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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til BA prófs við Kennaraháskóla Íslands verður fjallað um gerð 

orðabókar á auðskildu máli og hvaða skilyrði þannig bók þarf að uppfylla til að nýtast 

sem best fyrir fólk með þroskahömlun. Orðabókin mun innihalda upplýsingar um það 

sem snýr að kynlífi og samböndum milli fólks, á auðskildu og aðgengilegu máli og mun 

koma til með að bæta nokkuð úr brýnni þörf á upplýsingum fyrir þroskahamlaða 

einstaklinga. Orðabókin inniheldur félagshæfnisögur, orð með orðskýringum og myndum 

og að lokum tilfinningatré sem sýna hvaða líðan hver grunntilfinning leiðir af sér. 

 

Ritgerðin er að hluta til heimildaritgerð og farið var í gegnum sögu hugmyndafræðinnar 

um málefni fatlaðs fólks frá lokum sautjándu aldar fram til dagsins í dag. Óhætt er að 

segja að margt hefur áunnist í baráttunni fyrir bættum lífskjörum en mikið starf er þó 

óunnið. Lögin segja að allir eigi rétt til náms við hæfi og undirstaða velfarnaðar geta 

flestir verið sammála um að sé góð menntun. Þannig eru skólarnir virkasta aflið við að 

búa ungt fólk undir lífið.  

 

Lífsleikni er hluti af námsefni grunnskólans og er ætlað að uppfræða nemendur um að 

vera meðvitaðir um þátt tilfinninga í öllum samskiptum. Að nemendur geri sér grein fyrir 

merkingu hugtakanna kyn, kynferði og kynhlutverk og hvaða hlutverki þau þjóna. Þá 

snýst lífsleikni einnig um hlutverk fjölskyldu og að vera uppalandi. Kennsluaðferðir og 

námsgögn þurfa að vera til á auðskildu máli til að mæta þörfum nemanda sem eru með 

sérþarfir, svo fólk með fötlun njóti jafnréttis. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til B.A. prófs á þroskaþjálfabraut í Kennaraháskóla Íslands 

vorið 2008. Tildrög þessa verkefnis eru að okkur bauðst að vera þátttakendur í gerð 

orðabókar á auðskildu máli um lífsleikni og kynfræðslu fyrir fólk með þroskahömlun, 

sem leiðbeinandi okkar María Jónsdóttir félagsráðgjafi stendur fyrir. Við þurftum ekki að 

hugsa okkur tvisvar um þar sem okkur þótti þetta spennandi verkefni og mikil áskorun að 

taka þátt. 

 

Þegar vinnan hófst við upplýsingaöflun á námsefni í lífsleikni á auðskildu máli, kom 

fljótt í ljós að skortur er á efni við hæfi um lífsleikni og kynfræðslu. 

Þegar við vorum í vettvangsnámi í grunnskóla í Reykjavík sáum við um gerð námsefnis í 

lífsleikni fyrir þrjá þroskahamlaða nemendur. Þá sáum við enn frekar hve lítið er til af 

auðskildu efni um kynfræðslu og hversu lítil kennsla í kynfræðslu hefur í raun verið fyrir 

nemendur á unglingsaldri. Það efldi áhuga okkar á gerð slíks efnis og er þetta verkefni 

afrakstur vinnu okkar og upplýsingaöflunar um þessi mál. 

 

María hefur veitt okkur góða og lærdómsríka leiðsögn í þessu verkefni og færum við 

henni bestu þakkir fyrir. Hreiðar Sigtryggsson og Árni Viðar Þórarinsson fá okkar bestu 

þakkir fyrir yfirlestur. Einnig viljum við þakka Árna Berúlfi Jónssyni og Guðrúnu Dóru 

Þórudóttur fyrir teikningar. Sérstaklega viljum við þakka okkar ástkæru 

fjölskyldumeðlimum fyrir stuðninginn í gegnum árin í okkar námi. 
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Inngangur 

Þessari ritgerð er ætlað að gefa yfirlit um stöðu mála um aðgengi til náms með lífsleikni 

og kynfræðslu í brennidepli. Lögin kveða skýrt á um að réttur til náms er fyrir alla. Helstu 

lagaheimildir sem fjallað verður um eru lög og reglugerðir um réttinn til náms og einnig 

skoðuðum við alþjóðareglