jafnaldra með fötlun en 

aðrir.  

   Rannsókn Saggers, Hwang og Mercer (2011, bls. 182 – 183) sýndu einnig jákvæðari 

niðurstöður en þar voru þátttakendur níu nemendur með einhverfu í almennum skóla. 

Rannsóknin var gerð með það að markmiði að bæta menntun þeirra og félagslegar 

aðstæður. Þátttakendur voru í almennum bekkjum en nutu sérkennslu ef með þurfti. Þeir 

nefndu að reynsla þeirra af félagslegum samskiptum hefði mikil áhrif á viðhorf þeirra til 

skólans. Flestir nemendanna sögðust eiga vini  úr almennu bekkjunum en sumir áttu einnig 

vini úr sérkennsluveri, þeir sögðu vináttuna felast í spjalli, sameiginlegum áhugamálum og 

heimsóknum til hvers annars. Nokkrir áttu í erfiðleikum með vinatengsl, höfðu mismikla 

löngun til félagslegrar þátttöku og völdu jafnvel einveru t. d. í frímínútum og matartímum. 

Aðrir stunduðu íþróttir með vinum og það hjálpaði þeim að tengjast félagslega. Þrátt fyrir 

góð félagsleg tengsl töldu allir nemendurnir sig hafa orðið fyrir einelti en sumir voru óvissir 

með túlkun þess sem þeir kölluðu stríðni eða einelti, fannst framkoma samnemenda 

óþægileg en vissu ekki hvort um væri að ræða grín eða alvöru þegar óþægilegum orðum var 

beint að þeim.  

   Tvær síðasttöldu rannsóknirnar eru nýlegar og sýna jákvæð samskipti ófatlaðra við 

jafnaldra með fötlun. Fram kom að viðhorf til samnemenda með þroskahömlun var frekar 

jákvætt en ekki var nefnt hvernig samskiptin voru við þau. Rannsókn Petry og Bossart (2012, 

bls. 99) sýndi aðra niðurstöðu en hún var gerð í Belgíu, í skólum þar sem unnið hefur verið á 

markvissan hátt eftir stefnunni um skóla án aðgreiningar. Þar kemur fram að börn með 

þroskahömlun eiga minni samskipti við aðra, eiga færri vini, eru einangraðri í bekkjum og 

hafa slakari sjálfsmynd varðandi félagslega stöðu (social self-concepts). Frostad og Pijl (2007, 

bls. 17) halda því fram að börn þurfi þjálfun í samskiptum til að þroska félagshæfni sína. Þeir 

segja ennfremur að þótt börn með þroskahömlun hafi hæfni til að læra aldursviðeigandi 
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félagsfærni þá fái þau ekki næg tækifæri til þess í almennum bekkjum, því samskiptin við 

bekkjarfélaga séu alltof lítil. 

    Murrey og Greenberg (2006, bls. 220 – 233) segja að félagsleg staða barna og 

unglinga og það að tilheyra umhverfinu hafi mikil áhrif á líðan þeirra, sem hefur svo 

keðjuverkandi áhrif á velferð þeirra og heilsu. Petry og Bossart (2012, bls. 103) halda fram að 

nemendur með þroskahömlun hafi slaka félagslega stöðu í almennum grunnskólum og út frá 

því má leiða að því líkur að foreldrar séu áhyggjufullir vegna þessa eins og Arndt (2006, bls. 

60) bendir á. Íslenskir foreldrar barna og unglinga með þroskahömlun og starfsmenn grunn-

og framhaldsskóla upplifðu svipaðar tilfinningar og höfðu áhyggjur af félagstengslum þeirra 

við önnur börn og unglinga (Grétar L. Marinósso, Atli Lýðsson, Birna H. Bergsdóttir, Dóra S. 

Bjarnason, Elsa S. Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007, bls. 283). 

Einnig kom fram að allir þátttakendur í rannsókninni töldu félagstengsl vera lykilatriði að 

velgengni í skóla (Grétar L. Marinósson og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007, bls. 78; Grétar L. 

Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2007, bls. 84). Rannsóknin sýndi líka að nemendur með 

þroskahömlun í almennum grunnskólum áttu minni samskipti við önnur börn heldur en þeir 

áttu við samnemendur í sérdeildum, sérskólum eða öðrum skólastigum (Ingibjörg Kaldalóns 

og Grétar L. Marinósson, 2007, bls. 264). Í sömu rannsókn kom fram að kennarar töldu 

nemendum með þroskahömlun oft líða betur þegar þeir eru  „með sínum líkum“ og í slíkum 

hópi upplifi þeir til dæmis hvað þeir eigi sameiginlegt (Grétar L. Marinósson og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2007, bls. 78).   

   Diez (2010, bls. 167, 171) heldur því fram að gagnkvæmni í samskiptum og svipuð 

reynsla, sé ein ástæða þess að nemendur með fötlun kjósa að vera í sérúrræðum. 

Þátttakendur í hennar rannsókn sögðust hafa fundist þeir tilheyra hópnum þegar þeir fóru í 

sérdeild og nemendur þar hafi gert svo margt saman. Þeir óskuðu þess að hafa fengið 

tækifæri fyrr á skólagöngu sinni til að fara í slíkt umhverfi, losna við þá höfnun sem þeir 

upplifðu meðal samnemenda í almennu bekkjunum og fá fyrr tækifæri til að umgangast 

jafningja og vini. Þetta samrýmist niðurstöðum Salmon (2012, bls. 357 – 358) þar sem 

unglingar með fötlun völdu vinskap annarra fatlaðra í sérúrræðum fram yfir það að vera 

einangraðir í hópi innan almennra skóla og þátttakandi í rannsókninni orðaði það svo að það 

væri gott að eiga vin sem væri líkur sér.  

    Náinn vinskapur á unglingsaldri kallar fram tilfinningalegan stöðugleika, ánægju og 

tengsl auk þess að vernda gegn einsemd (Wilkinson, 2010, bls. 707 – 717). Diez (2010, bls. 



 

28 
 

169) heldur því fram að þegar börn og unglingar með fötlun fara í sérúrræði þá finni þau leið 

til að eignast vini og finnist þau skipta aðra máli. Einnig telja þau það stóran kost við sérdeild 

eða sérskóla að þeim finnist þau metin að verðleikum, fái að aðstoða aðra nemendur við 

nám og leik og þiggja aðstoð frá þeim (Diez, 2010, bls. 171).  

    Snæfríður Þóra Egilson ( 2008, bls. 172) bendir á að börn og ungmenni með fötlun 

taki sjaldnar þátt í tómstundum utan skóla heldur en önnur börn og tilboð séu fremur 

einhæf. Hún segir jafnframt að við val á slíkum tilboðum beri margs að gæta, meðal annars 

hvort barnið upplifi ánægju, samkennd og árangur. Oft er skólinn eini vettvangur félagslegra 

samskipta barna og unglinga með þroskahömlun og þeir sem eru mikið heima finnst það 

tilbreyting að fara í skólann og komast í nýtt umhverfi (Kristín Björnsdóttir, 2003, bls. 143). 

Takmörkuð þátttaka í félagsstarfi getur haft áhrif á myndun vináttusambanda milli fólks 

(Howard og Young, 2002, bls. 101 – 120) en það að hitta vini sína er ein ástæða þess að fólk 

stundar íþróttir innan samtakanna Special Olympics (Kristín Björnsdóttir, 2006).  

    Nokkrar af þeim rannsóknum sem nefndar voru hér á undan sýna að félagsleg 

samskipti ófatlaðra og fólks með þroskahömlun svo og jákvætt viðhorf til þeirra síðarnefndu 

eiga ennþá langt í land.  Rannsókn Siperstein, Parker, Bardon og Widaman (2007, bls. 435 – 

455) á viðhorfum tæplega 6000 barna í miðskólum sýndi að ófatlaðir nemendur höfðu 

neikvæðara viðhorf til jafnaldra með skilgreindar sérþarfir en annarra og afstaða þeirra var 

neikvæðari gagnvart þroskahömluðum heldur en nemendum með aðrar sérþarfir. Ekki var 

munur á viðhorfi þeirra sem höfðu verið í bekkjum án aðgreiningar og annarra. Í ljós kom að 

ófatlaðir nemendur voru tilbúnir að aðstoða skólafélaga með þroskahömlun, lána þeim hluti 

og þess háttar en höfðu ekki áhuga á félagslegum samskiptum og allra síst utan skólans. 

Aðeins örfáar undantekningar voru á þessu viðhorfi þar sem ófatlaðir nemendur voru tilbúnir 

til félagslegra samskipta við bekkjarfélaga með sérþarfir. Niðurstöðurnar samrýmast öðrum 

niðurstöðum er varða neikvæðara viðhorf til félagslegra samskipta við fólk  með 

þroskahömlun heldur en aðrar fatlanir (Gordon, Tantillo, Feldman og Perrone 2004, bls. 50 – 

56; Corrigan, River,  Lundin, Wasowski o.fl., 2000, bls. 98).  

    Niðurstöður grískrar rannsóknar (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas og Tsakiris, 2012, bls. 

531 – 541) meðal 9 – 10 ára barna sýndu að ófötluð börn voru í heildina hlutlaus í viðhorfum 

sínum til jafnaldra með þroskahömlun. Börn í skólum án aðgreiningar sýndu jákvæðara 

félagslegt viðhorf heldur en hin en enginn munur var á viðhorfum varðandi nám eða 

tilfinningar gagnvart þeim og fyrri reynsla af börnum með þroskahömlun skipti engu máli en 
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meirihluti allra þátttakenda í rannsókninni hafði þó umgengist jafnaldra með þroskahömlun. 

Þessar niðurstöður eru í mótsögn við rannsókn Siperstein (2007, bls. 435 – 455) sem nefnd 

var hér á undan og sýndi neikvæð viðhorf. Hún er þó í samræmi við rannsókn Siperstein, 

Parker, Norins og Widaman (2011, bls. 379 – 384) á viðhorfum kínverskra nemenda en þar 

kom fram bæði jákvætt og neikvætt viðhorf til jafnaldra með þroskahömlun en meirihluti 

nemenda hafði hlutlausa afstöðu. Þar kom fram að ekki var áhugi á að umgangast mikið 

samnemendur með þroskahömlun og sérstaklega ekki að vinna með þeim bókleg verkefni. 

Hollensku fræðimennirnir Boer, Pijl og Minnaert (2012, bls. 379 – 392)  gerðu fræðilega 

greiningu á viðhorfum nemenda til jafnaldra með fötlun og félagstengslum þeirra á milli. 

Skoðaðar voru 20 rannsóknir sem unnar voru í 7 löndum. Niðurstaða þess yfirlits var sú að  

hlutleysis gætti í viðhorfum til fatlaðra jafnaldra en fram kom að viðhorf ófatlaðra tengdist 

mjög félagslegri þátttöku samnemenda með fötlun. 

    Börn í skólum án aðgreiningar tala betur um jafnaldra með þroskahömlun heldur en 

þau sem eru í annars konar skólum og stúlkur nota frekar jákvæð orð en drengir (Siperstein, 

2007, bls. 435 – 455). Þrátt fyrir jákvætt umtal um börn með þroskahömlun komu fram svör í 

rannsókn Georgiade og félaga um neikvæða hegðun gagnvart þeim og beindi sjónum að 

hugsanlegri mótsögn í svörum þátttakenda og raunverulegri hegðun þeirra (Georgiade o.fl. 

2012, bls. 531 – 541).  

    Jahoda, Wilson, Stalker og Cairney (2010, bls. 521 – 534) halda því fram að þrátt fyrir 

jákvæðara viðhorf almennings, undanfarin ár, til réttinda fólks með fötlun sé því enn alltof 

oft hafnað í félagslegum samskiptum. Hins vegar segja Georgiade o.fl. (2012, bls. 531 – 541) 

að þótt ekki sé hægt að staðfesta að skólar án aðgreiningar móti sjálfkrafa jákvæðara viðhorf 

til fólks með þroskahömlun er möguleiki á því að slíkt skólaumhverfi minnki neikvæð 

félagsleg viðhorf sem orsakast af fáfræði, hræðslu við það óþekkta og óöryggi. 

2.3.4. Special Olympics  

Samtökin, Special Olympics International, (hér eftir ritað sem SOI)  voru stofnuð af Eunice 

Kennedy Shriver árið 1968 og hefur Ísland verið aðili að þeim síðan árið 1989. Markmið 

þeirra er að bjóða upp á íþróttatilboð fyrir fólk með þroskahömlun og aðra þá sem eiga við 

námserfiðleika að stríða (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). Shriver hafði þá sýn að í gegnum 

íþróttir væri hægt að breyta lífi fólks með þroskahömlun til hins betra svo og viðhorfum 

almennings til þeirra (Eunicekennedyshriver. e.d.). Helstu málefni samtakanna á 
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alþjóðavettvangi eru meðal annars áhersla á aukna blöndun fatlaðra og ófatlaðra og jöfn 

tækifæri fyrir alla. Samtökin sem upphaflega byggðu fyrst og fremst á íþróttastarfi leggja 

sífellt meiri áherslu á  heilbrigðis- og menntamál svo og almenn mannréttindi fyrir fólk með 

þroskahömlun. Undanfarin ár hefur þátttakendum innan samtakanna fjölgað mjög og árið 

2011 voru þeir tæplega 4.000.000. Samtökin eru virk í um 170 löndum, í öllum heimsálfum 

og eru íþróttagreinar sem stundaðar eru rúmlega 146 talsins. Keppnisform á Special 

Olympics leikum byggir á þátttöku allra getuhópa þar sem keppt er á jafningjagrunni. 

Alþjóðaleikar SOI hefjast á því íþróttamaður fer með eftirfarandi eið samtakanna: Let me 

win, but if I can not win, let me be brave in the attempt (Special Olympics, e.d.).     

    Þátttaka í tómstundum krefst félagslegrar virkni, tilgangs og ánægju (Kensinger, 2004, 

bls. 50). Kensinger (2004, bls. 1 – 169) gerði viðtalsrannsókn í Bandaríkjunum um reynslu 

ungs fólks með þroskahömlun af tómstundum. Þar kom fram að þrátt fyrir að stunda öll 

atvinnu meðal ófatlaðra, eiga ófötluð systkini og hafa mörg tekið þátt í tómstundum meðal 

ófatlaðra valdi það flest tómstundir, í hópi ungs fólks með þroskahömlun. Foreldrar þess 

studdu ákvarðanirnar og höfðu sömu skoðun varðandi þetta val. Í hópnum átti það líka sína 

bestu vini sem það hafði meðal annars eignast í íþróttum Special Olympics.  

   Samtökin Special Olympics hafa verið umdeild vegna stefnu sinnar um aðgreiningu. 

Þau hafa helst verið gagnrýnd af fræðimönnum en fengið hrós frá þátttakendum og 

fjölskyldum þeirra. Gagnrýnin felst meðal annars í því að samtökin séu ef til vill ómeðvitað að 

hlúa að neikvæðum staðalímyndum, efla óviðeigandi hegðun og að styrkja viðhorfið „við“ á 

móti „þeim“ (Hughes og McDonald, 2008, bls. 143 – 145; Storey,2004, bls. 35). Storey hefur 

verið mjög gagnrýninn á samtökin, segir þau vinna gegn samfélagi með þátttöku allra og 

telur að þátttakendur í Special Olympics samtökunum séu ólíklegir til að þróa vinskap og 

félagsleg tengsl (Storey, 2004, bls. 35). Aðrir hafa jákvæðari sýn á samtökin og segir Anna 

Karólína Vilhjálmsdóttir, framkvæmdastjóri Special Olympics á Íslandi, að samtökin gefi fólki 

með þroskahömlun tækifæri til að sýna hvað í þeim búi á jafnræðisgrundvelli. Enginn efist 

um eigin verðleika, sjálfsmyndin styrkist og vináttutengsl myndist (Anna Karólína 

Vilhjálmsdóttir, 2011, bls. 26).    

    Í viðtalsrannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum um reynslu fjölskyldna fólks á 

aldrinum 13 – 30 ára af þátttöku þeirra í Special Olympics komu fram jákvæð áhrif 

þátttökunnar. 120 fjölskyldur, 240 manns, tóku þátt, foreldrar, systkini og íþróttafólkið sjálft. 

Niðurstaðan var sú að fjölskyldutengsl höfðu aukist, sjálfstraust keppenda batnað til muna, 
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félagsfærni og tengslamyndun einnig.  Auk áhrifanna á keppendur sjálfa nefndu foreldrar 

hversu stoltir þeir væru að sjá börn sín keppa við jafningja og einnig hversu mikið þeir höfðu 

vanmetið getu þeirra fram að því (Kersh, Siperstein og Center, 2008, bls. 6 – 15). 

    Árið 2012 var gerð sambærileg rannsókn hérlendis sem byggði á þeim 

spurningalistum sem notaðir voru í rannsókn Kersh og Siperstein og voru þátttakendur 26 

talsins. Viðfangsefni rannsóknarinnar var að kanna mikilvægustu áhrif þátttöku á Special 

Olympics leikum að mati foreldra þeirra þátttakenda sem fóru á alþjóðaleikana í Grikklandi  

árið 2011. Niðurstöðurnar voru sambærilegar við þær sem komu út úr rannsókninni í 

Bandaríkjunum. Íslensku foreldrarnir  töldu aukið sjálfsöryggi vera mikilvægasta áhrifaþáttinn  

og síðan félagsleg samskipti. Það sem frábrugðið  var niðurstöðum bandarísku 

rannsóknarinnar voru áhrif á fjölskyldutengsl. Íslendingar töldu þann þátt ekki jafn afgerandi 

og Bandaríkjamenn (Sigurlín J. Baldursdóttir, 2012). Niðurstöður síðastnefndu rannsóknanna 

samrýmast fyrrnefndri rannsókn Kensinger (2004, bls. 1 – 169) varðandi það að margt fólk 

með þroskahömlun velji sér vini innan þess hóps. Hann segir einnig að það fólk og foreldrar 

þess telji nauðsynlegt og heillavænlegt að bjóða upp á aðgreiningu í tómstundum sem hluta 

af vali. 

    Eins og áður var getið vinna samtökin Special Olympics markvisst að sameiginlegri 

þátttöku ófatlaðra og fólks með þroskahömlun og eitt af þeim verkefnum sem hefur verið 

byggt upp í þessum tilgangi er verkefnið Unified Sport. Þar eru leikreglur byggðar upp þannig 

að ófatlaðir og þroskahamlaðir keppa saman í liði. Verkefnið er hluti af verkefninu Project 

Unify, sem tengir saman fræðslu um mikilvægi virðingar og jákvæðs viðhorfs í garð fólks með 

þroskahömlun og  gildi íþróttastarfs í þessum tilgangi (Special Olympics, e.d.). Unified sport 

er þróunarverkefni sem verið er að efla í samstarfi við alþjóðaíþróttasamtök og   

alþjóðaknattspyrnusambandið FIFA hefur verið í mikilvægu samstarfi við SOI samtökin. Á 

heimsmeistaramótinu í knattspyrnu í Suður Afríku árið 2010 fór fram knattspyrnuleikur þar 

sem lið voru skipuð einstaklingum með þroskahömlun og atvinnuknattspyrnumönnum. 

Leikurinn fór fram á keppnisleikvanginum í tengslum  við úrslitakeppnina og þúsundir 

áhorfenda fylgdust með. Þetta verkefni í samstarfi við FIFA er dæmi um viðburð  sem tengist 

verkefninu Unfied football (Special Olympics, e.d.). Dæmi um verkefni hérlendis er verkefnið 

Unified football Project sem er samstarfsverkefni SOI á Íslandi, Knattspyrnusambands Íslands 

(KSÍ) og Fjölbrautaskólans í Breiðholti (FB). Unified football er orðin valgrein fyrir nemendur 

FB en þar öllum nemendum skólans boðið að æfa fótbolta eftir hugmyndafræði SOI 
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(Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, e.d.). Á ársþingi KSÍ 9. febrúar 2013  voru jafnréttisverðlaun 

KSÍ afhent FB fyrir innleiðingu Unified football verkefnisins (Knattspyrnusamband Íslands, 

e.d.). Niðurstöður rannsóknar Özer, Baran, Aktop, Nalbant, Aglamis og Hutzler (2012, bls. 

229 – 239) sýndi að þátttaka í verkefninu Project Unify, minnkaði hegðunarerfiðleika 

þátttakenda, jók félagshæfni þeirra og bætti viðhorf ófatlaðra ungmenna. Þetta er ein af 

fyrstu rannsóknunum sem sýnir áhrif þessa verkefnis á ófatlaða þátttakendur. Rannsakendur 

benda á að niðurstaða rannsóknarinnar ætti að hvetja þjálfara, kennara, skólastjórnendur og 

íþróttahreyfinguna til að setja verkefnið inn í sína áætlun. Þeir telja þó frekari rannsókna þörf 

til að skoða langtímaáhrif verkefnisins. 

    Auk þess að gefa fólki með þroskahömlun tækifæri til að taka þátt í íþróttakeppnum á 

jafningjagrundvelli hafa Special Olympics samtökin stuðlað að því að gera fólk með 

þroskahömlun sýnilegt í samfélaginu. Gildi þessara verkefna er mikið fyrir tengslamyndun 

fólks með þroskahömlun, fjölskyldur þeirra og nær samfélagið (Harada, Siperstein, Parker og 

Lenox, 2011, bls. 1131). Verkefnið ALP, (athlete leadership program)  byggir á því að efla fólk 

með þroskahömlun í því að koma fram og gegna leiðtogahlutverki. Special Olympics á Íslandi 

hefur innleitt þetta verkefni og haldið ALP námskeið og ráðstefnu þar sem fólk með 

þroskahömlun kemur sínum skoðunum á framfæri og stýrir dagskrá (Hvati, 2012, bls. 44).   

Ísland hefur einnig tekið þátt í skólaverkefninu Get Into It sem er alþjóðlegt verkefni SOI. 

Námsefni er byggt upp fyrir fatlaða og ófatlaða nemendur og markmið er að fræða ungt fólk 

um margbreytileika mannlífsins, gildi þess að bera virðingu hvert fyrir öðru og hvetja til 

umburðarlyndis og samvinnu (Special Olympics, e.d.). Námsefnið var m.a. notað fyrir 

nemendur 7. bekkjar Hólabrekkuskóla í tengslum við ferð íslenskra keppenda á 

alþjóðavetrarleika SOI  2013. „Að verkefninu og leikunum loknum stendur eftir heill árgangur 

barna sem eru upplýst um málefni þroskaskertra á Íslandi ... En umfram allt eru þau opinská 

og upplýst um ólíkar þarfir í margbreytilegu samfélagi“ (Helga Olsen, 2013). 

    Rannsókn fór fram á félagslegum samskiptum barna á aldrinum 8 – 13 ára  í 

sumarbúðum án aðgreiningar en það verkefni var byggt í grundvallaratriðum á 

hugmyndafræði Unified Sport. Þátttakendur voru 67 og þar af voru 29 börn með væga 

þroskahömlun. Börnin voru í fjórar vikur í sumarbúðunum og voru tólf saman í blönduðum 

hópum. Til að börnin fengju að kynnast sem flestum var hópunum blandað saman á 

markvissan hátt við ýmis verkefni. Í ljós kom að ágætlega gekk að efla samskipti á milli 

ófatlaðra og þeirra sem voru með þroskahömlun. Niðurstöður sýndu að 88% ófatlaðra 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Harada%2C+Coreen+M.)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Siperstein%2C+Gary+N.)
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sögðust hafa eignast að minnsta kosti einn vin með þroskahömlun og 92% þroskahamlaðra 

sögðust hafa eignast að minnsta kosti einn ófatlaðan vin. Þessar niðurstöður sýna að það er 

hægt að efla félagsleg samskipti ófatlaðra barna og þeirra sem eru með væga þroskahömlun, 

í gegnum íþróttir (Siperstein, Glick og Parker, 2009, bls. 99, 102, 104). Að sömu niðurstöðu 

komust Hassan, Dowling, McConkey og Menke (2012 bls. 1275 – 1290) sem sögðu jákvæð 

áhrif í átt að sameiningu fólks með þroskahömlun og ófatlaðra ótvíræð í gegnum Unified 

Sport verkefnið. Susan Tarr (2011, bls. 42) heldur því fram að þátttaka í Unified Sports í 

tengslum við Special Olympics sé fullkomið tækifæri fyrir nemendur í íþróttafræðum til að 

auka þekkingu sína og draga úr vanþekkingu og hræðslu gagnvart fólki með fötlun. 

2.4. Raddir fólks með fötlun 

Í alþjóðlegum samningum og sáttmálum um réttindi fólks er áréttað að taka beri tillit til 

skoðana þess (mannréttindayfirlýsing SÞ, 1948; Barnasáttmáli SÞ, 1989; samningur SÞ um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007). Þrátt fyrir það hafa nemendur haft lítil áhrif á málefni skólanna 

(DeFur og Korinek, 2010, bls. 17). Rannsóknir hafa sýnt að fólk með fatlanir hefur margt til 

málanna að leggja og er vel hæft til að gera grein fyrir stöðu sinni, viðhorfum, líðan og 

væntingum innan skólasamfélagsins og utan (Saggers, Hwang og Mercer, 2011, bls. 180) 

Byrnes og Richards (2011, bls. 28) taka undir það og segja ómögulegt fyrir aðra að gera sér 

grein fyrir upplifunum og reynslu fatlaðs fólks og Noyes (2007, bls. 197) telur að til að geta 

lifað sig inn í tilfinningar annarra og skilið hegðun þeirra sé forsendan sú að þekkja eigin 

tilfinningar  

     Bent hefur verið á að með markvissri þjálfun geti fólk með þroskahömlun tekið þátt í 

rannsóknum sem meðrannsakendur (Perry og Felce, 2004, bls. 169). Þetta kom meðal annars 

fram í rannsókn sem gerð var á Írlandi af hópi fólks með þroskahömlun/sérþarfir (learning 

disabilities), stuðningsaðilum þeirra og fagrannsakendum er varðaði annars vegar skoðanir 

þeirra á búsetuúrræðum og hins vegar á réttinum til að fara út og vera hluti af samfélaginu. 

Áður en rannsóknirnar fóru fram fengu rannsakendur þjálfun í ákveðnum þáttum 

rannsóknarvinnu. Niðurstöðurnar sýndu að vel gekk að hafa einstaklinga með þroskahömlun 

sem þátttakendur við framkvæmd rannsókna og að þeirra rödd og skoðanir skiptu máli. Þessi 

rannsókn og skipulag hennar gekk vel  að mati rannsakenda (Bane, o. fl. (2012, bls. 109 –

122). Niðurstöðurnar eru í samræmi við þær rannsóknir sem getið var hér á undan og sýna 
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að með þjálfun og góðri aðstoð geti fólk með þroskahömlun sjálft verið rannsakendur, auk 

þess að fá tækifæri til að láta í ljósi skoðanir sínar.  

    Í grein sem hópur fólks með þroskahömlun á Möltu skrifaði, segist það eiga rétt á að 

gera sömu hluti og aðrir en einnig hafa rétt á að gera allt annað. Þessi hópur, sem er í 

ráðgefandi nefnd fyrir fólk með þroskahömlun á Möltu, bendir á að það sé ólíkt og hafi því 

mismunandi óskir. Annað fólk eigi ekki að taka taka ákvarðanir fyrir það heldur eigi það að 

velja sjálft það sem því hentar (Deguara, Jelassi, Micallef og Callus, 2012, bls. 123 – 127). 

2.5.  Áhrif og ábyrgð skólanna – skóli án aðgreiningar 

 „Grunnskóli er vinnustaður nemenda ... Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum 

þannig að nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að 

njóta bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans“ (lög um grunnskóla nr 91/2008, 13. grein).  

Í Salamanca yfirlýsingunni kemur fram að almennir skólar séu virkasta aflið til að móta 

þjóðfélag án aðgreiningar og sigrast á hugarfari mismununar (Salamanca yfirlýsingin, 1994). 

Skóli án aðgreiningar er opinber stefna á Íslandi (lög um grunnskóla nr. 91/2008) og 

Ferguson skilgreinir þá stefnu meðal annars þannig, að skólinn sé opinbert menntakerfi þar 

sem öll börn og unglingar séu virkir þátttakendur, fjölbreytni sé talin hefð og menntun hvers 

nemanda sé gæðamenntun (Dóra Bjarnason og Grétar Marinósson, 2007, bls. 56). Armstrong 

og félagar (2010, bls. 29) benda á orðtakið „Nám án aðgreiningar þýðir mismunandi hlutir 

fyrir mismunandi fólk“ sem ítreki ólíkar þarfir einstaklinga í almennum skólum og að engin 

ein leið geti verið rétt.  

    Um 1980 þegar baráttan fyrir jafnrétti einstaklinga jókst beindust augu manna að 

hlutverki skólanna og mikilvægi ábyrgðar þeirra gagnvart nemendum, foreldrum og 

samfélaginu í heild (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 20 – 22). Ljóst er af 

þessu að lengi hafa mönnum verið ljós áhrif og ábyrgð skólanna í að móta viðhorf. Breska 

fræðikonan Norah Frederickson (2010, bls. 4 – 12) segir það skipta miklu máli hvernig 

skólarnir vinni að mótun félagstengsla fjölbreytts nemendahóps og að fræðsla um mannlega 

fjölbreytni sé mjög nauðsynleg. Það samræmist niðurstöðu rannsóknar Messiou (2008, bls. 

30) sem gerð var með viðtölum við  leikskólabörn á Kýpur. Sú rannsókn beindist að því 

hvernig hægt væri að fá nemendur til að hugsa meira um alla sem heild. Þar kom fram að 

kennarar gegna lykilhlutverki í að móta skoðanir nemenda hver á öðrum og menntun þeirra 

og hvers kyns fræðsla skiptir sköpum ef vel á að takast til við að þróa jákvæð og eðlileg 
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samskipti ólíkra einstaklinga (Messiou, 2008, bls. 26 – 32). Grétar L. Marinósson og Ingibjörg 

Harðardóttir (2007, bls. 78) taka undir þetta þegar þau segja að grunnskólinn gegni 

lykilhlutverki í því að efla félagsleg samskipti og viðhalda þeim. 

    Cooney og félagar (2006, bls. 432 – 444) halda því fram að stefnan um skóla án 

aðgreiningar hafi það að meginmarkmiði að efla félagslega aðlögum (social inclusion) ungs 

fólks með þroskahömlun. Devroey og Roelants (2008) benda hins vegar á að mikill munur sé 

á milli skóla í framkvæmd stefnunnar um nám án aðgreiningar og geti ólík nálgun á 

viðfangsefni haft áhrif á nám og félagslega stöðu nemenda með þroskahömlun. Því má álykta 

að vegna þess hve skólar eru ólíkir sé hugsanlegt að misvel gangi að framfylgja lögum um 

grunnskóla. Það er því ekki víst að nemendur með þroskahömlun í almennum skólum sitji 

allir við sama borð, varðandi það að njóta hæfileika sinna og finna til öryggis.   

    Frederickson (2010, bls. 4) bendir á að Thomas (1997) hafi haldið því fram að nám án 

aðgreiningar muni leiða til þess að yngri kynslóðirnar verði umburðarlyndari og víðsýnni og 

muni því eiga auðveldara með að mynda vináttutengsl við þá sem eru að einhverju leyti 

frábrugðnir heildinni. Rannsókn Frederickson á viðhorfum og framkomu nemenda í 

grunnskóla við jafnaldra með þroskahömlum sýndi hins vegar aðra niðurstöðu. Framkoma 

eldri nemenda einkenndist af vorkunnsemi og hjálpsemi í garð jafnaldra með þroskahömlun 

en yngri nemendur komu frekar fram við alla á jafningjagrundvelli (Frederickson, 2010, bls. 

6). 

    Þótt ekki sé hægt að staðhæfa að skólar án aðgreiningar móti sjálfkrafa jákvæðara 

viðhorf til fólks með þroskahömlun eins og Gash, Illán og Lopez (2004) hafa haldið fram, er 

möguleiki á því að slíkt skólaumhverfi minnki neikvætt viðhorf sem orsakast af fáfræði og 

hræðslu við hið óþekkta (Georgiadi, Kalyva, Kourkoutas, og Tsakiris, 2012, bls. 538). Hvert 

skólasamfélag, kennarar og foreldrar, ættu að íhuga þann möguleika að upplýsa nemendur 

um þá sem eiga við einhvers konar „ósýnilega“ fötlun að stríða. Sú fræðsla gæti til dæmis 

leitt til minni árekstra og aukið skilning á námslegri stöðu viðkomandi (Litvack, Ritchie og 

Shore, 2011, bls. 485). Í rannsókn Eiríksínu Kr. Ásgrímsdóttur og Kristínar Björnsdóttur (2012) 

kom fram að unglingum fannst ekki vera nógu markviss fræðsla um málefni fatlaðs fólks í 

skólanum en þeir töldu slíka fræðslu mikilvæga til að geta öðlast dýpri skilning á lífi þeirra og 

reynslu. Nemendur sem höfðu reynslu af því að vera með fötluðum nemendum voru 

öruggari í umræðunni, en þó eingöngu í þeim tilfellum þar sem þeir höfðu verið fræddir um 

fötlun samnemenda sinna 
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    Nemendur hafa bent á mikilvægi kennara í þróun skóla án aðgreiningar og nefna 

nauðsyn jákvæðra eiginleika þeirra, eins og að vera virkir hlustendur og að hafa góð tengsl 

við nemendur sína. Nemendur nefna líka að nauðsynlegt sé að hafa gott skipulag og 

sveigjanleika til að mæta ólíkum þörfum og áhugasviðum nemenda (Saggers og félagar 2011, 

bls. 177 og 186).  Í niðurstöðum rannsóknar Hermínu Gunnþórsdóttur (2010) sem byggði á 

viðtölum við fjóra grunnskólakennara á Íslandi og Hollandi kom fram að nú á tímum eftir 30 

ára þróun á stefnunni um skóla án aðgreiningar, virðast kennarar þó óvissir um hvar aðstoð 

og þekkingu sé að fá, til að koma til móts við fjölbreyttan hóp nemenda. Það þarf að auka 

fagmennsku allra kennara og gefa þeim tækifæri til þjálfunar svo að þeir geti sinnt á 

viðeigandi hátt nemendum með fötlun sem og öllum öðrum (Byrnes og Richards, 2011, bls. 

29).  

    Estell og félagar (2009, bls. 110 – 124) sem skoðuðu vináttusambönd nemenda með 

þroskahömlun  við bekkjarfélaga sína segja enga þjálfun í félagsfærni hafa farið fram þau þrjú 

ár sem rannsókn þeirra stóð yfir. Þeir halda því fram að til að fjölbreyttur hópur nemenda nái 

að tengjast vináttuböndum þurfi að efla félagsfærni mjög markvisst. Stjórnendaþjálfarinn 

Noyes (2007, bls. 197 – 198) er sannfærð um árangur þess að setja sig í spor annarra, til að 

skynja hvernig aðrir upplifi hlutina og sjá þá frá öðru sjónarhorni. Hún telur að með því að 

virkja tilfinningagreindina sé fólk betur í stakk búið til að eiga í samskiptum. Tilraun með slíkt 

var gerð í tveimur grunnskólum í South Carolina í Bandaríkjunum en þar voru ófatlaðir 

nemendur fengnir til að setja sig í spor samnemenda með fötlun. Hvatinn að baki þessa 

verkefnis er byggður á þeirri hugmynd að þegar ófatlað barn geri sér grein fyrir þeim 

áskorunum sem jafnaldri með fötlun glímir við, eigi það auðveldara með að skilja hann og 

öðlast jákvæðara viðhorf. Niðurstaða verkefnisins sýndi frekar jákvæða viðhorfsbreytingu en 

ekki afgerandi og kom það síðastnefnda verulega á óvart (Hurst, Corning og Ferrante, 2012, 

bls. 875 – 876 og 881). 

    Siperstein o.fl. (2007, bls. 437 – 453) veltu fyrir sér hvort stefnan um skóla án 

aðgreiningar, sem hefur verið við lýði í um 30 ár, hafi heppnast. Þeir skoðuðu viðhorf 

tæplega 6000 nemenda í grunnskólum, innan borga, úthverfa og í dreifbýli  í Bandaríkjunum. 

Það kom þeim á óvart að innan við 40% nemenda sögðu að í þeirra skóla væru nemendur 

með þroskahömlun og innan við 10% sögðu þá vera í sínum bekk. Nemendurnir þekktu því 

aðallega til þroskahamlaðra í gegnum fjölmiðla eða umræður við kennara eða foreldra. Hins 

vegar kom í ljós að lítill munur var á viðhorfum þeirra sem höfðu umgengist jafnaldra með 
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þroskahömlun og annarra. Þeir töldu sig ekki vera mikla félaga þeirra og vildu ekki vera með 

þeim utan skóla. Sumir myndu túlka niðurstöður rannsóknarinnar þannig að nám án 

aðgreiningar (inclusion) sé ekki að virka og félagslega takmarkið sé alls ekki raunsætt. Aðrir 

geta túlkað niðurstöðurnar þannig að ekki hafi verið gert nóg til að efla sameiningu 

(inclusion). Til að stuðla að breytingum verður menntafólk að vinna markvisst að því að efla 

jákvæð viðhorf meðal ungs fólks. Höfundar benda á að niðurstaða rannsóknarinnar sýni að 

fólk með þroskahömlun á ennþá langa leið fyrir höndum þar til það öðlast jákvætt viðhorf 

ófatlaðra (Siperstein og félagar, 2007, bls. 437, 450, 451 – 453). 

    Getur það verið, að skóli án aðgreiningar leiði til aðgreiningar? spyr Diez (2010, bls. 

169 og 173) sem skoðaði reynslu ungs fólks með þroskahömlun af vináttusamböndum og 

félagslegri útilokun í skólum. Eins þversagnakennt og það virðist fannst þátttakendum þeir í 

fyrsta sinn vera án aðgreiningar þegar þeir fóru úr almennum bekkjum yfir í sérdeildir. Þrátt 

fyrir það finnst Diez ekki að sérúrræði eigi endilega rétt á sér heldur þurfi að fara fram meiri 

gagnrýni á þá skólastefnu sem nú ríkir. Skólaumhverfi þurfi að  breytast þannig að öllum líði 

þar vel, réttur allra til fullrar þátttöku sé virtur og veggir aðgreiningar brotnir niður. 

    Þær miklu væntingar sem bundnar voru við skóla án aðgreiningar í lok tuttugustu 

aldar hafa ekki verið skoðaðar nógu gagnrýnum augum, með raunveruleika 

skólaumhverfisins í huga (Armstrong og félagar, 2010). Skóli án aðgreiningar er risaverkefni 

(grand project) sem takmarkast af fjölbreytileika nemenda. Ólíkar þarfir einstaklinga leiða til 

mismunandi árangurs  í innleiðingu stefnunnar og það þarf að ríkja sátt við nemendur, 

fjölskyldur þeirra, kennara og skóla. Armstrong o.fl. (2010, bls. 39) halda því fram að hægt sé 

að finna leið fram á við með því að endurskoða heildarmyndina í ljósi reynslu og þeirrar 

þekkingar sem aflast hefur undanfarna áratugi. Að því tilskyldu að þeir hafi rétt fyrir sér er ef 

til vill hægt að uppfylla þann rétt nemenda sem getið er í lögum um grunnskóla, 13. grein,  

sem nefnd var í upphafi þessa kafla.  
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3. Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir því á hvern hátt rannsóknin fór fram. Greint verður frá 

markmiðum með henni, framkvæmd, viðmælendum, gagnaöflun og gagnagreiningu. 

3.1. Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að gera grein fyrir félagslegum 

samskiptum ungs fólks með þroskahömlun og upplifun þeirra af tengslum við jafnaldra. Í 

öðru lagi að finna út hvort félagsleg samskipti hefðu haft áhrif á líðan þeirra og sjálfsmynd. 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hver er reynsla ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við 

jafnaldra sína? 

 Hafði sú reynsla áhrif á líðan þess? 

3.2. Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum þar sem  fyrst og fremst var 

skoðuð reynsla þátttakenda og persónuleg upplifun þeirra. Þessi aðferð varð fyrir valinu af 

tveimur ástæðum. Annars vegar taldi rannsakandi að á þann hátt ættu viðmælendur 

auðveldast með að koma sinni upplifun til skila og hins vegar mundi það auðvelda honum að 

túlka frásagnir þeirra. Viðtöl, sem eru félagsleg athöfn, eiga vel við  þegar skoðuð er reynsla 

fólks af samskiptum og afmörkuð fyrirbæri í reynsluheimi þeirra s.s. sjálfsálit og einmanaleiki 

(Helga Jónsdóttir 2003, bls. 67). Enn fremur eiga viðtöl vel við þegar gefa þarf jaðarhópum, 

sem venjulega heyrist lítið í, rödd þannig að viðhorf þeirra nái eyrum stærri hóps en ella 

(Kvale, 2006, bls. 481). Eigindleg aðferðafræði sem byggir á viðtölum eingöngu felur í sér að 

rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda. Viðtöl eru 

félagsleg athöfn og þurfa rannsakendur að geta sett sig inn í hugarheim viðmælenda sinna, 

túlka viðbrögð þeirra og frásagnarmáta og móta þannig upplýsingar sem oft nýtast vel sem 

gögn í rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003 bls. 220; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67; 

Kvale 2006, bls. 481 – 482).   

     Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar eru gerðar miklar kröfur til rannsakanda 

annars vegar um heiðarleika í túlkun og framkomu við viðmælanda og hins vegar kröfur um 

nákvæma hlutlausa gagnagreiningu og réttmæti. Einnig þarf að huga að því hversu vel 
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viðmælendur ná að tjá sig og koma sinni merkingu til skila (Roulston 2010, bls. 205 – 210, 

Helga Jónsdóttir 2003, bls. 80). 

    Mikill fjölbreytileiki einkennir viðtöl og misjafnt er hvernig fræðimenn flokka þau. 

Notað var hálfopið viðtalsform (semi –structured interviews) í rannsókninni en það er fremur 

óformlegt og líkist meira samtali þar sem viðmælandanum gefst tækifæri á að tjá sig á opinn 

hátt. Í hálfopnum viðtölum hefur rannsakandinn ákveðinn sveigjanleika. Viðtalsrammi er 

notaður en rannsakandi þarf ekki að einskorða sig við fastar og mótaðar spurningar í gegnum 

öll viðtölin. Viðtalinu fær að flæða en þó alltaf með markmið  rannsóknarinnar í huga 

(University of Washington, 2008, bls. 1 – 7).  

3.3. Viðmælendur 

Val á þátttakendum er eitt af lykilatriðum fyrir réttmæti rannsókna. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 11 talsins og hafa verið greindir með væga þroskahömlun. Úrtakið í 

þessari rannsókn er tilviksúrtak. Viðmælendur voru valdir með tilliti til þess að hafa 

persónulega reynslu af þátttöku í skólum án aðgreiningar og/eða sérskólum/sérdeildum/ 

starfsbrautum annars vegar og tómstundum með og/eða án aðgreiningar hins vegar. Allir 

þátttakendur hófu nám í almennum grunnskóla og sjö þeirra skiptu yfir í sérdeild/sérskóla á 

mið-eða unglingastigi. Einn viðmælandi hafði ekki lokið námi í grunnskóla en þeir sem eldri 

voru fóru allir í framhaldsskóla á starfsbraut og sjö þeirra stunduðu einnig nám í almennum 

áföngum. Ekki var gerður markviss samanburður á félagslegri stöðu þeirra eftir þeirri 

skólagerð sem þeir höfðu verið í. Aldursviðmið í þessari rannsókn var 14 – 25 ára. Ástæða 

þessa viðmiðs er sú að 14 ára eru þau við lok grunnskólaaldurs og hafa því áralanga reynslu 

af veru í skóla og 25 ára fólk var á grunnskólaaldri þegar stefnan um nám án aðgreiningar var 

komin til framkvæmda í flestum sveitarfélögum. Þeir eiga því sameiginlegt að hafa lokið eða 

nánast lokið námi í skólum á grunnskólastigi. Flestir hafa stundað tómstundir og gera það 

enn. Tveir höfðu alltaf stundað tómstundir með almennum félögum og aðrir höfðu reynslu af 

íþróttum innan félaga fatlaðra og almennum íþróttafélögum. Þátttakendur bjuggu á 

suðvesturhluta landsins, á höfuðborgarsvæðinu, Reykjanesi og Suðurlandi þegar viðtölin fóru 

fram. Leitað var að viðmælendum sem höfðu reynslu af ólíkum grunnskólum, allt frá 

fámennum sveitaskólum til mjög fjölmennra skóla. Reynt var að hafa kynjahlutfall nokkuð 

jafnt og voru viðmælendur fimm stúlkur og sex piltar. Ekki var gerður markviss samanburður 

á svörum kynjanna. Til að finna þátttakendur í rannsóknina var haft samband við skóla og 
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félagasamtök og beðið um ábendingar. Einnig nýtti rannsakandi sér reynslu sína úr starfi 

með fötluðu fólki við val á þátttakendum en hann hefur unnið með fólki með fötlun í skólum 

og í ýmis konar tómstundastarfi.  

3.4. Gagnaöflun 

Rannsóknin byggir á viðtölum við ellefu manns sem  höfðu verið greindir með væga 

þroskahömlun. Viðtölin voru tekin á tímabilinu mars – júní 2012.  Þau fóru fram í skólum 

viðkomandi og á einkaheimilum. Viðmælendur fengu upplýsingar um rannsóknina, 

framkvæmd hennar og tilgang bæði skriflega og munnlega. Eftir að hafa fengið greinargóðar 

útskýringar gáfu þeir skriflegt samþykki sitt. Í upplýsingunum kom fram að þeir gætu sagt frá 

því sem þeir vildu sem tengdist félagslegum samskiptum þótt það væri utan 

spurningaramma rannsakanda. Einnig var þeim gerð grein fyrir því að þeir mættu hætta í 

viðtalinu ef þeir óskuðu þess og þyrftu ekki að svara öllum spurningum. Að lokum var þeim 

sagt frá trúnaðarskyldu og að nöfn þeirra kæmu ekki fram. Lengd viðtala var 40 – 60 mínútur 

og voru þau hljóðrituð. Rannsakandi leitaðist við að nota virka hlustun og með orðum og 

svipbrigðum hvatti hann viðmælendur til að svara spurningunum ef þörf var á því  og bað 

jafnframt um nánari skýringar þegar þess var talin þörf. Kvale (1996) og fleiri telja að virk 

hlustun sé forsenda þess að viðtöl verði árangursrík. Ryden (1999) segir að virka hlustun 

megi skilgreina meðal annars sem þá færni rannsakanda að skilja tilfinningar viðmælanda og 

það sem hann tjáir auk þess að vera hvetjandi með eða án orða (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 

75). Fólk með þroskahömlun á stundum erfitt með að tjá sig, það þarf næði, góðan tíma og 

hvatningu. Þess vegna ákvað höfundur að nota einstaklingsviðtöl í rannsókninni og taldi sig á 

þann hátt geta náð bestum upplýsingum varðandi umfjöllunarefni sitt. Hann lagði sig fram 

um að kynnast viðmælendum sínum nokkuð áður en viðtölin voru tekin. Farið var á 

vinnustaði þeirra eða í skóla til að spjalla við þá og kynnast þeim lítillega nokkrum dögum  

áður en viðtalið fór fram. Rétt nöfn viðmælenda koma ekki fram heldur eru þeim gefin 

tilbúin nöfn. 

      Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt reglum um tilkynningaskyldu 

(sjá fylgiskjal 4) 

3.5. Gagnagreining 

Eftir að viðtölin fóru fram voru þau strax afrituð orðrétt mjög nákvæmlega. Það var gert til að 

upplifun rannsakanda á viðtalinu væri fersk  og með því móti tókst honum að skrifa 
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nákvæma lýsingu á tilfinningum viðmælenda  og áherslum þeirra í samtalinu. Þegar afritun 

var lokið hófst greining gagnanna. Skráningin  var lesin vandlega yfir og lykilatriði merkt með 

rauðu letri. Með því að lesa viðtölin nokkrum sinnum var auðveldara að túlka upplifun 

viðmælenda og greina samhengi í frásögnum þeirra. Því næst voru þessi atriði skoðuð í heild 

sinni með hliðsjón af rannsóknarspurningunum, flokkuð nákvæmlega og greind í þemu. Með 

því að lesa textana vandlega, fá yfirsýn og leita svo að tengslum og samhengi öðlaðist 

rannsakandi dýpri skilning á gögnunum. Sú gagnagreining sem lýst var hér á undan er 

svokölluð Ad hoc greiningaraðferð (Kvale, 1996). Tveir viðmælendur voru nokkuð óöruggir 

með upplifun sína í framhaldsskóla, misræmi var í svörum þeirra og þeir áttu erfitt með að 

gera grein fyrir félagslegum samskiptum við skólafélaga á almennri braut. Var því haft 

samband við kennara þeirra til að fá betri upplýsingar um það. Við greiningu gagnanna komu 

fram eftirfarandi þemu: Einelti - líðan  - sjálfsmynd - sjálfstraust - vinir - óöryggi.  

3.6. Takmarkanir rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál 

Úrtakið mun ekki gefa tilefni til alhæfinga en vonandi tekst þó að varpa nokkuð skýru ljósi á 

félagslega stöðu ungs fólks  með þroskahömlun, hverja það umgengst mest og hvers vegna. 

Áhersla var lögð á lýsingu þess á upplifun af félagslegri þátttöku innan og utan 

skólasamfélagsins og í tómstundastarfi. Í rannsókninni kemur fram hvernig skólagöngu og 

tómstundastarfi viðmælenda var háttað og persónuleg reynsla þeirra af því.  

      Traust og siðfræði eru mikilvægir þættir í öflun þekkingar  í viðtalsrannsóknum. 

Jafnræði þarf að ríkja í samskiptum rannsakanda og viðmælanda (Kvale, 2006, bls. 481).  

Brýnt er að gæta persónuverndar til dæmis með því að nota dulnefni en einnig verða 

viðmælendur að geta treyst á þagmælsku, trúnað, heiðarleika og nákvæmni rannsakanda. 

Þessi siðferðislega skírskotun er mjög mikilvæg í viðtalsrannsóknum þar sem um mannleg 

samskipti er að ræða og því ekki eingöngu hægt að stóla á tæknilegar aðgerðir. Þátttakandi í 

rannsókn hefur rétt á að vera upplýstur um það í hverju þátttakan felst og hvernig 

upplýsingar um hann verði birtar. Hann þarf að gefa samþykki fyrir þátttöku sinni og er 

heimilt að draga hana til baka hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 171 – 173; 

Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80). Trúnaður er mikilvægur þáttur í rannsóknum og því koma 

hvorki fram rétt nöfn viðmælenda, skóla né tómstundafélaga. Til að fá samþykki þátttakenda 

var talað við þá sjálfa og forráðamenn þeirra sem voru undir 18 ára aldri. Rannsóknin var 

útskýrð vel og þeim síðan sent bréf um efnið til undirskriftar. Þessi leið var farin til að vissa 
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væri fyrir því að viðkomandi skildi fullkomlega út á hvað rannsóknin og viðtölin gengju. Þar 

sem viðmælendur voru fólk með væga þroskahömlun var sérstaklega haft í huga að orða 

útskýringar, bæði munnlega og skriflega, á eins einföldu máli og hægt var. 
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4. Niðurstöður 

 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir svörum viðmælenda við rannsóknarspurningunum: 

 Hver er reynsla ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við 

jafnaldra sína? 

 Hafði sú reynsla áhrif á líðan þeirra? 

    Viðmælendur sem eru ungt fólk með væga þroskahömlun, lýstu upplifun sinni af 

félagslegum samskiptum við jafnaldra sína á grunn-og framhaldsskólastigi og í 

tómstundastarfi. Einnig er gerð grein fyrir líðan þeirra, framkomu skólafélaga,  einelti og 

áhrifum þess, mikilvægi vina, framtíðarsýn og að lokum skoðun þeirra á stefnunni um skóla 

og búsetu án aðgreiningar. Þá er sagt frá skilgreiningu þeirra á hugtakinu vinur og hvort þeir 

eigi slíkan vin, hvernig sjálfsmynd þeirra er og framtíðarsýn. Kaflanum er  skipt í sex 

undirkafla sem taka mið af þeim þemum sem fram komu í viðtölunum. Í lok hvers undirkafla 

er stutt samantekt. 

      Þátttakendur í rannsókninni sóttu mjög ólíka grunnskóla sem eru staðsettir á 

suðvesturhorninu, Vestfjörðum og Norðurlandi. Þeir höfðu allir nema einn verið í 

framhaldsskólum og voru þeir allir á suðvesturhorni landsins. Í niðurstöðum er ekki tekið 

fram úr hvers kyns skólaumhverfi þeir koma nema það sem kemur fram í beinum 

tilvitnunum. Það er gert til að rétt nöfn þeirra séu ekki rekjanleg. Til að fá sem skýrasta mynd 

af upplifun viðmælenda er töluvert oft vitnað í orð þeirra og er orðalagið látið halda sér þótt 

þar komi stundum fram röng málnotkun. Ekki er gerður greinarmunur á sérdeild eða sérskóla 

þegar rætt er um reynslu viðmælenda af þeim, því þau úrræði eiga það sameiginlegt að vera 

eingöngu fyrir börn og unglinga með sérþarfir.  Viðmælendur voru einlægir í frásögnum 

sínum og sögðu hispurslaust frá sinni reynslu. Ein undantekning var þar á, einn þátttakandi 

átti erfitt með að viðurkenna upplifun sem var í ósamræmi við alþjóðasáttmála SÞ um 

þjóðfélag án aðgreiningar. Þegar leið á viðtalið varð hann einlægari og í ljós kom að honum 

fannst, að aðgreining fólks með fötlun og ófatlaðra væri óréttlát. Hans upplifun af 

félagslegum samskiptum var þó á annan veg og hann var ekki fullkomlega sáttur við það.  

4.1 Samskipti og líðan í skólum á grunnskólastigi  

Flestir eyða stórum hluta æsku sinnar innan grunnskóla. Þar eru þeir innan um jafnaldra í leik 

og starfi og má gera ráð fyrir að samskipti og líðan innan þess hóps skipti verulegu máli. Í 
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kaflanum verður gerð grein fyrir þessum þáttum annars vegar í almennum skólum og 

bekkjum og hins vegar í sérskóla eða sérdeildum. Að lokum verður sagt frá líðan viðmælenda 

á þessum árum. 

4.1.1. Í almennum bekk/skóla án aðgreiningar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir samskiptum annars vegar innan skóla og hins vegar 

utan hans. Það er gert til að átta sig betur á hvers eðlis félagstengslin voru því samskipti utan 

skóla eru yfirleitt ákvörðun nemanda eingöngu en innan hans gætu starfsmenn haft áhrif á.  

4.1.1.1.  Innan skólans 

Hjá mörgum viðmælendum var töluverður munur á samskiptum við skólafélagana í  yngri 

bekkjum og í eldri bekkjum. Þeir áttu meiri félagsleg samskipti við skólafélaga í yngri 

bekkjum, eða eins og Sigrún sagði: ... ég hafði soldið félagslíf þar. Þegar leið á skólaárin 

fannst þeim þeir verða meira útundan og ekki teknir með í hópinn. Einu samskiptin innan 

skólans voru oft  spjall við bekkjarfélagana og nokkrir orðuðu það þannig að hinir krakkarnir 

hefðu verið góðir við sig. Þrír viðmælendur töldu að þeir hafi átt góð félagsleg samskipti í 

yngstu bekkjum grunnskóla, þangað til í 5.-6. bekk. Þeim var boðið með í leiki og voru teknir 

með í hópinn innan skólans og Katla sagði: ... ég átti stundum vini í grunnskólanum í æsku, 

þegar ég var lítil og Leifur hafði svipaða reynslu: ... stundum koma þeir til mín, stundum fer 

ég til þá. Aðrir áttu ekki vini meðal bekkjarfélaga, sögðust hafa átt yngri vini eða voru með 

börnum í öðrum bekkjum sem voru tengd þeim fjölskylduböndum.   

    Upplifun viðmælenda af þátttöku í skólaverkefnum með bekkjarfélögum sínum var 

misjöfn. Um það bil helmingi viðmælenda fannst óþægilegt að vinna með öðrum eins og til 

dæmis Magnúsi:  ... ekki sérlega skemmtilegt að vinna með krökkunum, fannst ég ekki falla 

inn í hópinn hjá þeim. Aðrir vildu vinna í hópi, til dæmis Jónas sem sagði: ... það var léttara 

að vinna í hóp í bekknum, það var soldið erfitt að vinna einn. Katla var líka vön að vinna með 

bekkjarfélögum sínum og sagði: Ég var voða feimin í verkefnum, talaði samt stundum, held 

að krakkarnir hafi kannski  tekið aðeins mark á mér. Viðhorf kennara skipti miklu máli í 

þátttöku viðmælendanna í hópastarfi bekkjarins, það kom skýrt fram í eftirfarandi orðum 

Baldurs: Það var aldrei vandamál í hópavinnu í bekknum, kennarinn bara sagði: Hann er 

hérna og hann verður þarna. Stundum tóku þau því vel, stundum illa. Hrefna hafði ekki sömu 

reynslu og sagði: Ég fékk aldrei að vera í hópvinnu í bekknum, var á meðan að teikna eða 

gera léttar bækur.  
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   Í viðtölunum kom fram mikið óöryggi viðmælenda með stöðu sína gagnvart 

ófötluðum jafnöldrum sínum innan skólans. Eftir að hafa verið nokkur ár í sama bekknum 

fannst Leifi hann vera orðinn öruggari með samskiptin við bekkjarfélagana. Hann sagði:  

Ég var sko hræddur sko að biðja um hjálp, ég er búinn að vera lengi svoleiðis en nú er 

ég hættur að vera svoleiðis. Sko ég er búinn að þroskast og svoleiðis og svo er ég 

búinn að læra að ég þarf ekkert að óttast í bekknum út af því að vinir mínir þekkja 

mig alveg, skilja mig. 

Frímínútur eru sá vettvangur þar sem börn og unglingar ná oft vel saman í gegnum 

leiki og önnur sameiginleg áhugamál. Aðeins um það bil helmingur viðmælenda í 

rannsókninni fannst þeir vera hluti af hópi bekkjarfélaga í frímínútum og sú upplifun tengdist, 

eins og fyrr sagði, aðallega yngstu bekkjum grunnskólans. Í eldri bekkjum voru mjög lítil 

samskipti við ófatlaða jafnaldra ...fórum saman í fótbolta og leiki þegar við vorum yngri 

(Hrefna).  Jónas sagðist þó hafa nær öll skólaárin verið með jafnöldrum í frímínútum að spila 

úti og Máni var stundum með þeim í tölvuleik. Aðrir sögðust annað hvort engin samskipti 

hafa haft við skólafélagana eða bara spjall. ... mest að spjalla, ekki leika við þá sagði Hrólfur. 

Ég gerði ekkert með krökkunum í frímínútunum, sat hjá fólki svo sem en var bara hljóð, sagði 

ekki neitt (Katla). Leifur, sem var enn í grunnskóla, sagði: Ég er ekki með þeim í frímínútum... 

hef enga hugmynd um hvar þeir eru. Allir viðmælendurnir höfðu áhuga á að vera með 

jafnöldrum sínum í frímínútum en fáir þeirra voru nógu framfærnir til að reyna að komast í 

þeirra hóp. Orð Sigrúnar eru gott dæmi um þetta: Maður reyndi að falla inn í hópinn ... það 

gekk ekkert, þú veist maður vildi það alveg en þú veist maður gat það ekkert. Þeir héldu sig 

því oft til hlés og tóku ekki þátt nema vera boðið sérstaklega. Hrefna sagði: Ég var ekki 

vinsæl... mjög stór hópur sem voru vinsæl, ég var bara venjuleg lítil stelpa, veit ekki af hverju 

ég var ekki vinsæl. Baldur sem reyndi að komast í hóp ófatlaðra jafnaldra sinna hafði þetta að 

segja: Ég var einn alltaf. Í frímínútum náði ég einhvern veginn alltaf að pota mér inn í hópinn, 

en var oft ýtt burtu. Baldur fór í síðan í 5. bekk í skóla þar sem árgöngum var blandað saman 

og sagði það hafa breytt miklu fyrir sig: ... mér leið strax miklu betur. Maður var aldrei bara 

með jafnöldrum sínum, eineltið hætti. Fram kom að öllum fannst þeir hafa verið hafðir 

útundan í hópi skólafélaga á einhvern hátt og fannst þeir of oft sitja til hliðar. Í síðustu 

þremur bekkjunum (8.-10.) var ég soldið ein,hinir krakkarnir voru samt að leika sér saman, 

sagði Katla. 
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      Í svörum fjögurra viðmælenda kom fram að þeir töldu félagslega þætti bæði vera það 

versta og besta á árunum í almennum bekkjum í skólum án aðgreiningar. Það kom m.a. fram 

hjá Mána sem sagði: Það var best að vera með vinum..... verst að flestir eða sumir voru bara 

leiðinlegir við mig.  Magnús taldi sundtímana það besta við að vera í almennum bekk og 

ástæðan var þessi: Þá gat maður farið að synda alltaf og meðan aðrir voru að gera eitthvað 

annað var maður bara syndandi á meðan. Þarna fann Magnús leið til að þurfa ekki að vera 

með hinum og athyglisvert að honum fannst þetta það besta við skólann. Átta 

viðmælendanna töldu félagslega þáttinn vera það versta við að vera í almennum bekk og 

Baldur sagði: Ég var hræddur við félagslega þáttinn.  

4.1.1.2.  Utan skólans 

Þrátt fyrir að flestir hafi átt einhvers konar samskipti við jafnaldra sína innan veggja skólans í 

almennum bekkjum þá náði sú samvera sjaldan út fyrir veggi hans að einhverju marki. Eins  

og fyrr segir voru samskiptin mest í yngstu bekkjunum og átti það við bæði innan og utan 

veggja skólans. Leifur sem var í 8. bekk þegar rannsóknin fór fram sagði:  

Svona stundum var ég með þeim utan skóla og við erum í tölvunni. Einu sinni fannst 

mér alltaf svo gott að bíða eftir að einhver hringja í mig, nú er það að minnka. Ég fer 

bara til þá í skólanum og spyr hvort að þeir geti leikið. En vinir mínir eru að æfa svo 

mikið nema frændi minn og svo hætti hann að hafa tíma svo ég átti enga vini.  

    Eins og innan veggja skólans voru viðmælendur mjög óöruggir um stöðu sína meðal 

jafnaldra og áttu erfitt með að átta sig á hvort þeir ættu vini eða ekki. Tveir þeirra sögðust 

hafa átt félaga og hitt þá utan skóla en nefndu einnig að þeir hafi ekki átt vin og verið mikið 

einir. Máni sagði: Utan skóla ekkert. Ég átti engan vin ... það er örugglega út af því að ég var 

ekki eins og þeir í útliti. Ég og tveir vinir mínir spiluðum samt soldið Play Station. Einn 

viðmælandi hefur alltaf átt ófatlaða vini og verið með þeim bæði innan og utan skóla á öllum 

skólastigum, ég var með vinkonum mínum í bekknum... utan skóla líka (Hrefna). Aðrir 

sögðust hafa verið einmana á þessum árum og skilgreindu vel stöðu sína eins og María sem 

sagði: Krakkarnir í almenna bekknum ... þeir voru vinir mínir, ekki utan skólans, vorum bara 

saman í bekknum og og fórum soldið í leiki og svona í frímínútum. Flestir viðmælendur höfðu 

þessa reynslu, sem sagt að þótt þeir væru oft einir innan skólans þá höfðu þeir þar einhvern 

til að spjalla við en þegar heim var komið voru lítil sem engin samskipti við jafnaldra.  

Í fyrsta skólanum mínum sem var í litlu þorpi voru krakkarnir alltaf að spyrja hvort 

maður vildi fara í útileiki og rosagaman og svona. Fór svo í stóran skóla og þar átti ég 
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vinkonur en þær voru ekkert voðalega sérstakar við mig. Ég bara svona hékk með 

þeim utan skóla en ekki neitt meira en það... var svona boðin í afmæli og svona hjá 

hinum skólafélögunum en ekkert meira, átti bara enga vini, nánast enga vini (Sigrún). 

4.1.1.3. Framkoma skólafélaga og einelti 

Viðmælendur áttu margir hverjir erfitt með að skilgreina samskipti sín við jafnaldra í 

almennum grunnskóla. Leifur sagði: ... þeir voru kurteisir. María nefndi góðmennsku: 

...krakkarnir þar voru góðir við mig, passað að það var ekki einelti. Sumir töluðu um þá sem 

vini sína án þess þó að hafa átt önnur samskipti en í tengslum við daglegt líf innan skólans. ... 

þá fer ég til vina minna í bekknum sem ég hef alltaf vera með í bekk og sit hjá þeim að borða 

nestið. Ég þekki þá mjög vel, alltaf saman í bekk, sagði Leifur sem þurfti að skipta um stað til 

að borða nestið sitt og hafði fram að því ekki verið með bekkjarfélögum í frímínútum. Hann 

sagði ennfremur: ... ef ég bið krakkana í bekknum kannski að hjálpa mér þá segja þeir svona 

já og nei eitthvað út í loftið en þeir segja bara þá nei og ég skilja það mjög vel, þá bið ég bara 

kennarann, kennarar eiga að hjálpa. Eins og fram kemur hér að ofan var Leifur nokkuð 

öruggur með sig eftir óöryggi fyrstu áranna, fannst félagarnir reyndar lítið nenna að aðstoða 

sig en skildi það vel. 

      Sex þátttakendur töldu að fötlun sín hafi haft bein áhrif á slök félagsleg samskipti við 

skólafélagana og endurspegla orð Maríu og Grétu tilfinningu annarra viðmælenda en þær 

höfðu þetta að segja: ... leiðinleg framkoma út af fötluninni minni í einum skóla en í hinum 

voru krakkarnir góð við mig (María).  

Stelpurnar voru svona soldið leiðinlegar við mig  bara voru að leggja mig í einelti og 

eitthvað svona...kannski af því að ég var soldið á eftir í lærdómi. Ég fékk stundum að 

heyra þú veist frá stelpunum, hvað ertu aumingi, þú kannt ekki að lesa og eitthvað. Í 

unglingaskólanum var ég tekin vel inn í hópinn, smá stríðni svona en ekkert sem 

maður tók inn á sig (Gréta).  

      Sjö af viðmælendunum sögðust hafa verið lagði í einelti í og flestir töldu það vera 

vegna fötlunar sinnar. Allir höfðu þá tilfinningu að hafa verið hafðir útundan í hópnum, þ.e. 

ekki verið teknir með í allt sem í boði var. Orð Baldurs endurspegla vel viðhorf flestra 

viðmælenda: ...ég svona var þarna en ... aldrei boðið neitt með. Stór hluti viðmælenda skipti 

um skóla oftar en einu sinni og var ástæðan yfirleitt slæm líðan vegna eineltis. Hér á eftir 

koma nokkrar frásagnir af einelti, stríðni og skólaskiptum viðmælenda: 
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... og byrjaði eineltið, út af því að ég var öðruvísi en krakkarnir. Ég var meira að segja 

lögð í einelti af krökkunum sem voru í sérdeildinni. Mér var stundum strítt og það 

hjálpaði mér enginn krakki. Svo skipti ég aftur um skóla og maður átti alveg vini þar. 

Ein sem kom alveg vel fram við mig – en svo fór maður að hérna taka eftir því að fólk 

var bara leiðinlegt við mann og stríddi manni  (Sigrún).  

Ég var í fjórum skólum, flutti bara út af einelti í öllum skólunum. Það var einn strákur 

sem var ekki í sama skóla og ég sem var sá eini sem gat alveg verið með mér, hann 

þoldi mig alveg, hann var bara eini sem var góður við mig og við vorum settir saman 

(Máni).  

Ég hætti í skólanum heima af því að ég var lagður svo mikið í einelti þar örugglega 

bara út af seinþroskanum mínum. Vinir mínir í bekknum reyndu að stoppa þetta en ég 

gafst bara upp á þessum skóla (Magnús).  

Tveir viðmælendur nefndu það hafi valdið einelti og stríðni að þeir fóru í sérkennslu. 

Ég var lagður í einelti og mér var mikið strítt þar, ég var einn, lenti í sérkennslu og þá 

soldið byrjaði öll stríðnin mín . Eineltið hætti þegar ég fór í skóla sem var ekki 

venjulegt bekkjarkerfi. Svo byrjaði það aftur í 8. bekk þegar komu nýir nemendur sem 

þekktu mig frá gamla skólanum en það var náð að stoppa það bara við fæðingu 

þannig að ég var laus við allt í 9. bekk. Ég fór ekki í sund, þá var hræðsla við að verða 

strítt í klefanum (Baldur).  

Það var öfundar mig þú veist af því ég var alltaf fara úr bekknum til að fara í 

sérkennslu eða sértíma og vinkonur mínar voru ólæsar.. og auðvitað var öfundur.  .. 

ég missti eiginlega sambandið við vinkonur mínar í 9. og 10. bekk af því ég var alltaf 

meira með litlu krökkunum til að hjálpa og aðstoða af því ég var ekki með bekknum 

mínum eiginlega, ég náði samt sambandi við þær aftur (Hrefna).  

Jónas varð fyrir stríðni og einelti eins og hinir en samkvæmt hans frásögn tókst að 

vinna með það og þrátt fyrir að eiga ekki vin utan skólans fannst honum hann alltaf tekinn 

með í hóp skólafélaga. ... það var náttúrulega, lagður smá í einelti, strítt svona pínu og svo 

sagði ég alltaf frá og þau tóku á því, það var hætt þegar ég fór á miðstig. Kannski var mér 

strítt af því að ég var nýr. 

4.1.2.  Í sérdeild/sérskóla 

Rúmlega helmingur viðmælenda fór úr almennum bekk yfir í sérdeild eða sérskóla í 5. – 10. 

bekk. Ástæðan var fyrst og fremst vegna félagslegrar stöðu en tengdist einnig námslegri 

getu. Ég var soldið í sérdeild þegar ég var í grunnskóla, þá leið  mér ekki það vel að vera í 

almennri ... var ekki að leika við krakkana þar ... mér leið bara eins og ég skilji bara ekki 
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hlutina almennilega sagði Hrólfur sem tengdi vanlíðan sína bæði við lítil félagsleg tengsl og 

námsgetu. 

4.1.2.1.  Innan deildar/skóla 

Allir viðmælendur sem fóru í sérdeildir/sérskóla sögðu að þar hafi ríkt annað viðhorf til 

þeirra. Þeim fór að líða betur og sjálfsmynd þeirra varð jákvæðari. Það sem þeim fannst 

skipta mestu máli varðandi jákvæðari sjálfsmynd og aukið sjálfstraust var að eignast vini og 

fá nám við hæfi. Sigrúnu, sem fór í sérskóla í 9. bekk, var mikið niðri fyrir þegar hún sagði: 

Krakkarnir í sérskólanum höfðu áhuga á að tala við mig. Komu fram eins og ég væri 

manneskja, ekki einhver hlutur. Ég var bara venjuleg í þeirra augum. Ég lærði samt 

mest upp úr sérskólanum að bera meiri virðingu fyrir fólki sem eru aðeins öðruvísi – 

en samt eru þeir ekkert öðruvísi. Ég eignaðist góða vini þar... þá loksins hringdi 

einhver og spurði eftir mér.   

Sumum fannst námið of létt en mátu félagslegu hlið þessara skólaskipta mikilvægari 

heldur en námið. 

Það var ekkert betra að fara í sérskólann í 10. bekk.  Námsefnið var fyrir svona 

fatlaða, þetta var allt of létt fyrir mig, þeir létu mig alltaf fá erfiðara og erfiðara og 

var aldrei erfitt fyrir mig. Það var samt betra félagslega,það var meira skemmtun sko 

stundum mér fannst það best sko. Svo hitti ég  þrjá nýja vini (Máni). 

Ljóst er að félagsleg samskipti jukust mikið hjá viðmælendum við það að fara úr 

almennu bekkjunum yfir í sérdeild/sérskóla og betur gekk að vinna með öðrum. Leifur sagði: 

Við vinnum saman í hópum og það er allt öðruvísi en í hinum bekknum mínum, það var svo 

erfitt.  

    Viðmælendum var tíðrætt um vináttuna sem þeir öðluðust við að skipta um 

skólafyrirkomulag. ... ég kynntist ekki svo vel krökkunum þar í bekknum, ég kynntist bara 

betur krökkunum sem voru í sérdeildinni þar, sagði Magnús um reynslu sína af því að skipta 

úr almennum bekk yfir í sérdeild. Hrólfur var sama sinnis og sagði: Það var betra en í 

almenna bekknum, skemmtilegir krakkar. Einn viðmælandi tók fram að hann hafi ekki viljað 

segja samnemendum í almenna grunnskólanum hvert hann væri að fara þegar hann fór í 9. 

bekk yfir í sérskóla. ... en svo breyttist það, þá fór ég að kynnast öllum þessum krökkum með 

fatlanir... hafði enga reynslu af þessu... ég lít á þetta sem venjulegt fólk sko (Sigrún). 

Samskipti við samnemendur voru fjölbreyttari í frímínútum og allir viðmælendur höfðu 

einhvern til að vera með þann tíma. ... vorum saman í frímínútum, stóðum fyrir utan og 
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vorum að tala saman hvað við gerðum um helgar og svoleiðis (Hrólfur). Margir töluðu um 

frímínúturnar og lögðu áherslu á svipaða upplifun og Leifur sem sagði: Við fórum í alls konar 

leiki og svona í frímínútunum krakkarnir í sérdeildinni og ég er alltaf að leika við eina strák 

sem er með mér í sérdeildinni, mjög skemmtilegur og ég er alltaf með honum í frímínútum. 

Þegar viðmælendur voru spurði hver hefði verið mesti ókosturinn við að fara í 

sérdeild/sérskóla voru langflestir sammála Magnúsi sem sagði: Ekki neitt verst þar eiginlega.  

Þó voru tveir sem nefndu þá ókosti, að aðrir nemendur hafi truflað þá við námið vegna 

hegðunarerfiðleika og einn viðmælandi varð fyrir einelti í sérdeild en leið vel þegar hann fór í 

sérskóla. 

4.1.2.2. Utan skóla 

Eins og fram hefur komið breyttist félagsleg staða viðmælenda þegar þeir kynntust 

samnemendum í sérdeild/sérskóla. Þeir eignuðust vini, sumir í fyrsta sinn, og því urðu 

samskipti utan skóla meiri en áður hjá mörgum þeirra. María sagði: Það voru miklu betri vinir 

svona til að hanga með þegar ég fór í sérdeild, ég átti eiginlega bara vini þar. Betri 

framkoma, betri vinir. Hún sagðist hafa farið í nokkurs konar skólavistun fyrir fatlaða eftir 

skóla: Ég var alltaf í X eftir skóla þegar ég var svona 6 – 12 ára það var svona fyrir fatlaða, 

gaman þar, hitti vinkonu mína þar. Hrólfur sagði: ... mest með krökkum í sérdeildinni utan 

skóla, bara skemmtilegir krakkar – fara heim til þeirra og spjalla og spila leiki og svona. Hjá 

sumum viðmælendum breyttust samskipti utan skóla ekki mikið nema að því leyti að 

nemendur hittust í tómstundum fyrir fatlað fólk og náðu þar að mynda enn betri tengsl. 

4.1.3. Líðan á þessum árum. 

Í heildina er ekki hægt að segja að viðmælendum hafi liðið vel í almennum skólum á 

grunnskólastigi nema í yngstu bekkjunum. Líðanin var reyndar mjög misjöfn og helstu 

áhrifavaldar voru félagsleg tengsl og námsleg staða. Þegar spurt var hvernig viðmælendum 

hefði liðið almennt í grunnskóla voru svörin eftirfarandi:   

 Allt í lagi (Leifur). 

Það var allt í lagi svona, var einmana (Katla). 

Bara svona mjög skemmtilegt (Jónas). 

Fyrir utan eineltið var bara gaman (Máni). 

Skemmtilegt því ég gerði alltaf mitt besta en eineltið leiðinleg (Baldur). 

Leið ekki vel (Gréta). 

Ekki spennandi neitt (Magnús).  

Leiðinlegt (Hrólfur). 
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Best fyrstu árin (Sigrún). 

Gaman í skólanum sem sérdeildin var en ekkert sniðugt í hinum skólunum (María). 

Stundum leið mér illa af því að það var svo erfitt (Hrefna). 

Tveir af þeim þremur sem sögðu árin hafa verið skemmtileg sögðu það vera fyrir utan 

eineltið. Sá þriðji varð líka fyrir einelti og smá stríðni eins og hann orðaði það sjálfur í 

viðtalinu. Af því að tekið var á því á sínum tíma fannst honum það greinilega ekki skipta miklu 

máli þegar upp var staðið og var sá eini sem sagði að árin í almennum bekkjum hefðu verið 

skilyrðislaust skemmtileg.  

      Þeir sem skiptu yfir í sérdeild eða sérskóla á grunnskólastigi tóku allir fram að við þá 

breytingu hafi líðanin batnað og Magnús sagði: Mér leið betur þar. Ég kynntist bara betur 

krökkunum sem voru þar. Niðurstaðan er í samræmi við það sem á undan er sagt í kaflanum 

að viðmælendur voru óöruggir með stöðu sína í grunnskólanum og áttu að vissu leyti erfitt 

með að gera sér grein fyrir líðan sinni þar. 

Það var aldrei fyrr en í 10. bekk sem mér leið vel og þá nefnilega sagði ég 

samnemendum mínum að ég hefði orðið fyrir einelti og þau stóðu bara fast við bakið 

á mér og studdu mig í öllu þannig að það komst enginn nálægt mér í þeim efni þá 

(Baldur). 

4.1.4. Samantekt        

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru samstíga í svörum varðandi félagsleg samskipti og 

líðan í skólum á grunnskólastigi, bæði almennum bekkjum og sérdeildum/sérskóla. Í yngstu 

bekkjunum í almennum grunnskóla gengu samskiptin við skólafélagana best en þegar líða 

tók á skólaárin fannst  þeim þeir verða útundan í hópi skólafélaga. Þeir sem fóru í sérdeild 

eða sérskóla sögðu það hafa skipt sig verulega miklu máli bæði félagslega og námslega. Orð 

Leifs endurspegla svör allra hinna þegar hann sagði: Þá breyttist soldið mikið, ég fékk vini. 

4.2. Samskipti og líðan í framhaldsskóla  

Tíu þátttakendur höfðu verið eða voru í framhaldsskóla þegar viðtölin fóru fram, einn var 

enn í grunnskóla og var ekki spurður um þessa hluti. Allir tíu höfðu verið eða voru á 

starfsbrautum skólanna og sjö viðmælendur einnig í almennum áföngum. 

4.2.1. Í almennum áföngum 

Viðmælendur voru sammála um að þátttaka þeirra í almennum áföngum væri að mörgu leyti 

góð reynsla en sumir áttu erfitt með að skilgreina það, t.d. María sem sagði: Jú, það er 
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örugglega svona eitthvað smá gott við það, veit ekki. Tveir viðmælendur nefndu félagslega 

þáttinn það jákvæðasta við að sækja almenna áfanga. Bara kynnast fleiri krökkum sagði 

Magnús. Baldri fannst ... alltaf gaman að kynnast nýju fólki, það er soldið óþægilegt en mér 

líður vel samt. Það sem þeim fannst verst við almennu áfangana tengdist yfirleitt náminu 

sjálfu, það var of erfitt og litla aðstoð að fá. 

4.2.1.1. Samskipti innan skólans 

Hrefna átti vinkonur sem voru í almennum áföngum í framhaldsskólanum og hún hafði alltaf 

átt ófatlaðar vinkonur. Hún var í nokkrum almennum áföngum auk þess að vera á starfsbraut 

og fannst það að sumu leyti erfitt, hún sagði:  

Vinkonur mínar eru á almennu brautunum ... og ég í sumum áföngum líka. ... við erum 

gegt stór hópur sem er geðveikt gaman. Ég þarf gegt að vera kúl ekki beint að sýna 

að þú ert í starfsbrautinni ... auðvitað er ég eins og ég er ... en ég er vön að vera alltaf 

í almennu þú veist í grunnskóla ...  langar svo mikið að gera þetta besta og kennarinn 

bara eitthvað farðu þú ert ekkert að standa þig nógu vel ... ég hef bara ekki nógu 

mikið sjálfstraust til að segja það. Í frímínútum ... þá bara hlæja, tala eitthvað saman 

finna út hvað við fara að gera saman, djamma. 

Hjá öðrum viðmælendum voru samskipti við ófatlaða samnemendur í almennum 

áföngum lítil eða engin. Nei ég er ekki í neinum samskiptum við þá  (Hrólfur). Máni hafði 

svipaða sögu að segja: Ég var soldið í almennum áföngum ...  kynntist engum krökkum þar. 

Sumir sögðust hafa kynnst krökkum þar og einkenndust samskiptin nær eingöngu af spjalli 

en viðmælendur áttu erfitt með að skilgreina tengsl sín við nemendur í almennu áföngunum. 

Ég er búinn að kynnast krökkum í almennu áföngunum sem ég er í  ... bara með þeim í 

skólanum ... stundum í frímínútum en samt eiginlega ekki (Jónas). 

    Nokkrir voru óöruggir eftir að hafa verið lagðir í einelti í grunnskóla og áttu erfitt með 

að vera með ófötluðum nemendum í hópi, eins og Baldur sem fannst öryggi að hafa kennara 

af starfsbraut með. Hann sagði:  

... soldið sjokk fyrir mig að vera í almennum áföngum,  það er alltaf þessi vörn sem 

kemur ... svo lagaðist það þegar leið á önnina . Maður þekkir flesta í þessum almenna 

áfanga og eignaðist eina vinkonu, allavegana kynntist henni ... við vorum lítið saman 

svona sko ... en ég er samt stundum mjög óöruggur inn í hóp en það er fínt að það er 

kennari af starfsbrautinni með okkur þannig að það er samt alltaf vernd. 

 Það er ljóst að þrátt fyrir að hafa verið í almennum áföngum, þá náðu þátttakendur í 

rannsókninni ekki að mynda þar sterk tengsl við ófatlaða samnemendur. 
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4.2.1.2. Samskipti utan skólans 

Viðmælendur mínir voru óöruggir gagnvart samnemendum á almennum brautum og fannst 

erfitt að nálgast þá félagslega. Hrefna var, eins og áður hefur komið fram, sú eina sem 

umgekkst reglulega ungmenni á almennum brautum og hún hafði kynnst nýjum vinkonum í 

fjölbrautarskólanum í gegnum þær sem hún átti fyrir. Utan skóla... já bara stundum förum 

við í keilu og bara gera eitthvað skemmtilegt saman bara .. ég er bara með mína vinkonur í 

almennu (Hrefna). Aðrir umgengust ekki ófatlaða skólafélaga nema María og Baldur sem 

þekktu sinn hvorn einstaklinginn áður en þau komu í fjölbrautaskólana. María talaði aldrei 

við vinkonu sína í skólanum og samskiptin fóru eingöngu fram utan skóla á netinu. Í almennu 

áföngunum á ég bara svona einn vin eiginlega, eða við erum bara eiginlega aldrei að tala 

saman við erum bara að tala saman á netinu. Við tölum aldrei saman í skólanum (María). 

Baldur sagðist eiga einn vin úr grunnskóla sem var í fjölbrautaskólanum og þeir hittist 

stundum. Einn vinur minn úr grunnskóla er hér  á almennum brautum ég hitti hann alveg en 

... hann er bara mikið upptekinn núna. Við erum að gera ýmislegt, spjöllum mjög oft, förum 

út ... eða spilum tölvuleiki bara. Persónulega er ég samt meira með þessum á starfsbrautinni 

(Baldur). Þrír viðmælendur tóku fram að þeir hefðu áhuga  á að kynnast krökkunum á 

almennu brautinni eins og María sem sagði: Mig langar alveg að kynnast krökkunum á 

almennu brautinni... læra svona hvernig þau eru og svona, ég held að ég á eftir að gera það 

einhvern tímann. Held þau séu bara alveg eins og við bara með öðruvísi efni. Öðrum fannst 

ekkert tiltökumál að kynnast þeim og fannst nóg að eiga vini á starfsbrautunum. 

4.2.2.  Á starfsbraut 

Átta viðmælendur töldu félagsskapinn vega mest þegar spurt var um helstu kosti þess að 

vera á starfsbraut, hinir tveir nefndu námsefni og kennara. Enginn nefndi félagslega þáttinn 

sem ókost við brautina. Vinir mínir eru hérna... enginn að stríða mér hérna sagði Máni. Þeir 

sögðust finna fyrir trausti og skilningi meðal samnemenda og kennara. Baldur sagði: Maður 

talar um sjálfsmyndina í hópnum ...ekkert fer út fyrir hópinn. Þetta er traust. Jónas nefndi 

einnig þennan þátt og sagði að í kennslustundum: ... tölum um ... bara lífið og tilveruna.  

4.2.2.1. Í skólanum 

Félagsskapurinn á starfsbraut var þeim mjög mikilvægur og María sagði að þar væri: ... besti 

félagsskapurinn, betra að hanga með þeim. Katla tók undir það og sagði: ... talar miklu frekar 

við krakkana, því það eru krakkar bara eins og ég. Í þessum hópi áttu langflestir sína bestu 
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vini og orð Hrólfs endurspegla orð annarra þegar hann sagði: ... nemendurnir, þeir eru 

skemmtilegir og við erum vinir. Auk þess að nefna félagsskapinn sem kost við starfsbraut 

nefndu nokkrir skilningsríka kennara eins og Jónas sem sagði: Það sem er best við starfsbraut 

eru kennararnir og líka vinir, það er líka best. Í frímínútum umgengust viðmælendur nær 

eingöngu skólafélaga af starfsbraut en Katla nefndi skólasystur frá grunnskólaárunum og 

sagði: ... spjalla aðeins við stelpur sem voru með mér í grunnskóla en er langmest með 

vinkonum í starfsbraut. Samskiptin í frímínútum voru mest í formi spjalls og að borða saman 

eða eins og Baldur sagði:Við röltum eitthvað, fáum okkur að borða, og bara svona misjafnt 

við vinirnir í starfsbraut. Við spjöllum eiginlega bara, ég geri grín og þau hlægja alltaf, erum 

nokkur saman á starfsbraut í frímínútum sagði Hrólfur. Hrefna var langmest  með vinkonum 

sínum af almennum brautum í frímínútum eins og annars staðar og það var ljóst að 

félagsskapurinn á starfsbraut skipti alla viðmælendur miklu máli nema Hrefnu.  

4.2.2.2. Utan skólans 

Utan skóla umgengust flestir viðmælendur vini sína af starfsbraut í einhverjum mæli en þó 

mismiklum. Tveir sögðust lítið umgangast vini því enginn þeirra búi í sama sveitarfélagi og 

þeir. Magnús vonaðist eftir að það mundi lagast og sagði: ... er sjaldan með vinum ... er að 

bíða eftir að fá bíl svo ég geti farið til þeirra, er með bílpróf samt en hef ekki bíl ... þá mundi 

ég vera meira með félögum mínum, þeir eru á starfsbraut en einn er búinn þar, farinn að 

vinna. Jónas sagði: Vinur minn úr starfsbraut býr í öðrum bæ, langt að fara. Hjá þessum 

tveimur kom glöggt fram að þeir áttu ekki vini á sínum heimaslóðum en reyndar var Jónas í 

almennum félagsskap í bænum sem hann fór reglulega í en engin samskipti voru utan þess. 

Samskiptin við jafnaldrana voru með ýmsu móti, t.d. sagði Máni: ... hittast saman, horfa á 

myndir og spila og eitthvað. Ég er mest með þeim sem eru hér á starfsbraut. Flestir orðuðu 

samskiptin á svipaðan hátt eins og að gera eitthvað skemmtilegt, fara í bíó, hanga saman og 

fara í bíltúr. Sumir voru langmest með einhverjum einum vini til dæmis Baldur sem sagði: Ég 

er náttúrulega alltaf með besta vini mínum sem er hér á starfsbraut, erum alltaf saman sko. 

Einn nefndi samskipti við félaga sem voru á starfsbrautum í öðrum skóla, hann notaði 

fésbókina meðal annars til þeirra samskipta. Það er því ljóst að viðmælendur, allir nema einn, 

umgengust utan skóla mest jafnaldra sem voru á starfsbrautum. 
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4.2.3.  Líðan á framhaldsskólaárunum 

Viðmælendum virtist líða vel nema Mána sem var ekki alveg viss og sagði: Svona allt í lagi 

stundum. Hrefna sagði:  

Mér líður bara vel, öðruvísi en í grunnskóla. Áður var ég aldrei í einhverju svona 

starfsbraut ... fékk soldið sjokk fyrst ... erfitt að segja hinum það ... en núna á 3ja ári 

er mér eiginlega alveg sama hvað fólk segir en æ langar að vera með hvíta húfu við 

útskriftina. Ég finn enga stríðni út af því að ég sé á starfsbraut. Ég er líka í almennum 

áföngum og þá þarf maður stundum ...  svona gegt að vera kúl ... en ég er vön að 

vera í almennu þú veist og þau geta gert hvað sem er en ég get það ekki og ég reyni 

að gera allt og það er ógeðslega erfitt en þarna á starfsbraut þá er allt svo létt sem ég 

get gert eiginlega. Mér líður jafn vel á báðum stöðum.   

Svör annarra við spurningu um líðan á framhaldsskólaárunum voru á einn veg: Þeim 

leið vel bæði í námi og félagslega. Magnús sagði að það væri skemmtilegt og ... maður lærir 

öðruvísi en í grunnskóla, þroskandi ... og Gréta sagði: ... vinahópurin breyttist yfir í svona 

jafningja. 

    Það var greinilega mikill munur á líðan þátttakenda á framhaldsskólaárunum annars 

vegar og grunnskólaárunum hins vegar og tengdist það að mestu leyti breytingu á 

félagslegum samskiptum við jafnaldra. 

4. 2.4. Samantekt 

Á framhaldsskólaárunum, innan starfsbrauta, efldust félagstengsl viðmælenda við jafnaldra 

sína. Með því að eignast vini fór þeim að líða betur og öfugt við grunnskólaárin sagðist 

enginn hafa verið lagður í einelti eða hafður útundan. Þrátt fyrir að hafa ekki náð að mynda 

tengsl við nemendur í almennum áföngum voru samskiptin við þá ágæt. Fram kom, hjá 

nemendum einnar starfsbrautar, mikil ánægja með þá áherslu sem þar var lögð á 

umræðutíma innan hópsins og gagnkvæmt traust milli nemenda.  

4.3. Samskipti og líðan í tómstundafélögum  

Níu viðmælendur höfðu tekið virkan þátt í tómstundafélögum og tveir þeirra  alltaf verið 

með ófötluðum. Hinir höfðu allir byrjað í almennum félögum og skipt yfir í sérstök félög fyrir 

fatlaða sem reyndar voru allt íþróttafélög.  

4.3.1. Almenn félög/félög án aðgreiningar 

Tveir viðmælendur höfðu alltaf verið í almennum tómstundafélögum. Þeir voru ánægðir með 

samskipti við félaga á þeim vettvangi sem þó virtust vera faglegs eðlis eingöngu. Ég er búin 
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að æfa í mörg ár, alltaf á sama stað. Besta vinkona mín er stundum með mér og ég er 

stundum með henni utan æfinganna en aldrei hinum (Hrefna). Jónas hafði verið lengi í 

félagsskap í sínum heimabæ og sagði: Það er gaman ... bara að hitta fólk og tala við það. Ég 

er samt ekkert með þeim nema í vinnu með félaginu. Nokkrir, sem höfðu verið í almennum 

félögum, sögðu að þeim hefði gengið ágætlega þegar þeir voru yngri, eins og Gréta sem 

sagði: Ég var í ungmennafélaginu heima og það gekk bara vel þá á sínum tíma. Katla hafði 

reynslu af almennu íþróttafélagi og hafði svipaða sögu að segja en nefndi einnig samskiptin 

við félaga sína. Ég æfði  ... með íþróttafélaginu heima og það var allt í lagi þegar ég var yngri 

en félagasamskiptin ekki rosalega góð ... svona hópur sem hélt sig saman, ég var bara aldrei 

með þeim (Katla). Baldur tók undir orð Kötlu og sagði: Ég æfði einu sinni íþróttir hjá 

íþróttafélaginu í mínu hverfi þegar ég var ungur, það var allt í lagi. Það voru náttúrulega 

þjálfarar að fylgjast með þar. Ég bara gerði mitt besta þar, ég mætti bara og stóð ... ég var 

kannski ekkert að hitta liðið mikið en fannst gaman. Magnús æfði íþróttir bæði í almennu 

félagi og einnig í íþróttafélagi fatlaða. Hann fann mun á félagslegum samskiptum innan 

þessara félaga en var ánægður með þjálfarana hjá báðum og fann fyrir öryggi vegna þess.  

... það er meira félagsleg tengsl svona á milli í íþróttafélaginu fyrir fatlaða heldur en í 

hinu félaginu. Það er munur að ég tala ekkert við krakkana í almenna íþróttafélaginu 

en ég tala við hina og þeir eru vinir mínir (Magnús). 

4.3.2. Félög fyrir fólk með fötlun 

Allir viðmælendur sem höfðu skipt um félag voru sammála um, að það að hafa skipt yfir í 

tómstundir fyrir fatlaða hafi skipt miklu máli varðandi líðan og samskipti. Þeir nefndu allir vini 

sem þeir áttu þar. Þær tómstundir fyrir fatlaða sem viðmælendur í þessari rannsókn tóku 

þátt í voru í öllum tilvikum íþróttir. Í öllum tilvikum var ástæða skiptanna félagsleg og orð 

Leifs endurspegluðu upplifun annarra þegar hann sagði:  

Ég var í almennu íþróttafélagi í tveimur greinum en hætti því ég átti enga vini þar ... 

leiðinlegt að hafa engan til að tala við á  æfingum. Það var erfitt að eiga ekki vini 

þarna. ... Þegar ég fór í hitt félagið var mjög mikið munur, einhvern veginn til að tala 

við, líka utan æfinga, stoppa og tala við. Núna á ég fullt af vinum, mjög glaður, búið 

að bæta mig mjög mikið og mikið að tala og hlæja, bara mjög gaman alltaf gaman, 

rosa gaman ... tala við marga og hlæja og á mótum og lokahófum þá hitti ég krakka 

úr öðrum hópum. 

Gréta sagði að þegar hún fór í íþróttafélag fyrir fatlaða hafi sjálfsmynd hennar batnað 

og bætti við: ... þar var getumunurinn orðinn sambærilegur við mig og þá líka kynntist ég 
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fleiri vinum og við gerðum margt saman. Sigrún tók undir þessir orð og sagði: ... ég vil synda 

með krökkum sem eru á mínum hraða og ég hafði engin samskipti við krakkana í almenna 

félaginu. Fólkið hjá  íþróttafélagi fatlaðra sem ég var í, þetta er það eina sem skiptir máli, ég 

á vini þar. Viðmælendur töluðu allir fyrst og fremst um félagslega þáttinn þegar spurt var um 

tómstundastarf þeirra með fötluðum, þeim leið vel þar og voru örugg með sig. María sagði: 

... góður félagsskapur .. ekki gert grín að mér eða neitt.  Baldur sagði: Við erum náttúrulega 

öll fötluð, við erum öll á misjöfnum stað bara og gerum okkar besta, það er markmiðið hjá 

félaginu, viljum að hópnum líði vel. Ég á vini þarna og er mikið með þeim, hef líka kynnst fólki 

annars staðar frá. Þeim var einnig tíðrætt um samheldni og traust sem ríkti á meðal 

félaganna, Gréta hafði mikið að segja um þetta: 

... ég tel þá bestu vini mína ... stór hópur af alls konar fólki en við náum samt öll mjög 

vel saman þó svo að getan sé minni hjá öðrum. Þá erum við samt öll góðir vinir eða 

þú veist, getum alveg treyst á, eins og þegar við erum að fara á mót ... og allir að 

telja, eru ekki örugglega allir hérna ... vera soldið svona þannig hópur finnst mér, 

rosalega samrýmdur hópur.  

Enginn viðmælandi nefndi félagsleg samskipti sem neikvæðan þátt í tómstundum á 

meðal fatlaðra. 

4.3.3. Samantekt 

Viðmælendur höfðu misjafna reynslu af félagslegum samskiptum innan tómstundafélaga en 

bar saman um að hafa ekki eignast vini meðal ófatlaðra. Þeir sem skiptu yfir í íþróttafélög 

fyrir fatlaða, eignuðust vini þar og umgengust þá einnig utan æfinganna. Þeir tveir 

viðmælendur sem voru alltaf í almennum tómstundafélögum höfðu samskipti við félaga á 

fundum og æfingum en aldrei utan þeirra. Þeim líkaði samskiptin ágætlega en töldu sig ekki 

eiga vini þar. 

4.4.  Vinir 

Í mörg ár velktust þátttakendur í rannsókninni í vafa um félagslega stöðu sína meðal 

jafnaldra og töldu sig ekki eiga góða vini nema á yngsta stigi grunnskóla. Þeir töldu vinaleysi 

yfirleitt vera ástæðu vanlíðunar og einmanaleika, sérstaklega þegar þeir voru á 

grunnskólastigi. Það breyttist mjög til hins betra þegar þeir fóru í nám og tómstundir meðal 

annarra ungmenna með fötlun. Þar eignuðust þeir góða vini sem þeir sögðu vera jafningja 
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sína og fannst gagnkvæmni ríkja í samskiptum  ... bara eitthvað sem tengir okkur ... líða vel 

að vera nálægt hvort öðrum (Máni). 

      Nánast allir viðmælendur sögðust, þegar rannsóknin var gerð, eiga besta vin. Best við 

það er að maður verður ekki einmana (Katla). Einn sagðist ekki eiga neinn vin en góða 

kunningja innan starfsbrautar. Vinum sínum kynntust þeir allir nema Hrefna í sérskólum, 

sérdeildum, starfsbrautum og/eða tómstundum fyrir fatlaða.   

      Þátttakendum í rannsókninni varð tíðrætt um hugtakið jafningi þegar þeir lýstu 

félögunum í skólum og tómstundum fyrir fatlaða. Þeim fannst þeir standa jafnfætis þeim í 

getu,  bæði náms-og félagslega og fengu þannig aukið sjálfstraust og jákvæðari sjálfsmynd. 

4.4.1. Skilgreining á hugtakinu vinur 

Það er bara stelpur og strákar, konur og kallar, þykir vænt um hvort annað, hjálpa hver 

öðrum, gera eitthvað saman, skemmtilegt. Þeir passa upp á mann sagði Máni þegar hann var 

beðinn að skilgreina hvað það þýddi að vera besti vinur. Flestir nefndu traust þegar þeir voru 

beðnir að skilgreina hugtakið vinur og í orðum þeirra sem áttu vin þegar viðtalið fór fram 

skein í gegn hvað sá vinskapur hafði mikla þýðingu fyrir þá. Þátttakendum var tíðrætt um 

skort á traustvekjandi samskiptum í gegnum tíðina og Sigrún nefndi þann þátt þegar hún 

skilgreindi vináttu, hún sagði: ... að maður verður ekki svikinn. Aðrir viðmælendur nefndu 

góð tengsl, sameiginleg áhugamál, gagnkvæma virðingu og að geta verið þeir sjálfir. Katla 

sagði:  

Ég veit ekki alveg hvernig ég á að úrskýra það. Ég treysti þeim miklu frekar heldur en 

öðru fólki, bara einhvern veginn, ég næ einhvern veginn að tala við þær heldur en 

einhverja aðra. Það er auðveldara að tala við þær, mjög auðvelt að vera í kringum 

þær.  

Baldur hafði mjög ákveðna skoðun og sagði:  

Vinur í mínum augum er fólk sem maður getur talað við, maður getur treyst. Vinir 

rífast alltaf og vinir geta sæst ... vinir sætta sig við mann eins og maður er, vinir 

hittast. Maður hefur einhvern til að tala við. Ef maður hittir þá mjög sjaldan lít ég á 

þá sem kunningja. 

Hrólfur var hnitmiðaður í orðum sínum og sagði: Vinur er félagi lífs þíns, sá sem þú 

deilir öllu með. 
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4.4.2. Mikilvægi vina 

Í viðtölunum kom ítrekað fram hversu mikilvægt viðmælendum þótti að eiga vin og hversu 

einmanalegt þeim þótti að vera vinalausir. Mikilvægi vina kom best fram þegar þeir lýstu 

þeirri jákvæðu breytingu sem varð á líðan þeirra þegar þeir skiptu yfir í skóla og tómstundir 

meðal fatlaðra. Svar Grétu þegar hún var spurð hvernig henni hafi liðið þegar hún fór í 

sérskóla sagði hún: Bara vel. Vinahópurin breyttist yfir í svona jafningja. 

    Sjálfsmynd fer eftir því hversu góða vini maður er með, sagði Katla. Hún hitti naglann 

á höfuðið með þessum orðum því þátttakendur í rannsókninni tóku allir fram að eitt það 

mikilvægasta í lífinu væri að eiga góðan vin. Þeir tóku fram að líðan og sjálfsmynd hafi breyst 

mikið til batnaðar þegar þeir eignuðust vini og sá eini sem ekki á vin núna langar mikið til 

þess. 

4.4.3.  Hverjir eru vinirnir 

Í almennum grunnskóla, áttu sumir þátttakendur vini í yngstu bekkjunum. Aðrir, fyrir utan 

Hrefnu, áttu ekki vini meðal bekkjarfélaga en áttu yngri vini eða voru með frændsystkinum 

sem voru í öðrum bekkjum. Hrefna sagðist hafa verið með bekkjarsystrum sínum bæði innan 

og utan skóla á öllum skólastigum ... ég var með vinkonum mínum í bekknum... utan skóla 

líka. Hún var sú eina sem var viss um að eiga ennþá vini síðan í almennum grunnskóla en 

aðrir voru óöruggir með þann vinskap. Baldur sagðist: ...  alveg hitta þá núna en þeir eru bara 

mikið uppteknir. Hrólfur sagðist enn eiga vini frá því í almennum bekk en sagði svo: Ég hitti 

þá samt ekki núna, kannski minningarnar bara ... að mér finnst þeir enn vinir mínir.  Máni 

taldi sig eiga einn vin frá því í grunnskóla en þeir bjuggu hvor í sínum landsfjórðungi og 

hittust sjaldan: Ég hitti hann á síðasta ári sko, sagði hann. 

      Allir þátttakendur nema einn eiga langmest samskipti við félaga sem eru með 

þroskahömlun. Orð Grétu endurspegla reynslu nánast allra hinna þegar hún sagði: ... en það 

eru sko eiginlega allir vinir mínir með einhverja fötlun sko. Viðmælendur voru spurðir hvort 

þeir vildu eiga aðra vini heldur en núverandi og voru svör þeirra öll á einn veg, eða eins og 

Gréta orðaði það: Nei, ég er mjög sátt við alla mína vini ... skiptir það engu máli hvort þeir 

séu fatlaðir eða ófatlaðir. Sumir sögðust vilja eiga fleiri vini. Katla, sem hafði haldið sig til hlés 

í félagslegum samskiptum öll grunnskólaárin vegna feimni og lítils sjálfstrausts, sagðist nú 

örugg með sig: Ég á örugglega eftir að eignast fleiri vini. Í viðtölunum kom fram að 

þátttakendur voru ánægðir með vini sína og þótti traust og virðing vera mikilvægasti 
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þátturinn í vináttu. Það skipti engu máli hvort vinirnir væru með fötlun eða ekki. Hrefna 

sagði, þegar hún var beðin að útskýra af hverju henni fyndust vinkonurnar vera vinir hennar: 

Þær eru yndislegar og góðar við mig og maður getur treyst þeim. Í þessu svari kemur enn 

einu sinni fram að umhyggja og góðsemi skiptir miklu máli í fari vinanna. Sú upplifun kom þó 

langsterkast fram hjá Hrefnu. Aðrir nefndu einnig gagnkvæmt traust og gagnkvæman 

stuðning:   ... að gera eitthvað fyrir hvort aðra. Við eigum bara persónulega saman, sagði 

María.  

      Sigrún á lokaorðin í þessum kafla og segir það sem hefur verið rauði þráðurinn í 

viðtölum við alla aðra þegar spurt var um skilgreiningu á vináttu og góðum félagslegum 

samskiptum: Þeir bara sýna manni að maður er bara manneskja, fyrir þeim er maður ekkert 

hlutur. Maður er bara venjulegur í þeirra augum ... þetta er það eina sem skiptir máli, ég á 

vini. 

4.4.4. Samantekt 

Aðeins einn viðmælandi sagðist ekki eiga vin sem hann umgekkst reglulega. Aðrir voru 

ánægðir með vini sína og þótti traust og virðing vera mikilvægasti þátturinn í vináttu. Þótt 

þeir vildu ekki missa sína vini vildu sumir eignast fleiri og töldu sig eiga eftir að gera það. Þeir 

töldu engu máli skipta hvort vinirnir væru með fötlun eða ekki og fram kom að einn af 

mikilvægustu áhrifaþáttunum varðandi sjálfsmynd og líðan væri að eiga vin. 

4.5. Líðan núna, sjálfsmynd og framtíðaráform 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig þeim liði núna er skemmst er frá því að segja að allir 

nema tveir sögðu að sér liði vel. Annar sagðist ekki vita það en sér liði þó betur en áður og 

hinn, sem á engan vin, sagði að sér liði stundum vel og stundum ekki vel og ástæðan væri 

einmanaleiki. Orð Kötlu lýstu vel upplifun flestra þegar hún sagði: ... bara mjög vel. Ég er ekki 

eins einmana og ég var, félagslífið betra. Þegar spurt var hvað skipti mestu máli til að manni 

liði vel kom fram að félagsleg samskipti, vinir og fjölskylda skiptu höfuðmáli. Það skiptir 

mestu máli að eiga vini og fjölskyldu (Leifur). Hrólfur sagði: ... hafa fjölskyldu og vini í 

kringum sig og ég hef svoleiðis. 

       Svör viðmælenda voru nokkuð samhljóma þegar spurt var um sjálfsmynd þeirra. 

Nánast allir sögðust hafa góða eða frekar góða sjálfsmynd og öllum viðmælendum bar saman 

um að hún hefði batnað verulega annars vegar þegar þeir eignuðust vini og hins vegar þegar 

þeir fóru að vera meira með jafningjum í skóla og tómstundum. Vinirnir höfðu líka bein áhrif 
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eins og í dæmi Sigrúnar: Ég var einu sinni með lélega sjálfsmynd. Svo tók einn vinur minn mig 

gjörsamlega í gegn ... tók maður til og breytti sér því hann hjálpaði mér með það. Kötlu var 

mikið niðri fyrir þegar spurt var um sjálfsmyndina, hún sagði: Sjálfsmynd mín hefur breyst, 

varð jákvæðari ... hvernig stelpurnar koma fram við mig, eins og við séum jafningjar. 

Sjálfsmynd fer eftir því hversu góða vini maður er með.   

     Þegar spurt var hvort þeir vildu einhverju breyta í lífi sínu, ef þeir gætu, voru svörin 

nokkuð ólík. Tveir sögðust ekki vilja breyta neinu því þeir væru ánægðir í dag, aðrir vildu 

meðal annars breyta því sem tengdist eineltinu í grunnskóla. Áður fyrr hefði ég gert eitthvað 

meira til að láta eineltið stoppa (Máni). Jónas, sá eini af viðmælendum sem ekki átti neinn 

sem hann gat kallað besta vin sagði: Neeeei, kannski eiga vin. 

      Við spurningunni um hvað skipti mestu máli til að maður væri ánægður með sjálfan 

sig voru svörin á ýmsa lund en tengdust flest góðu sjálfstrausti, að upplifa jákvæða 

framkomu annarra, að fá hrós og fara út fyrir þægindarammann. Nokkrir höfðu sömu skoðun 

og Leifur sem sagði: Hafa trú á sjálfum sér og gera það sem maður vill gera í lífinu.  

      Hugmyndir viðmælenda um framtíðaráform voru á þann veg að þeir voru orðnir 

frekar öruggir með sig og höfðu ákveðnar skoðanir á ýmsum málefnum. Áform þeirra voru 

misjöfn og aðeins tveir voru ekki vissir um hvert hugur þeirra stefndi. Fjórir höfðu ákveðið sig 

varðandi atvinnu, þrír þeirra ætluðu að mennta sig í iðngrein og einn hafði áhuga á að vinna 

á vernduðum vinnustað. Aðrir nefndu framtíðaráform tengd persónulegum málefnum og 

árangri í íþróttum.  

4.5.1. Samantekt 

Líðan viðmælenda var góð þegar viðtölin fóru fram og sjálfsmynd þeirra einnig. Þeir tóku 

fram að þessir tveir þættir hefðu breyst mikið til batnaðar þegar þeir eignuðust vini og sá eini 

sem ekki átti vin langaði mikið til að breyta því. Allir höfðu ákveðin framtíðaráform annað 

hvort tengd námi og atvinnu eða persónulegri málefnum. Þeir voru sammála um að það sem 

skipti mestu máli varðandi líðan og sjálfsmynd væri framkoma annarra. 

4.6.  Stefnan um skóla og þjóðfélag án aðgreiningar – að hafa áhrif 

Viðmælendur voru spurðir um sína skoðun á stefnunni um skóla og þjóðfélag án 

aðgreiningar þar sem gert er ráð fyrir að fólk með fötlun sé sem allra mest með ófötluðum 

við leik og störf og búi í sjálfstæðri búsetu. Allir voru sammála um að fólk ætti að fá að velja 

hvort þeir væru í almennum skólum eða í sérskólum/sérdeildum. Hrefna sem alltaf hefur átt 
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ófatlaðar vinkonur og var í almennum bekkjum í grunnskóla talaði um hve það væri gott fyrir 

ófatlaða að kynnast fólki með fötlun en sagði svo:  

... þetta er samt erfitt fyrir fatlaða eða þroskahefta að vera í almennum bekk, eins og 

mér líður. Mér finnst að þeim líði bæði betur með sínum jafningjum og hinum. Það á 

bæði að vera til sér og án aðgreiningar.  

Viðmælendur höfðu flestir ákveðnar skoðanir á þessu máli og hér á eftir koma svör 

þeirra: 

Ég vill að það sé ekki aðgreining ... manni líður betur í almennum bekkjum. 

Alþjóðasamtökin segja að það eigi ekki að vera starfsbrautir ... ég vill samt að það sé 

val (Máni). 

Ég held það hafi allir svo gott að kynnast öllum bæði fatlaðir og ófatlaðir ... Fólk með 

fötlun verður að kynnast öðrum með fötlun,maður sér hvernig þetta er orðið í 

boccianu, allir eru orðnir vinir (Gréta). 

Mér finnst að eiga rétt á að vera alveg sama, bara að hittast og svoleiðis. Velja bara 

bæði (Magnús). 

Super ridiculous. Hvað um þeir sem geta ekki unnið með þadna almennum krökkum, 

finnst óþægilegt ...  hvað með þá, hafa þeir hugsað út í það ... ? Hvað ef þau gera það 

ekki að læra að vinna með hinum? Hafa þeir hugsað út í það, ég held ekki (Hrólfur).  

Persónulega finnst mér það ekki, sem sagt að það eigi ekki að blanda okkur saman  ... 

þetta lið sem ákveður svona ætti aðeins að skoða líka, þeim kannski leið vel í 

grunnskóla og áttu mikið af vinum. Farið inn á starfsbrautirnar, farið og skoðið 

hvernig okkur líður meðal almennra nemenda. Þetta er svona eins og að setja 

þolanda og geranda saman. Það er ekki að gerast (Baldur).  

Bara eiga að velja sko, þau bara ákveða sjálf ... Það er bara jafnrétti að velja. Ef ég 

hefði ekki farið í sér þá mundi maður bara hætta fyrr i skóla, fara eitthvað annað 

(Jónas). 

Ef ég mundi flytja mundi ég byrja á pínulítil íbúð með svona fjölbýli. Svo finnst mér að 

það eigi að vera svona eitt rosastórt hús eða svona mörg herbergi, þar sem eru 

fatlaðir sem vilja eiga heima eins og ég sem þarf hjálp ... ég mundi vilja búa í svoleiðis 

sambýli. Ég vil hafa sérdeildir og starfsbraut .... ef ég mundi ekki hafa verið í sérdeild 

eða starfsbraut þá mundi ég bara ekki geta neitt sko, ég mundi ekki eiga marga vini. 

Ég átti samt vini á almennum bekkjum þegar ég var yngri ... svo allt í einu bara 

þroskuðum við hvort annað burt bara – í 8. bekk var ég bara algjörlega ein (María).  
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Mér líst ekkert á þetta að hætta með sérskóla og sérdeildir og svoleiðis. Út af því að 

þeir sem eiga ekki auðvelt með að læra þurfa meiri hjálp en aðrir, ég hef ágæta 

reynslu af því. Ég held að ég hefði einangrast ef ég hefði ekki farið á starfsbrautina. 

Mér líst ekkert rosalega vel á að hafa ekki sambýli, kannski þarf maður meiri hjálp en 

aðrir og svoleiðis, ég held líka að það sé betra að búa með einhverjum (Katla). 

Mér líst ekkert vel á það. Mér finnst að Klettaskóli eigi að vera ... Mér finnst líka að 

fólk með væga þroskahömlun, það fer eftir hvað þau vilja sko, það fer eftir hvernig 

manneskjan er. Mér finnst líka að samýli eða eitthvað svona eigi að vera. Fólk getur 

alveg ef það vill hugsa um sjálfa sig þá gerir það það, ef það vill búa á sambýli þá 

gerir það það. Ég bý niðri í bæ í blokk ... langar að fá íbúð nálægt mömmu og pabba. 

Ég er einmana þar sem ég bý ( Sigrún). 

    Eins og fram kom í orðum viðmælenda minna hafa þeir ákveðna skoðun á málefnum 

sem snerta þá og vilja hafa áhrif. Gréta sér eftir því að hafa ekki sagt frá vanlíðan sinni á mið- 

og elstastigi grunnskóla og gerir sér grein fyrir því núna hversu slæmt það var að hafa ekki 

haft sjálfstraust til þess að reyna að fá því breytt. Hrefnu var mikið niðri fyrir þegar  hún 

ræddi um þá ósk sína að hlustað sé á raddir allra og að tekið sé mark á mismunandi 

skoðunum, hún sagði: Úff já, mig langar að breyta það svo mikið ... og brjóta skelin ... því 

sumir þora ekki að segja neitt, það vantar meiri hjálp. 

4.6.1. Samantekt 

Viðmælendur voru ekki á eitt sáttir með ríkjandi stefnu og fram kom hjá þeim óöryggi yfir því 

að aðrir væru að ráðskast með þeirra líf og þeirra val. Þeir voru allir sammála um að það yrði 

að vera val bæði um skólaform og búsetu. Máli sínu til stuðnings vitnuðu þeir í eigin reynslu, 

sögðust hefðu einangrast og jafnvel ekki haldið áfram í námi ef þeir hefðu ekki fengið 

tækifæri til að velja sérúrræði. Einn viðmælandi bjó í sjálfstæðri búsetu og fannst hann 

einmana. 
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5. Umræður 

 

Á Íslandi  hafa á undanförnum árum orðið miklar breytingar í skóla- og búsetumálum fólks 

með fötlun og nám án aðgreiningar er orðin opinber stefna á Íslandi (lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Stefnan um þjóðfélag án aðgreiningar hefur haft það að markmiði að uppfylla 

samninga og sáttmála alþjóðasamfélagsins um mannréttindi þar sem virðing og réttlæti 

gagnvart fjölbreytileika mannkyns er höfð að leiðarljósi (samningur SÞ um réttindi fatlaðs 

fólks, 2007). Ef þeim markmiðum er náð ætti það að leiða af sér vellíðan, sjálfstraust og 

jákvæða sjálfsmynd allra þjóðfélagsþegna. 

    Meginmarkmið rannsóknar minnar var að skoða upplifun ungs fólks með 

þroskahömlun af félagslegum samskiptum við jafnaldra sína. Fjallað var um samskipti þeirra 

innan skóla og utan og hvaða áhrif félagsleg staða viðmælenda hafði á líðan þeirra og 

sjálfsmynd. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær, að félagsleg samskipti 

þátttakenda við ófatlaða jafnaldra í skólum eða tómstundum án aðgreiningar hafi ekki verið 

góð og þeim leið mun betur í sérúrræðum hvort heldur var í skólum eða íþróttastarfi. Höfnun 

og óöryggi í  félagslegum samskiptum ollu litlu sjálfstrausti  og slakri sjálfsmynd. Að tilheyra 

einhverjum og að eiga vin tengdist hins vegar vellíðan og jákvæðri sjálfsmynd. Viðmælendur 

höfðu eindregna skoðun á því að valmöguleikar ættu að vera til staðar, bæði hvað varðar 

skólagerðir og búsetu.  

    Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman, settar í 

fræðilegt samhengi og ályktað út frá því. 

5.1. Félagsleg samskipti  

Markmið réttindabaráttu fyrir fatlað fólk eru meðal annars að efla samskipti þeirra við aðra 

þjóðfélagsþegna, að það fái að stjórna lífi sínu sjálft og sé metið til jafns við aðra félagslega 

(samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Það sem fram kom í rannsókn minni 

samrýmist rannsóknum sem gerðar hafa verið á félagslegri stöðu barna og ungs fólks með 

þroskahömlun. Þau áttu lítil samskipti við jafnaldra sína í almennum skólum en eignuðust 

vini í sérúrræðum.  
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5.1.1. Í almennum skólum og tómstundafélögum 

Skólaskylda er víða um heim og því þurfa börn og unglingar að eyða stórum hluta æsku 

sinnar innan veggja skólanna. Það er mikilvægt að þar líði þeim vel, þau þroskist og dafni 

bæði námlega og félagslega og eftir alla þessa skólagöngu komi út heilsteyptir einstaklingar 

með jákvæða sjálfsmynd og gott sjálfstraust til að takast á við lífið. Eitt það allra 

mikilvægasta til að öðlast gott sjálfstraust og vellíðan er að hafa góða félagslega stöðu og 

góða félagsfærni (Pijl og Frostad, 2010, bls. 93 – 105; Murrey og Greenberg, 2006, bls. 220 –  

233). Langflestar rannsóknir sem ég las í tengslum við mína rannsókn, sýndu lítil félagstengsl 

barna með þroskahömlun við ófatlaða jafnaldra, jafnvel þótt þau hafi verið í sama bekk í 

mörg ár. Þegar rætt er um fólk með fötlun er gjarnan rætt um það sem einn hóp en þó hefur 

komið fram munur á viðhorfum ófatlaðra ungmenna til félagslegra samskiptan við jafnaldra 

með þroskahömlun og þeirra sem eru með annars konar fatlanir. Þau vilja allra síst 

umgangast skólafélaga með þroskahömlun (Siperstein o.fl., 2007, bls. 435; Gordon o.fl. 2004, 

bls. 50 – 56).  

    Í viðtölum mínum kom fram töluvert óöryggi þátttakenda gagnvart bekkjarfélögum 

sínum. Þeir voru ekki vissir hvernig þeir áttu að skilgreina samskiptin og framkomu gagnvart 

sér. Þegar þeir útskýrðu framkomu skólafélaga gagnvart sér notuðu þeir orð eins og kurteisir 

og þeir eru góðir við mig sem, bendir til þess að þeir teldu sig ekki tilheyra hópnum beint en 

sættu sig við kurteisi og góðmennsku frá jafnöldrum sínum. Rannsóknir (Diez, 2010, bls. 168 

– 169; Petry og Bossart, 2012, bls. 99) sýna fram á lítil félagsleg tengsl en þó eru dæmi um 

annað eins og fram kom í rannsókn Litvack o.fl. (2011, bls. 474) þar sem þriðjungur ófatlaðra 

barna átti vini sem voru með fötlun. Þeir höfðu töluverðar áhyggjur af neikvæðri framkomu 

annarra skólafélaga gagnvart fötluðum vinum þeirra. Það bendir til að nemendur með fötlun 

hafi ekki verið samþykktir af öllum hópnum og samrýmist niðurstöðunum úr minni rannsókn 

en þar kemur fram að þrátt fyrir að einstaklingur hafi átt ófatlaðan vinkvennahóp alla sína 

skólagöngu varð hann samt fyrir fordómum meðal annarra skólafélaga og fannst hann ekki 

hluti af öllum hópnum. Þetta samrýmist niðurstöðu Litvack o.fl. (2011, bls. 474 – 487) og 

Koster o. fl. (2010, bls. 59 – 75) sem bentu á að nemendur með sérþarfir tilheyrðu síður en 

aðrir klíkum í almennum skólum.            

    Í viðtölunum kom fram að þátttakendur upplifðu árin í almennum grunnskóla að 

mörgu leyti á svipaðan hátt. Um það bil helmingur viðmælenda átti góð samskipti við 

bekkjarfélaga sína í yngstu bekkjunum en félagsleg staða þeirra allra varð bágbornari eftir því 
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sem þau eltust. Grétar L. Marinósson o.fl. (2007, bls. 283 – 284) telja að mikilvægt sé að 

vinna markvisst gegn vinaleysi og einangrun í yngstu bekkjunum því annars muni slíkt festast 

í sessi þegar ofar dregur. Frostad og Pijl (2007, bls. 16) taka undir það og benda á að börn 

með þroskahömlun eigi erfitt með að þroska félagsfærni sína í samræmi við jafnaldra og eigi 

því á hættu að missa smám saman af vinahópnum. Með hnitmiðuðum orðum sínum tengdi 

María saman fræðin og raunveruleikann með eftirfarandi orðum: ... þegar ég var yngri 

vorum alltaf að leika okkur saman, svo allt í einu bara þroskuðum við hvort annað burt bara. 

Þátttakendur í rannsókn minni fundu fyrir breyttum viðhorfum skólafélaga sinna eftir því 

sem árin liðu, þeir voru sjaldnar teknir með í hópinn og jafnvel var gert lítið úr þeim. Þrátt 

fyrir að útiloka þá félagslega héldu bekkjarfélagar áfram að aðstoða þá inni í bekknum en það 

var ekki algilt og viðmælendur mínir sögðust alveg skilja þá samnemendur sem neituðu þeim 

um hjálp. Diez (2010, bls. 171) ræddi, í sinni rannsókn, við nemendur með fötlun og einn 

þeirra sagðist hafa óskað þess að einhver bekkjarfélagi hafi boðist til að útskýra fyrir honum 

það sem hann ekki skildi, í stað þess að hlæja að honum. Að fá aðstoð frá samnemendum og 

að geta sjálfir aðstoðað aðra, finnst börnum og unglingum einn af kostum þess að fara í 

sérdeild eða sérskóla (Diez, 2010, bls. 163 – 175) og mátti sjá þessar áherslur einnig í 

viðtölum mínum. Þótt ófatlaðir nemendur hafi haft lágmarkssamskipti við samnemendur 

með þroskahömlun innan veggja grunnskólans á mið-og efstastigi voru þau nánast engin 

utan skóla, hvorki í frímínútum né annars staðar. Þetta sama viðhorf kom fram hjá Siperstein 

o.fl. (2007, bls. 452) og Corrigan o.fl. (2000, bls. 98) þar sem ófatlaðir nemendur vildu alls 

ekki láta sjá sig með jafnöldrum með þroskahömlun utan skóla. Þetta upplifðu flestir 

viðmælendur mínir og fundu fyrir mikilli einsemd og félagslegri einangrun.  

    Þrátt fyrir slæma reynslu af félagslegum samskiptum innan grunnskólans þá gætti 

töluverðrar mótsagnar í svörum viðmælenda minna. Nokkrir þeirra töldu til dæmis félagsleg 

samskipti vera bæði það versta og besta við árin í grunnskóla. Þegar nánar var spurt út í það 

kom í ljós að þeir voru mjög ánægðir með þann tíma sem þeir áttu í góðum samskiptum við 

bekkjarfélaga en að sama skapi leið þeim verst þegar þeir voru einmana eða urðu fyrir 

stríðni. Einnig sögðust þeir hafa verið með vinum utan skóla en jafnframt verið mikið einir og 

vinalausir. Þegar óskað var eftir nánari útskýringum á þessu kom í ljós að vinasamböndin 

tilheyrðu yngri árunum og upplifunin af einmanaleikanum seinni árin var mjög sterk. Á þeim 

árum upplifðu þeir þá niðurlæginu sem felst í því að tilheyra ekki hópnum og fóru að efast 

um eigið ágæti og Baldur sagði: „... það var eins og ég væri draugur þarna“. 
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    Framhaldsskólaárin voru þátttakendum mun auðveldari heldur en árin í grunnskóla. 

Flestir höfðu verið í almennum áföngum að einhverju leyti og leið þar ágætlega þrátt fyrir að 

hafa ekki átt mikil samskipti við aðra nemendur. Þeim var ekki strítt og fundu ekki fyrir 

fordómum og allir áttu þeir athvarf og félaga á starfsbrautum skólanna.  

    Kensinger (2004, bls. 137) sagði frá ákvörðunum ungs fólks með þroskahömlun sem 

vann meðal ófatlaðra og tók þátt í ýmsum atburðum með vinnufélögunum. Þegar kom að 

tómstundaiðkun ákvað þetta unga fólk að velja klúbba, einkum íþróttafélög, meðal fólks með 

fötlun. Það sagðist vilja vera með sínum jafningjum og töldu þann hóp venjulegan (normal).  

  Þetta samrýmist vel því sem fram kom í mínum niðurstöðum en nánast allir 

viðmælendur mínir höfðu tekið þátt í tómstundum á vegum almennra félaga. Tveir þeirra 

hafa alltaf verið í slíkum félagsskap, eiga þar kunningja en enga vini. Aðrir voru í almennum 

íþróttafélögum og voru allir hættir nema einn sem hóf aftur æfingar með sínu gamla félagi 

ásamt því að vera í íþróttafélagi fatlaðra á staðnum. Flestum leið þeim nokkuð vel fyrstu árin 

í almennum íþróttafélögum en sögðust samt lítið hafa verið með félagslega. Snæfríður Þóra 

Egilson (2008, bls. 172) bendir á að við val á tómstundum beri að gæta þess að barnið upplifi 

ánægju og samkennd. Þetta er í samræmi við tilfinningu viðmælenda minna en fram kom að 

þeim fannst gaman á æfingum á yngri árum en upplifðu ekki mikla samkennd með öðrum. 

Velta má fyrir sér hvort þeir hafi sætt sig við að tilheyra ekki hópnum en þeir mættu á 

æfingar af því að þeim fannst gaman í íþróttunum sem slíkum en félagslega voru þeir frekar 

utangátta. Í þessu samhengi má benda á  stefnuyfirlýsingu Íþrótta-og Ólympíusambands 

Íslands þar sem fram kemur að íþróttaiðkun skuli vera þroskandi líkamlega, sálrænt og 

félagslega (Íþrótta-og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Viðmælendur mínir sögðu sumir að 

þeir hafi haft gott af því að hreyfa sig svo markmiðið um líkamlegan þroska hefur náð fram 

að ganga að einhverju leyti en síður það sem beindist að sálrænum og félagslegum þroska. 

Upplifun eins viðmælanda míns var að nokkru leyti öðruvísi en hinna því hann upplifði bara 

gleði í almenna íþróttafélaginu í sinni heimabyggð, sem var lítið samfélag, hann var ánægður 

þar og fannst gaman að taka þátt í æfingum og keppni. Eftir að hafa flutt í annað bæjarfélag 

fann þessi viðmælandi sig ekki í almennum félögum. Þar sem einungis einum af 

viðmælendunum leið skilyrðislaust vel í almennu íþróttafélagi er vert að velta fyrir sér 

ástæðum þess. Fleiri þátttakendur bjuggu í litlu samfélagi svo það getur ekki verið eina 

ástæðan. Ef til vill hafa persónueinkenni haft áhrif eða að unnið hafi verið sérstaklega með 

samkennd innan þessa hóps. Svörin við þessu komu ekki fram í viðtölunum en það er vel 
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þess virði að rannsaka þetta frekar. Siperstein o.fl. (2009, bls. 99 – 104) hafa bent á að með 

markvissum hætti hefur tekist að efla samskipti barna með þroskahömlun og ófatlaðra við 

tómstundaiðkun. 

5.1.2. Í sérúrræðum, skólum og íþróttum 

Í samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2007) er lögð áhersla á virðingu,  rétt til að varðveita 

eigin sjálfsmynd, aukna tilfinningu fyrir reisn og eigin verðleikum. Þessa þætti nefndu 

viðmælendur mínir sem meginástæðu fyrir betri líðan þeirra í námshópum með öðrum 

fötluðum nemendum. Í niðurstöðunum kemur fram að viðmælendum finnst að í sérdeildum 

eða sérskólum hafi þeir verið með jafningjum í námi auk þess sem kennarar hefðu litið á getu 

þeirra en ekki hindranir eins og áður hafði verið gert. Með því að upplifa tiltrú kennara hafi 

þeir fengið aukið sjálfstraust og jákvæðari sjálfsmynd. Sambærileg upplifan kemur fram í 

rannsókn Diez (2010, bls. 171) og þátttakandi í hennar rannsókn notaði sömu orð og einn 

viðmælandi minn það er að í sérdeild hafi nemendur gert svo margt skemmtilegt saman, til 

dæmis plús og mínus dæmi. Þessari sameiginlegu reynslu deila, með sömu orðum, íslenskur 

og spænskur nemandi með þroskahömlun. Af þessu má álykta að mikilvægt er fyrir 

nemendur með þroskahömlun að geta unnið á jafnréttisgrundvelli í skólaverkefnum með 

sínum bekkjarfélögum.  

    Í rannsókn Foley og félaga (2012, bls. 375 – 391) kom fram að börn með fötlun töldu 

það lykilatriði í skólagöngu að tilheyra hópi, bæði námslega og félagslega. Þessu eru ekki allir 

sammála því einhverfir nemendur sem tóku þátt í rannsókn Saggers og félaga (2011, bls. 181 

– 182) vildu sumir eiga vini en aðrir fá að vera í friði, þeir vildu hafa val um hvort þeir tækju 

þátt í félagsskap skólafélaga. Sú rannsókn sýndi að upplifun þátttakenda af skóla tengdist 

beint félagslegri stöðu þeirra. Viðmælendur mínir vildu allir eiga vini og tilheyra hópi. Eftir að 

hafa um tíma verið einmana og liðið illa gjörbreyttist tilvera flestra þegar þeir fóru í sérskóla, 

sérdeildir grunnskóla eða starfsbrautir í framhaldsskóla. Langflestir nefndu félagslega þáttinn 

sem helsta áhrifavaldinn en nokkrir einnig þann námslega. Þeir eignuðust góða vini og fannst 

þeir eftirsóknarverðir eins og fram kom í máli eins þátttakanda í rannsókninni sem fékk 

hringingu frá vini í fyrsta skipti í mörg ár, þá nýkomin í sérskóla. Það að vera meðal jafningja, 

eins og þeir sögðu, bæði námslega og félagslega fannst þeim verða þess valdandi að þeir 

urðu mun öruggari og ánægðari með sig. Það samrýmist niðurstöðum Diez og félaga (2010, 

bls. 173) og Salmon (2012, bls. 347 – 358) sem halda því fram að ungu fólk með fötlun finnist 
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vera sín í sérdeildum allt öðruvísi og mun jákvæðari heldur en í almennum bekkjum. 

Niðurstöður þeirra eiga það sameiginlegt með mínum að þær sýna fram á aukið sjálfstraust 

og jákvæðari sjálfsmynd einstaklinga við það að eignast vini og tilheyra hópi. 

    Pijl og Frostad (2010, bls. 93 – 105) komust að því að góð félagsleg staða hefði jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd barna, bæði þeirra sem eru með þroskahömlun og annarra. Nemendur 

sem voru á starfsbrautum tóku fram hversu mikilvægt það var þeim að geta rætt saman í 

hópi einstaklinga sem hafði upplifað svipaða líðan. Í hópnum hafi ríkt traust og þagmælska 

og þeir vissu að ekkert færi út fyrir hópinn.  

    Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 38) telur að samskiptahæfni byggi  á því að geta 

sett sig í spor annarra og þátttakendur með fötlun í rannsókn Foley og félaga nefndu hversu 

mikilvægt það væri fyrir góð félagstengsl að deila svipaðri reynslu. Samkvæmt þessu líður 

börnum og unglingum betur og eru öruggari með sjálfa sig þegar þeir eiga í samskiptum við 

sína líka, sem þeir kalla gjarnan jafningja. Þátttakendur í rannsókn Salmon (2012, bls. 353) 

sögðu að það væri gott að eiga vini sem væru líka með fötlun því þá ríkti gagnkvæmur 

skilningur, aðrir gætu ekki sett sig í þeirra spor. 

    Eftir að hafa eignast vini á starfsbraut útskýrði Katla ástæðu þessa vinskapar og sagði: 

... ég næ einhvern veginn að tala við þær heldur en einhverja aðra ... eins og við séum 

jafningjar. Matheson o.fl. (2007, bls. 319 – 329) bentu á að unglingar með þroskahömlun 

teldu mikilvægt að vinir hefðu svipaðan persónuleika. Það má því leiða að því líkur að 

börnum og ungmennum líði betur í hópi annarra með þroskahömlun og eigi auðveldara með 

að bæta sjálfsmynd sína af því að þeim finnst þau standa jafnfætis þeim og hafa 

sameiginlega reynslu. Sjálfsmynd viðmælenda minna gjörbreyttist eftir að hafa byrjað að æfa 

með íþróttafélagi fatlaðra og þeir nefndu að vinahópurinn hafi breyst yfir í jafningja. 

    Þessir þættir, vellíðan og jákvæð sjálfsmynd eru taldir hafa svo mikið gildi að sett eru 

ákvæði um mikilvægi þeirra í lög og saminga (samningur SÞ um réttindi fatlaðs fólks, 2007; 

lög um grunnskóla nr 91/2008). Af þessu má álykta að yfirvöldum skóla, málefna fatlaðra og 

öðrum sem koma að lagasetningu og sáttmálagerð, má vera ljóst hversu miklu máli það 

skiptir að einstaklingum líði vel og séu sáttir við sjálfa sig. Það er þeirra hlutverk að sjá til þess 

að boðið sé upp á fjölbreytt úrræði til að þetta nái fram að ganga. 

    Kensinger (2004, bls. 50) heldur því fram að þátttaka í tómstundum krefjist 

félagslegrar virkni, ánægju og að hún hafi tilgang. Því er hægt að draga þá ályktun að skortur 

á þessum þáttum hafi verið ástæða þess að viðmælendur mínir hættu í almennum 
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íþróttafélögum og fóru yfir í íþróttafélög fyrir fatlaða. Þeir sögðu allir að aðalástæða þess að 

þeir hættu hafi verið slæm félagsleg staða en einnig var nefnt að æfingarnar hefðu verið 

erfiðar og ekki tekið tillit til þeirra þarfa. Þátttakendum fannst félagsleg staða sín breytast 

umtalsvert og upplifðu sumir í fyrsta sinn að vera ekki eftirbátar jafnaldra sinna, hvorki 

félagslega né í íþróttunum sjálfum. 

    Íþróttafélög  fatlaðra hérlendis, alls 24 vítt og breitt um landið, eru aðildarfélög að 

Íþróttasambandi fatlaðra (ÍF). Allir þroskahamlaðir sem æfa með þeim félögum, fá tækifæri 

til að taka þátt í verkefnum á vegum samtakanna Special Olympics (SOI), bæði innanlands og 

erlendis (Anna Karólína Vilhjálmsdóttir munnleg heimild, 23. febrúar 2013). Þau samtök hafa 

að leiðarljósi að efla sjálfstraust fólks með þroskahömlun, breyta viðhorfum annarra til þeirra 

og auka tengsl þeirra við ófatlaða (Special Olympics, e.d.).  

    Samtökin hafa verið umdeild meðal annars vegna þess að þau leiði saman fólk með 

þroskahömlun og að afar ólíklegt sé að fólk innan samtakanna nái að mynda vinskap, eins og 

Storey (2004, bls. 35) heldur fram. Niðurstöður minnar rannsóknar sýna þveröfug áhrif, 

félagsleg staða gjörbreyttist: ...nú á ég fullt af vinum sagði Leifur eftir að hafa skipt úr 

almennu félagi yfir í félag innan ÍF.  

       Þeir sem helst hafa látið í ljós neikvæða gagnrýni á SOI eru fræðimenn en þeir sem 

hafa jákvæða sýn á samtökin er fólk með þroskahömlun, sem hefur persónulega reynslu af 

samtökunum, og aðstandendur þess. Í rannsókn Kersch og Siperstein (2008, bls. 3 – 31) kom 

fram að þátttakendur í SOI og fjölskyldur þeirra töldu að sjálfstraust, félagsfærni og 

vinasambönd hefðu aukist töluvert með þátttöku í SOI. Allir mínir viðmælendur sögðust hafa 

eignast vini í þeim hópi og liði mun betur en áður. Foreldrar (Guðmundur Sigurðsson og 

Karen Ásta Friðjónsdóttir, 2011, bls. 28) höfðu sömu sögu að segja. Þau sögðu frá syni sínum 

sem eftir að hafa skipt úr almennu íþróttafélagi yfir í íþróttafélag fatlaðra var  ... byrjaður að 

æfa íþróttir með sínum jafningjum og það breytti öllu. Sigurður og Karen fóru sem 

áhorfendur á SOI leikana í Grikklandi árið 2011 þar sem sonur þeirra keppti í knattspyrnu. 

Lögð er megináhersla á þátttöku, ánægju, einstaklingsmiðaða færni og vináttu.Og þetta 

skein svo sannarlega í gegn hjá íslensku þátttakendunum. Ógleymanleg ferð. (Guðmundur 

Sigurðsson og Karen Ásta Friðjónsdóttir, 2011, bls. 31). Orð Tryggva Þórs Agnarssonar og Erlu 

Sólrúnar Valtýsdóttur (2012, bls. 44) lýsa einnig vel tilfinningum foreldra stúlku sem tók þátt í 

SOI en þau sögðu:  
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... það mætti segja að við hefðum misst andlitið ... hún hafði aldrei passað inn í 

æfingamynstur íþróttakennara í grunnskóla ... hún sagði okkur að hún ætlaði að byrja 

að æfa skauta ... hún vildi stefna að fara á næstu leika ... Það var einstakt fyrir okkur 

foreldrana að fylgjast með Katrínu blómstra á æfingum og í einkalífinu. Það sýndi vel 

hvað íþróttir geta hjálpað fötluðum ef þeir geta fundið eitthvað við sitt hæfi (Tryggvi 

Þór Agnarsson og Erla S. Valtýsdóttir, 2012, bls. 44).  

Þessir íslensku foreldrar eiga það sammerkt með foreldrum í Bandaríkjunum (Kersh 

og Siperstein, 2008, bls. 15) að hafa, í gegnum æfingar SOI, uppgötvað styrkleika hjá börnum 

sínum sem þeir þekktu ekki fyrir.     

    Í samningum um réttindi fatlaðs fólks (2007) er tekið fram í 30. grein (5b) að 

aðildarríki skuli: ... tryggja fötluðu fólki tækifæri til þess að ... taka þátt í íþrótta-og 

tómstundastarfi fyrir fatlað fólk. Mér tókst ekki að finna aðrar greinar í samningnum þar sem 

getið er um það sérstaklega að fatlað fólk eigi að fá tækifæri til að vera með öðru fólki með 

fötlun. Þetta leiðir hugann að því hvort samtökunum SOI hafi tekist að sannfæra áhrifafólk í 

málefnum fatlaðra og embættismenn um mikilvægi þess að fólk fái að vera með „sínum 

líkum“ í íþróttastarfi. Hægt er að velta fyrir sér hvort hlustað hafi verið á raddir iðkenda 

sjálfra og forráðamanna þeirra í þessu samhengi, en Kensinger (2004, bls. 143) segir að 

þátttakendur SOI og foreldrar þeirra,  telji heillavænlegt að bjóða upp á aðgreiningu í 

tómstundum sem hluta af vali.  

    Eins og fram hefur komið er það eitt af markmiðum SOI að gera fólk með 

þroskahömlun sýnilegt í samfélaginu auk þess að efla tengsl við ófatlaða og er það meðal 

annars gert í gegnum verkefnið Unified Sport (Special Olympics, e.d.). Harada o.fl. (2011, bls. 

1131) segja gildi verkefnisins mikið fyrir tengslamyndun fólks með þroskahömlun við annað 

fólk í nærsamfélaginu. Áhrif þessa hérlendis kom meðal annars í ljós þegar Fjölbrautaskólinn 

í Breiðholti fékk jafnréttisverðlaun Knattspyrnusambands Íslands fyrir að innleiða Unified 

football verkefnið í skólann (KSÍ, e.d.). 

    Verkefnin ALP (Hvati, 2012, bls. 44) og Get into it (Special Olympics, e.d.) eru einnig 

unnin eftir þeirri hugmyndafræði að með því að öðlast virðingu og samþykki annarra aukist 

sjálfstraust, jákvæð sjálfsmynd og vellíðan. Laugardaginn 25. febrúar 2012 sat höfundur 

ráðstefnu SOI á Íslandi. Ráðstefnan var byggð upp með hugmyndafræði ALP, að efla 

framkomu og leiðtogahæfileika fólks með þroskahömlun. Þeir sem stigu í pontu voru fyrrum 

þátttakendur í SOI leikum og aðstandendur þeirra. Áhugavert var að hlusta á þá og fram 

kom, að eftir þátttöku í leikunum kom þetta unga fólk heim með gjörbreytta og jákvæðari 
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sjálfsmynd en áður. Það kom skýrt fram í málflutningi og framkomu keppenda hversu 

sjálfsöruggir þeir voru þar sem þeir stóðu fyrir framan marga tugi manna og sögðu frá. 

    Markmið SOI samræmist meginmarkmiði Alþjóðasamningsins um réttindi fatlaðs 

fólks (2007) sem er þess efnis að efla gagnkvæma virðingu og tengsl fólks með fötlun og 

annarra. Leiðirnar að markmiðunum eru umdeildar og sérstaklega hvort rétt sé að hafa fólk 

með fötlun saman í hóp. Eins og áður hefur komið fram er 30. grein 5b, í samningi SÞ um 

réttindi fatlaðs fólks í samræmi við hugmyndir SOI um aðgreiningu í íþróttum (samningur SÞ 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

    Samkvæmt niðurstöðum mínum sem studdar eru niðurstöðum annarra rannsókna, 

þá hefur þátttaka í íþróttum fatlaðra verið áhrifavaldur fjölda iðkenda með þroskahömlun. 

Sigurlín J. Baldursdóttir (2012) benti á að foreldrar teldu aukið sjálfsöryggi og félagleg 

samskipti vera mikilvægustu áhrifaþættina í þátttöku á SOI leikum. Undir þetta tekur Kristín 

Björnsdóttir (2006) þegar hún bendir á að ein ástæða þess að fólk stundi íþróttir innan 

samtakanna SOI sé sú að þar hitti það vini sína.  Orð viðmælanda míns undirstrikar mikilvægi 

íþróttafélaga fatlaðra fyrir fólk með þroskahömlun ... fólkið hjá íþróttafélagi fatlaðra, þetta 

er það eina sem skiptir máli,ég á vini þar (Sigrún). 

    Eins og fram hefur komið er eitt af markmiðum SOI að efla samskipti fólks með 

þroskahömlun og ófatlaðra einstaklinga. Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar Siperstein o.fl. 

(2009, bls. 97 – 107) má álykta að hugmyndafræði Unified Sport verkefnisins sé árangursrík 

leið til að efla samskipti barna með fötlun og annarra. Í sumarbúðum sem byggðust á þeirri 

hugmyndafræði, höfðu myndast vinatengsl barna með fötlun og ófatlaðra barna í um það bil 

90% tilvika (Siperstein o.fl., 2009, bls. 102). Þetta er langhæsta hlutfall sem fram kom í þeim 

rannsóknum sem ég las. Því er hægt að velta fyrir sér hvort SOI gangi betur en öðrum að ná 

þeim markmiðum sem stefnt er að, um þjóðfélag án aðgreiningar.  

    Lokaorðin í kaflanum á Guðbjartur Hannesson velferðaráðherra (2012, bls. 7) sem fór 

á SOI leikana í London árið 2012 til að fylgjast með íslensku keppendunum þar. Hann sagði:  

Það fer enginn ósnortinn heim af leikum sem þessum. Ég er sannfærðari nú en áður 

um að íþróttir fatlaðra skipta óendanlega miklu máli og gildi þeirra er víðtækt. Þær 

eru mikilvægar til að efla heilsu og færni þeirra sem íþróttir stunda, þær eru 

mikilvægar fyrir fjölskyldur iðkendanna og þær hafa tvímælalaust mikið gildi fyrir 

samfélagsleg viðhorf til fötlunar og til að vinna gegn fordómum. Það er stórkostlegt 

að sjá hvernig hægt er með jákvæðni, dugnaði, elju og kjarki að yfirstíga óteljandi 

hindranir í lífinu  (Guðbjartur Hannesson, 2012, bls. 7). 
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5.2. Vinir  

Í rannsókn sem gerð var skil í fræðilegri umfjöllun (kafla 2.3.2.), kom fram að börn og 

unglingar með fötlun töldu það mikilvægasta í lífinu vera að eiga góðan vin. Þá  fannst þeim 

þau tilheyra einhverjum sérstökum og væru metin að verðleikum (Foley o.fl., 2012, bls. 375 –  

391). Niðurstöður rannsóknar minnar er í samræmi við þetta. Eini viðmælandi minn sem ekki 

átti vin þegar rannsóknin fór fram óskar þess heitast af öllu að eignast vin og aðrir 

þátttakendur lýstu jákvæðri breytingu á líðan sinni og sjálfsmynd þegar þeir eignuðust vini. 

Það sem þeim fannst mikilvægast í vináttusambandi var gagnkvæmt traust og að vera með 

jafningjum. Svipuð niðurstaða kom fram hjá Matheson o.fl. (2007, bls. 319 – 329) þar sem 

unglingar með þroskahömlun töldu traust og jafnræði skipta miklu máli en Bane o.fl. (2012, 

bls. 109 – 122) töldu helsta hlutverk vina meðal annars vera hvatningu og hughreystingu. 

Einn viðmælandi minn sagðist hafa jákvæðari sjálfsmynd núna en áður og ástæða 

breytinganna væri sú, að mjög góður vinur sem einnig var með þroskahömlun hafi hjálpað 

sér að breyta hugarfarinu. Í gegnum frásögn þessa viðmælanda skein traust til vinar sem olli 

því að hann trúði hvatningarorðunum. Þetta er í hnotskurn sú einlægni og tryggð sem þarf að 

vera til staðar í góðum vináttusamböndum en Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 150) nefnir 

traust og gagnkvæman skilning sem mikilvægan þátt í vináttusambandi á unglingsárum. Eins 

og fram kom  hjá Frostad og Pijl (2007, bls. 15 – 30) eru sterk tengsl á milli félagslegrar stöðu 

og sjálfsmyndar. Að vera meðal jafningja þýðir að vera á jafnréttisgrundvelli í þeim 

aðstæðum sem upp koma hverju sinni og að njóta trausts einhvers eflir sjálfsmynd 

viðkomandi þar sem annarri manneskju finnst hans álit skipta miklu máli. Í rannsókn Foley og 

félaga (2012, bls. 375 – 391) kom fram að ungt fólk með fötlun telur að hvatning og 

umhyggja auki þeim vellíðan.  

    Við vinnslu gagna og greiningu viðtalanna var áberandi hversu oft kom fram óöryggi 

hjá viðmælendum þegar spurt var um vini, einkum þegar þeir voru í almennnum skólum. Þeir 

voru alls ekki vissir um hvort kalla ætti skólafélagana vini eða ekki. Óöryggi eins 

viðmælandans kom fram á þann hátt að hann var hræddur við að biðja bekkjarfélaga um 

hjálp, þessa sömu og hann sagðist eiga að vinum. Orðið vinur var þó oft notað þegar verið 

var að tala um kunningja og félaga en það samræmist skilgreiningu Íslensku orðabókarinnar 

sem telur þessi orð hafa sömu merkingu (Íslensk orðabók, 1992, bls. 1162). Vinur er þó 

yfirleitt notað um nánari sambönd heldur en hin tvö. Með hækkandi aldri fóru viðmælendur 

að átta sig á þeim mun og kom það fram í frásögnum þeirra. 
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    Grétar L. Marinósson o.fl. (2007, bls. 283 – 284) benda á að oft ganga félagsleg 

samskipti betur á yngri árum á milli barna með þroskahömlun og jafnaldra. Viðmælendur 

mínir höfðu mismikla reynslu af vináttusamböndum en flestir áttu þó vini í yngstu bekkjum. 

Það er í samræmi við skoðanir Frostad og Pijl (2007, bls. 25) sem halda því fram að eftir því 

sem börn verða eldri breikki oft bilið í félagslegum þroska á milli þeirra sem eru með 

þroskahömlun og annarra. Það getur verið ástæða þess að vináttutengslum fækkar eftir því 

sem börn verða eldri því vinátta byggir meðal annars á gagnkvæmni í samskiptum (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 150). Í ljósi þessa má draga þær ályktanir að það sé mikilvægt 

fyrir vini að vera jafnvígir í félagslegri færni og hafa svipaðan vitsmunaþroska. Þannig geti 

þeir aðstoðað hver annan á jafnréttisgrundvelli við að takast á við þær áskoranir sem mæta 

þeim í lífinu.  

    Þetta leiðir hugann að því að vinátta byggir á sjálfviljugu vali (Suttles, 2010, bls. 97) og 

að „líkur sækir líkan heim“, enda kýs margt fólk með þroskahömlun að eiga vináttusamband 

við aðra með slíka fötlun (Kensinger, 2004, bls. 140). Svör þátttakenda í minni rannsókn sýna 

afgerandi niðurstöðu í þessa átt. Þeir áttu langflestir í erfiðleikum með vinatengsl þangað til 

þeir kynntust öðrum með þroskahömlun. Eftir að hafa átt ófatlaða vini í yngstu bekkjum 

grunnskóla þá var viðmælendum mínum hafnað eftir því sem þeir urðu eldri. Það var ekki 

fyrr en þeir fóru í sérdeildir, sérskóla eða íþróttir fyrir fatlað fólk sem þeir eignuðust aftur vini 

eins og fram hefur komið. Sumir sögðu að þá hafi þeir eignast sína fyrstu vini á ævinni. Þetta 

samrýmist niðurstöðum á rannsókn Diez (2010, bls. 168 – 169) þar sem fram kom að 

nemendur með þroskahömlun eignuðust sumir sína fyrstu vini þegar þeir fóru í sérdeild og 

upplifðu þar sterkara félagsnet.  

   Sharabi og Margalit (2011, bls. 380) benda á að einmanaleiki sé sérsaukafull reynsla 

sem hafi áhrif á lífsgæði barna og unglinga. Ennfremur geti sú upplifun haft áframhaldandi 

áhrif og áhættu fyrir velferð þeirra í framtíðinni. Viðmælendur mínir fundu fyrir þessu og 

einn þeirra, Baldur, sagði að eftir að hann hafði misst sambandið við vini sína, sem allir voru 

yngri en hann, hafi honum aldrei verið boðið neitt og farið ... í smá skel, lokast af. Það er ekki 

hægt að þvinga fólk til að mynda vináttusamband þótt hugsanlega sé mögulegt að stuðla að 

bættum félagstengslum manna á milli. Schneider og félagar (1994, bls. 323 – 340) segja 

lykilatriði í vináttusambandi að vera með sínum líkum en  það er ekki auðvelt fyrir 

utanaðkomandi aðila að leiða saman einstaklinga með það í huga að mynda vinskap. Fólk 
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verður að finna sjálft hjá sér löngun til að vingast við annan einstakling, finna í sjálfum sér þá 

einlægni og samkennd sem einkennir vináttu á milli einstaklinga. 

    Í mörg ár velktust viðmælendur mínir í vafa um félagslega stöðu sína á meðal 

jafnaldra og töldu sig ekki eiga góðan vin. Fram kom í viðtölunum að þessi ár voru þeim erfið 

vegna lítilla félagslegra tengsla við jafnaldra sem þeir þó umgengust nær daglega í mörg ár. 

Ein undantekning var á þessu, sá viðmælandi átti ófatlaða vini alla sína skólagöngu en fann 

þó fyrir höfnun meðal margra annarra. Þegar rannsóknin var gerð höfðu allir nema einn 

eignast góðan vin og jafnvel fleiri en einn. Þessa vini eignuðust þeir í skólum og tómstundum 

með sínum líkum, það er með þroskahömlun. Þeir sögðu það engu máli skipta hvort vinir 

þeirra væru með fötlun eða ekki enda voru þeir sáttir með vinina sem þeir höfðu valið sér 

sjálfir. 

    Í gegnum viðtölin kom vel fram gildi vináttunnar fyrir þátttakendur. Eftir að hafa 

upplifað einsemd og vanlíðan samfara henni, gjörbreyttist líðan þeirra og sjálfsmynd þegar 

þeir eignuðust vini.  

5.3. Ábyrgð skóla og yfirvalda – virðing fyrir mismunandi skoðunum og reynslu 

Það er erfitt að setja sig svo vel í spor annarra að hægt sé að gera sér grein fyrir 

raunverulegum tilfinningum þeirra (Byrnes og Rickards, 2011, bls. 27 – 28). Þetta er meðal 

annars ástæða þess að ég ákvað að tala milliliðalaust við það fólk sem ég hafði áhuga á að 

rannsaka, því það hefur rödd og á hana þarf að hlusta.  

    Viðmælendur mínir höfðu mikið að segja og tjáðu vel reynslu sína af líðan,  

samskiptum og fleiru og höfðu áhuga á að segja frá. Í Samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks 

(2007) er skýrt tekið fram að taka beri tillit til skoðana þess og rannsóknir hafa sýnt að það er 

vel hæft til þess að gera grein fyrir þeim (Saggers o.fl., 2011, bls. 180; Byrnes og Rickards, 

2011, bls. 28). Upplifun mín af viðtölunum við ungt fólk með þroskahömlun staðfestir þetta. 

Það kom skýrt fram að það hefur margt að segja og það er mikið mark takandi á orðum þess. 

Þrátt fyrir að hlusta beri á fólk með fötlun hafa nemendur haft lítil áhrif á málefni skólanna 

(DeFur og Korinek, 2010, bls. 17). Saggers og félagar (2011) sögðu að eftir að hafa hlustað á 

raddir nemenda með einhverfu, hafi verið hægt að gera sér betur grein fyrir þeim 

erfiðleikum sem þeir mættu í almennum skólum og auk þess hafi komið fram mögulegar 

lausnir til úrbóta (Saggers o.fl., 2011, bls. 180). Því má gera ráð fyrir að með því að hlusta á 
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nemendurna hafi það auðveldað yfirvöldum að gera hagnýtar og viðeigandi ráðstafanir sem 

voru til bóta fyrir nemendur með einhverfu og ef til vill fleiri. 

    Vanlíðan í skóla sem fram kemur í niðurstöðum mínum endurspeglar það sem kemur 

fram hjá Foley o.fl. (2012, bls. 375 – 391) sem segja að það skipti börn og ungmenni með 

fötlun miklu máli að fá að taka þátt og hafa áhrif í samfélaginu. Í þessu samhengi má velta 

fyrir sér hve mikið sé hlustað á raddir nemenda með þroskahömlun í skólunum. Það kom vel 

fram hjá einum viðmælanda minna sem var mjög ósáttur og hræddur við að hugsanlega ætti 

að leggja niður sérskóla og sérdeildir og honum fannst óréttlátt að nemendur hafi ekkert 

verið spurðir álits. Honum var heitt í hamsi og hvatti ráðamenn til að tala við þá sem væru nú 

á starfsbrautum framhaldsskólanna og fá upplýsingar um hvernig þeim hafi liðið í almennum 

grunnskóla. Rannsakendur með þroskahömlun (Bane o.fl., 2012, bls. 109 – 122), sem fannst 

þeir njóta viðurkenningar og að hlustað væri á skoðanir þeirra, sögðust vona að aðrir með 

þroskahömlun fengju líka tækifæri til að gera rannsóknir og töldu að það gæti breytt 

hugsunarhætti fólks gagnvart einstaklingum með þroskahömlun. Af því sem á undan er sagt 

má gera ráð fyrir að fólk með þroskahömlun og aðrar fatlanir hafi áhuga og getu til að koma 

skoðunum sínum á framfæri og fá þannig tækifæri til að hafa áhrif. Viðmælendur mínir höfðu 

sterkar skoðanir á ýmsu sem varðaði hagsmuni þeirra og líðan. Þeir áttu frekar auðvelt með 

að tjá reynslu sína, sem oft á tíðum virtist mjög greipt í minni þeirra, og voru einlægir. Þeir 

vilja hafa áhrif á málefni sem snerta þá sem og önnur þjóðfélagsmál en það er í samræmi við 

rannsóknir Deguara o.fl. (2012, bls. 123 – 127). 

    Í Salamanca yfirlýsingunni (1994) kemur fram að skólarnir séu virkasta aflið til að 

móta þjóðfélag án aðgreiningar. Þetta sjónarmið hefur einnig komið fram í viðtölum við 

nemendur en þeir telja kennara gegna lykilhlutverki í að móta viðhorfin (Messiou (2008, bls. 

30). Enginn af mínum viðmælendum nefndi að kennarar hefðu reynt með markvissum hætti 

að efla virðingu fyrir fjölbreytileika nemenda eins og Frederickson (2010, bls. 4 – 12) telur 

meðal annars svo mikilvægt. Hins vegar nefndu þeir flestir kennara sína í viðtölunum þegar 

þeir ræddu um  nám sitt og líðan. Það kom fram að kennarar í almennu skólunum gerðu 

ýmist of miklar kröfur til þeirra eða létu þá fá of létt námsefni sem jafnvel var ætlað yngri 

bekkjum. Af þessu er hægt að álykta að kennarar hafi ef til vill ekki skilið þarfir nemendanna 

nógu vel eða ekki haft tækifæri til að veita þá aðstoð sem nauðsynleg var. Nemendur í 

Kanada (DeFur, 2010, bls. 15 – 19) töldu nauðsynlegt að gagnkvæm virðing ríkti á milli 

kennara og nemenda. Nemandi í þeirri rannsókn sagði, að eftir sína skólagöngu hafi hann 
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gert sér ljóst hversu mikil áhrif kennarar hafi haft á líf hans. Hann ákvað að feta í fótspor 

þeirra og aðstoða aðra við að breyta lífi sínu. Honum fannst hann fullfær um það og þakkaði 

kennurum sínum fyrir að hafa gefið sér þennan drifkraft.  

    Nánast öll ungmennin sem ég talaði við höfðu orðið fyrir einelti í almenna 

grunnskólanum en ekki í framhaldsskólanum. Þeir upplifðu höfnun skólafélaga sem er 

sambærileg við spænsku nemendurna (Diez, 2010, bls. 168 – 169) og þá skosku (Cooney o.fl., 

2006, bls. 436 – 440) sem upplifðu einnig höfnun í skólasamfélagi án aðgreiningar. Sharabi 

o.fl. (2011, bls. 380) telja einmanaleika sársaukafulla reynslu sem geti haft langvarandi áhrif 

og áhættu fyrir velferð í framtíðinni. Draga má þá ályktun að þar sem ekki var brugðist við því 

einelti sem mínir viðmælendur urðu fyrir hafi það haft neikvæð áhrif á líðan þeirra og 

endurspeglist í slakri sjálfsmynd eins og fram hefur komið fyrr í kaflanum.   

    Estell o.fl. (2009, bls. 110 – 124) halda því fram að til að fjölbreyttur nemendahópur 

nái að mynda félags- og vinatengsl þurfi markviss þjálfun að fara fram. Ekki var spurt 

sérstaklega um þetta í minni rannsókn og enginn viðmælenda nefndi slíka þjálfun. Noyes 

(2007, bls. 197 – 198) telur það eitt af undirstöðuatriðum góðrar samskiptafærni að geta sett 

sig í spor annarra. Nemendur sem tóku þátt í þess konar þjálfun sýndu jákvæða 

viðhorfsbreytingu gagnvart samnemendum með fötlun en þó var hún ekki afgerandi (Hurst 

o.fl., 2012, bls. 881).  

    Viðmælendur mínir höfðu allir nema einn reynslu af neikvæðum samskiptum við 

kennara í almennu skólunum. Margir nefndu að einn af kostum þess að vera í  

sérdeildum/sérskólum og starfsbrautum væri jákvætt viðhorf kennara til þeirra. Þetta 

samrýmist niðurstöðum Diez (2010, bls. 169) þar sem fram kom að nemendur með fötlun 

töldu að í sérkennslu (special educational support) hafi þeir fengið einu raunverulegu 

hjálpina á allri sinni skólagöngu. Þátttakandi í rannsókn Diez sagði að þegar sérkennarinn hafi 

fengið honum verkefni við sitt hæfi hafi honum liðið vel og fundist hann gera gagn. Einn 

viðmælandi minn hafði svipaða reynslu og sagði að á starfsbraut hafi kennarar verið 

fagmenn sem lögðu fyrir hann verkefni við hæfi, höfðu trú á honum og lögðu áherslu á 

styrkleika hans en ekki veikleika. Hermína Gunnþórsdóttir (2010) hefur bent á, í þessu 

samhengi, að kennarar væru óöruggir og virtust ekki vita hvar aðstoð væri að fá til að koma 

til móts við fjölbreyttan nemendahóp og má hugsanlega rekja þessa stöðu nemenda til 

óöryggis kennara sem þurfa að koma til móts við margar ólíkar og oft flóknar námsþarfir 

nemenda. 
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    Þetta samrýmist orðum Ólafs Loftssonar formanns Félags grunnskólakennara, sem 

sagði að samkvæmt nýlegri skoðanakönnun sem gerð var meðal grunnskólakennara væru 

þeir allir af vilja gerðir til að sinna margbreytilegum nemendahópi. Hins vegar séu 

áhrifavaldar eins og mikið vinnuálag og of lítill tími sem hamli því að það takist. Niðurstaðan 

sýndi einnig að kennurum finnst þeir ekki vera að sinna því sem þeim ber, miðað við 

stefnuna um skóla án aðgreiningar (Ólafur Loftsson, 2013). Ályktun sem hægt er að draga af 

því sem hér hefur verið rætt er sú, að skólasamfélagið hafi ekki alltaf komið til móts við 

mismunandi þarfir  nemenda varðandi nám og félagslega stöðu. Einnig hefur komið fram að 

kennarar gera sér grein fyrir þessu en tekst ekki öllum, þrátt fyrir góðan vilja, að sinna 

þörfum hvers og eins í margbreytilegum nemendahópi. Þrátt fyrir að viðmælendur mínir hafi 

upplifað neikvæð viðhorf í grunnskólanum er ekki hægt að alhæfa um að svo sé með alla 

nemendur en miðað við orð viðmælenda þá er þessi upplifun þeirra nokkuð sterk og ljóst að 

þetta er málefni sem þarft væri að rannsaka betur. 

    Það sem í upphafi varð til þess að stefnan um skóla án aðgreiningar hélt innreið sína 

voru háleitar hugmyndir manna um réttlátt og sanngjarnt þjóðfélag. Þar skyldi útrýma öllum 

kerfum sem leiddu til mismununar með tilliti til möguleika á tækifærum til menntunar 

(Armstrong o.fl., 2010, bls. 24). Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er nám án 

aðgreiningar opinber stefna á Íslandi. Þessi stefna er orðin ríkjandi víða um heim og eru 

menn ekki á eitt sáttir enda ganga fræðin og raunveruleikinn alls ekki alltaf í takt (Armstrong 

o.fl., 2010, bls. 12). Stefna í stjórnmálum getur verið túlkuð á mismunandi vegu og þess 

vegna geta skilaboðin, frá opinberum aðilum til skólaumhverfisins og foreldra, verið 

margvísleg (Thomas o.fl. 2001, bls. 10). Niðurstöður minnar rannsóknar benda síður en svo 

til þess að viðmælendur mínir hafi fundið til öryggis og notið bernsku sinnar í grunnskóla eins 

og þeir áttu að gera samkvæmt lögum um grunnskóla (91/2008). Aðeins einn viðmælandi 

sagði, þegar spurt var um líðan í almennum grunnskóla, að árin þar hafi verið skemmtileg. 

Hins vegar gætti mótsagnar hjá honum því hann hætti í þeim skóla vegna þess að honum 

fannst hann ekki falla inn í hóp annarra nemenda og var lagður í einelti. Helsta ástæða 

vanlíðunar þeirra sem ég ræddi við var félagsleg staða þeirra. Þátttakendur upplifðu 

einmanaleika á efri stigum grunnskólaáranna og fannst þeir ekki falla almennilega inn í hóp 

samnemenda. Það samræmist niðurstöðu nýlegrar rannsóknar Petry og Bossart (2012, bls. 

99) þar sem fram kemur að börn með þroskahömlun séu einangraðri í bekkjum en aðrir 

nemendur og hafa jafnframt slakari sjálfsmynd.  
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    Helsta áhyggjuefni foreldra varðandi stefnuna um skóla án aðgreiningar er slök 

félagsleg staða barna með þroskahömlun (Grétar L. Marinósson, Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2007, bls. 166; Arndt, 2006, bls. 60). Því má segja að niðurstöðurnar 

samrýmist orðum foreldra sem hafa komið fram í fjölmiðlum undanfarin ár og lýst yfir 

áhyggjum vegna slæmrar félagslegrar stöðu barna sinna í almennum skólum. Margir 

foreldrar fatlaðra barna telja þeim betur borgið í sérskólum en finnst sú skoðun sín lítils virt 

meðal yfirvalda (Eiríkur Þorláksson, Páll Hjaltason og Steinunn Sigurðardóttir, 2008, bls. 15 – 

18; Ásta Kristín Ólafsdóttir, 2011). Kristín Guðmundsdóttir (2012) telur að foreldrarnir viti 

hvað sé barninu sínu fyrir bestu en bendir jafnframt á að það sé erfitt að þurfa að sækja um 

sérskóla fyrir barnið sitt. Eins og fram kemur í kafla 3.2.1. eru ákvæði í Barnasáttmála SÞ, 

mannréttindasáttmála SÞ, Evrópusáttmála SÞ og lögum um grunnskóla þess efnis, að 

foreldrar eða aðrir sem eru ábyrgir fyrir uppeldi barns beri höfuðábyrgð á því að koma því til 

þroska og sjá því fyrir viðunandi lífsskilyrðum til þess. Félagsleg tengslamyndun og vinátta er 

talin mjög mikilvæg fyrir félags- og tilfinningaþroska einstaklinga sem hefur svo meðal annars 

áhrif á skólafærni og líðan (Ladd, o.fl., 1996, bls.  1103 – 1118; Estell o.fl., 2009, bls. 110 – 

124). Velta má fyrir sér hvort verið sé að sniðganga samninga og lög sem kveða á um ábyrgð 

foreldra með því að neita þeim um að skrá barn í sérskóla þegar þeir telja það ná meiri 

félagsþroska þar en í almennum skóla. Einnig er hugsanlegt að verið sé að ganga í berhögg 

við yfirlýsta stefnu og lög sem nefnd voru hér að framan en eins og Jóhanna G. Kristjánsdóttir 

(2011) segir þá eiga foreldrar að hafa síðasta orðið um hvort sérskóli eða almennur skóli 

verði fyrir valinu og hún telur að sá valkostur hafi verið tekinn af foreldrum.  

    Skólaval er lögbundið hérlendis (lög um grunnskóla nr. 91/2008) og í sameiginlegri 

framtíðarsýn Félags grunnskólakennara, Skólastjórafélags Íslands og Sambands íslenskra 

sveitarfélaga, fyrir árin 2007-2020, kemur fram að foreldrar eigi möguleika á að velja skóla 

fyrir barn sitt (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). Ennfremur er bundið í lög um 

grunnskóla að foreldrar geti sótt um skólavist fyrir barnið í sérúrræði eða í sérskóla (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þarna er reyndar aðeins nefnt að hægt sé að sækja um sérúrræði 

eða sérskóla, sem þýðir líklega ekki að fólk eigi skilyrðislausan rétt á þeirri skólavist. Í 

grunnskólalögunum og framtíðarsýninni er ekki kveðið á um sérstaka skólagerð sem hægt er 

að velja um og má því ætla að sérskólar séu þarna inni í myndinni sem og aðrir skólar.    

    Fólk með fötlun hefur tekið þátt í umræðunni um skóla án aðgreiningar og sýnist sitt 

hverjum. Skúli Steinar Pétursson, sendiherra Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með 
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fötlun, segir það sína skoðun að fatlað fólk eigi ekki að vera í sérdeildum. Hann telur að fólk 

með fötlun þroskist betur félagslega með því að vera í skóla án aðgreiningar (Skúli Steinar 

Pétursson, 2011).  

    Viðmælendur mínir höfðu allir reynslu af skólum án aðgreiningar og einnig 

sérúrræðum ýmis konar svo sem sérdeildum, sérskólum, starfsbrautum og íþróttum fatlaðra. 

Afstaða þeirra til stefnunnar um skóla og þjóðfélag án aðgreiningar var nokkuð skýr. 

Mikilvægast af öllu fannst þeim að bjóða upp á val um úrræði, bæði hvað varðar menntun og 

búsetu. Sú niðurstaða er í samræmi við Bane og félaga (2012, bls. 109 – 122) og bendir til að 

fólk með þroskahömlun vilji fá að velja um mismunandi búsetuform og í því samhengi voru 

nefnd sambýli, einbýli og fleira.  

     Engum minna viðmælenda hafði liðið skilyrðislaust vel í almennum skóla og allir 

höfðu átt erfið tímabil þar. Tíu af ellefu viðmælendum áttu ekki vini nema í yngstu bekkjum 

grunnskólans og voru oft einmana þegar leið á skólagöngu þeirra. Eitt viðtal var mjög 

umhugsunarvert en sá viðmælandi átti framan af viðtalinu frekar erfitt með að vera einlægur 

fannst mér. Hann var mjög upptekinn af því að stefnan um sérúrrði hvers konar væri röng ... 

manni líður betur í almennum bekkjum ... alþjóðasamtökin segja að það eigi ekki að vera 

starfsbrautir ... Reynsla hans af almennum skólum var samt ekki góð, hann átti einn vin, því  

... við vorum settir saman ... sá eini sem þoldi mig ... en þegar hann fór í sérskóla þá valdi 

hann sér sjálfur vini sem hann vildi vera með. Hann var mjög ráðvilltur þegar hann svaraði 

spurningunni um þessa stefnu og var mikið í mun að vita hvað rannsakanda fyndist um hana. 

Að sjálfsögðu fékk hann ekki svar við því en sagði að lokum að sér fyndist rétt að hafa val um 

skóla. Það er umhugsunarvert, að það virtist sem þessum viðmælanda fyndist hann vera að 

svíkja einhvern málstað með því að segjast upplifa annan raunveruleika heldur en þann sem 

honum hafði verið sagt að væri réttur. Upplifun hans leiðir hugann að ábendingum fólks með 

þroskahömlun sem telur mjög mikilvægt að taka mark á mismunandi reynslu og skoðunum 

fatlaðs fólks og ekki taka ákvarðanir fyrir það heldur gefa því frelsi til að velja (Bane og félaga, 

2012, bls. 109 – 122; Deguara o.fl., 2012, bls. 123 – 127). 

    Niðurstöður mínar samrýmast rannsóknum (Grétar L. Marinósson o.fl. 2007, bls. 166) 

og upplifun íslenskra foreldra sem nefndar voru hér að framan. Það er þó ekki algilt að illa 

gangi hjá börnum með þroskahömlun félagslega í almennum skólum. Á ráðstefnu um skóla 

margbreytileikans, sem haldin var á vegum Mennta-og menningarmálaráðuneytisins þann 5. 

mars 2013, hlustaði höfundur á erindi Auðar Finnbogadóttur. Hún sagði sögu ellefu ára sonar 
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síns, sem er með downs heilkenni og stundar nám í almennum skóla. Að hennar sögn hefur 

gengið mjög vel í báðum almennu grunnskólunum sem hann hefur sótt og vel er haldið utan 

um hans náms-og félagslegu þarfir (Auður Finnbogadóttir munnleg heimild, 5. mars 2013).  

    Þrátt fyrir fjölmörg tækifæri sem börn og ungmenni með þroskahömlun og ófatlaðir 

hafa fengið til að kynnast hvert öðru með samveru í skólum og tómstundum í gegnum árin, 

þá sýna rannsóknir að hvorki hafi náðst að efla félagstengsl þeirra né að breyta viðhorfum að 

neinu marki (Siperstein o.fl., 2011, bls. 379 – 384; Boer o.fl., 2012, bls. 379 – 392). Í byrjun 

árs 2013 var töluverð fjölmiðlaumræða um hvernig til hefði tekist með innleiðingu 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Rannsókn sem gerð var meðal grunnskólakennara 

(Ólafur Lofsson, 2013) leiddi í ljós að þeir höfðu ekki trú á að hægt væri að framfylgja henni 

miðað við núverandi aðstæður og nefndu meðal annars tímaleysi og of stóra námshópa. Í 

ljósi þessa var farið í viðræður við Samband íslenskra sveitarfélaga og rætt um leiðir til 

úrbóta, en ekki náðist samkomulag um aðgerðir. Nú liggur fyrir endurskoðun stefnunnar og 

verða eftirfarandi spurningar hafðar að leiðarljósi: Hver var tilgangurinn með stefnunni, 

hvernig hefur gengið, hver er  staðan í dag, er hún eins og við viljum hafa hana og ef svo er 

ekki hvað viljum við þá gera? (Ólafur Loftsson, 2013). 

    Af þessu er hægt að álykta að yfirvöld og aðrir sem koma að stefnumótun þjóðfélags 

án aðgreiningar hafi vilja til að bæta úr því sem ekki hefur tekist nógu vel. Rannveig 

Traustadóttir (2006, bls. 9) segir að það gildi um málefni fatlaðs fólks sem og önnur svið 

mannlífsins að hafa skuli bestu þekkingu hvers tíma að leiðarljósi í stefnu og starfi. Þetta geta 

sjálfsagt allir tekið undir enda byggjast mannréttindi á jafnrétti, réttlæti og virðingu fyrir 

skoðunum og sjálfsákvörðunarrétti einstaklinga. Það getur ekki verið í anda mannréttinda að 

stjórnvöld ákveði að ein skólagerð skuli henta öllum nemendum. Farrel (2000, bls. 154) á 

lokaorð þessa kafla, sem samrýmast niðurstöðum rannsókna, en hann telur að lykilatriði þess 

að stefnan um skóla án aðgreiningar takist vel sé félagsleg þátttaka nemenda með 

þroskahömlun. 
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6. Lokaorð 

 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að félagsleg samskipti ungs fólks með þroskahömlun 

við jafnaldra sína eru að mörgu leyti góð en að öðru leyti ekki. Þegar um er að ræða 

samskipti við ófatlaða jafnaldra eru náin tengls lítil sem engin eftir að yngsta stigi grunnskóla 

lýkur. Þeir sem eiga vini eignuðust þá í sérdeildum, sérskóla, starfsbrautum eða íþróttum 

fatlaðra. Ekki er hægt að alhæfa út frá svo smáu úrtaki en rannsóknin gefur til kynna að 

samskipti við aðra og félagsleg staða hafði veruleg áhrif á líðan fólks með þroskahömlun og 

að eitt það allra mikilvægasta í sambandi við vellíðan sé að eiga vini. Ekki voru settar fram 

lausnir en fram kom þó að hugsanlegar leiðir til úrbóta séu meðal annars að fólk fái frelsi til 

að velja um fjölbreyttar leiðir.   

    Rannsókn mín á félagslegum samskiptum ungs fólks með þroskahömlun hefur vakið 

mig til umhugsunar um málefni sem tengjast félagslegri stöðu fólks. Þær rannsóknir sem ég 

las og viðtölin við þátttakendur benda til þess að félagsleg staða skipti gífurlega miklu máli 

varðandi líðan ungmenna. Íslenskir og erlendir fræðimenn hafa sýnt með rannsóknum að til 

þess að stefnan um skóla án aðgreiningar heppnist vel, sé félagsleg þátttaka barna með 

þroskahömlun lykilatriði (Grétar L. Marinósson og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007, bls. 78; 

Farrel, 2000, bls. 154) og að góð félagsleg staða sé eitt það allra mikilvægasta í lífi ungmenna 

(Arndt, 2006, bls. 60 – 61).  

    Þar sem stefna yfirvalda víða um heim er sú að engin aðgreining skuli ríkja, þarf að  

vinna mjög markvisst að því að sameina alla félagslega. Þá er spurning hvort það sé mögulegt 

og hvort það sé í samræmi við mannréttindasáttmála sem gerðir hafa verið, því samkvæmt 

þeim á fólk að hafa frelsi til að velja. Þegar talað er um stefnuna um skóla og þjóðfélag án 

aðgreiningar er hægt að skilja það svo að hún felist í mismun á tveimur hópum, fólki með 

fötlun og ófötluðum. Það er mikilvægt að fram komi ólíkar þarfir allra einstaklinga og að fólk 

sé ekki dregið í fyrirfram ákveðna dilka. Það er mikil ábyrgð að stýra stefnu sem getur haft 

svo afdrifaríkar afleiðingar fyrir líðan fólks. Í rannsókn minni hlustaði ég á áhrifaríkar 

frásagnir ungs fólks með þroskahömlun annars vegar um vanlíðan í aðstæðum sem þeim var 

gert að vera í og hins vegar um gleðina sem það upplifði við breyttar félagslegar aðstæður. 

Innan almennra skóla hafði það ekki haft tækifæri til að velja sér vini en í sérúrræðum var 

annað uppi á teningnum. Sem betur fer tekst stundum vel til með félagsleg tengsl ungmenna 
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með þroskahömlun og ófatlaðra jafnaldra og það hlýtur að samræmast 

mannréttindastefnunni um frelsi einstaklinga til að velja, að báðir möguleikar séu í stöðunni. 

       Það hafa verið gerðar margar rannsóknir á félagslegri stöðu fólks með fötlun en það 

er ekki nóg að gera rannsóknir til að þróun eigi sér stað. Þegar unnið er með niðurstöður 

þeirra þarf að einblína á hvernig hægt sé að nota þær í framkvæmd, taka tillit til margvíslegra 

aðstæðna og fjölbreytileika þess hóps sem um ræðir. Einnig þarf að hlusta á þá sem málið 

snýst um, rannsakendur verða að geta sett sig í þeirra spor og skilið þá. Yfirvöld í hverju landi 

þurfa að nota gagnrýna hugsun og ígrunda vel þær stefnur sem þau hyggjast innleiða. Þau 

verða að þora að taka snarpar beygjur á leið sinni til þróunar, vera sífellt tilbúin að 

endurskoða fyrri áætlanir og taka tillit til skoðana þeirra sem málið snertir. Yfirvöld þurfa að 

gefa sér tíma í þróunina svo hún verði átakalítil og þeir sem hagsmuna eiga að gæta þurfa að 

eiga kost á margbreytilegu vali.  

    Að lokum vil ég þakka fyrir að hafa fengið að hlusta á frásagnir ellefu ólíkra 

einstaklinga sem urðu til þess að víkka minn sjóndeildarhring. Eftir að hafa rætt við þessa 

einstaklinga tel ég að skólar og þjóðfélag án aðgreiningar eigi ekki að vera markmið í sjálfu 

sér, heldur eigi hver einstaklingur að eiga kost á óheftu vali á þeirri leið sem hann kýs sjálfur 

að hamingjuríku lífi. 
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           Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi 

 Grunnskóli 

Í hvaða grunnskóla varstu? 

Hvernig leið þér almennt í grunnskóla? 

Hvað fannst þér best við að vera í almennum bekk í grunnskóla? 

Hvað fannst þér verst við að vera í almennum bekk í grunnskóla? 

Varstu í sérdeild eða sérskóla? 

Hvað fannst þér best við að vera í sérdeild eða sérskóla? 

Hvað fannst þér verst við að vera í sérdeild eða sérskóla? 

Áttirðu vini á grunnskólaárunum, hverjir voru þeir? 

Hvað gerðirðu í frímínútum? 

Með hverjum varstu þegar þú varst ekki í skólanum? 

 

 Framhaldsskóli. 

Varstu eða ertu í framhaldsskóla? 

Varstu á starfsbraut og/eða í almennum áföngum? 

Hvernig líður þér/leið þér í framhaldsskóla? 

Hvað finnst/fannst þér best við framhaldsskólann? 

Hvað finnst/fannst þér best við almennu áfangana? 

Hvað finnst/fannst þér best við starfsbrautina? 

Hvað finnst/fannst þér verst við framhaldsskólann? 

Hvað finnst/fannst þér verst við almennu áfangana? 

Hvað finnst/fannst þér verst við starfsbraut? 

Hvað gerirðu/gerðirðu í frímínútum? 
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Með hverjum ertu utan skóla?  

 

 Tómstundir. 

Stundarðu tómstundir?  

Hefurðu alltaf verið í sama félagsskap? 

Af hverju skiptirðu? Er einhver munur á félögunum? 

Hvað er best við þær? 

Hvað er verst við þær? 

 

 Vinir. 

Áttu góða vini núna? Hvar kynntistu þeim? 

Mundirðu vilja eiga aðra vini? 

Skiptir máli hvort þeir séu með fötlun eða ófatlaðir? 

Af hverju finnst þér þeir vera vinir þínir? 

Hvað er besti vinur? Átt þú slíkan vin? 

Hvað þýðir vinátta? 

 

 Líðan, sjálfsmynd og framtíðaráform. 

Hvernig líður þér núna? Af hverju? Hefur þér alltaf liðið svona? 

Hvað skiptir mestu máli til að manni líði vel? 

Hvernig er sjálfsmyndin þín?  

Hefur hún alltaf verið svona? Af hverju breyttist hún? 

Hvað skiptir mestu máli til að maður sé ánægður með sjálfan sig? 

Ef þú gætir eða hefðir getað breytt einhverju, hverju mundirðu vilja breyta? 

Hver eru framtíðaráform þín? 
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 Stefnan um skóla og þjóðfélag án aðgreiningar. 

Hvað finnst þér um stefnuna um skóla og þjóðfélag án aðgreiningar? 
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Fylgiskjal 2 

 

Kynningarbréf til þátttakenda 
 

Hver er reynsla ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við 

jafnaldra sína? 

Sæl/sæll (nafn) 

Nú í vetur er ég, undirrituð, í námi við Háskólann á Akureyri. Sem lokaverkefni 

ætla ég að gera rannsókn á samskiptum ungs fólks með þroskahömlun við 

jafnaldra sína. Ég hef áhuga á að tala við þig og fá upplýsingar um þína reynslu.  

Rannsóknin fer þannig fram að ég tek viðtal við þig og það er tekið upp á 

diktafón. Í viðtalinu ræðum við saman um þetta mál, ég spyr þig spurninga og 

þú svarar ef þú vilt en þú þarft ekki að svara öllu. Þú getur líka sagt mér það 

sem þig langar til í sambandi við samskipti, vináttu og fleira þess háttar án þess 

að ég spyrji þig beint. 

Þú mátt velja stað þar sem viðtalið fer fram, einhvern stað þar sem við fáum að 

vera í friði að spjalla í um það bil 30-40 mínútur. 

Það fær enginn annar að vita að þú takir þátt í rannsókninni og þú mátt velja 

þér leyninafn sem  ég nota þegar ég tala við þig  Þú mátt líka velja leyninöfn á 

fleira, t.d. félagana, skólana og tómstundaklúbbana. 

Það væri gaman að fá að tala við þig en þú mátt alveg neita því. 

 

 

Virðingarfyllst 

 

________________________________ 

Þorbjörg Vilhjálmsdóttir 
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Fylgiskjal 3 

 

                                         Samþykkisyfirlýsing 

 

         Dagsetning  _________ 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í rannsókninni „Reynsla ungs 

fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við jafnaldra sína.“ Ég leyfi 

að viðtal Þorbjargar Vilhjálmsdóttur við mig verði notað í rannsókninni. 

 

 

 

 

 

 

Virðingarfyllst  

____________________________________ 
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Fylgiskjal 4 

 

Tilkynning til Persónuverndar og staðfesting móttöku 
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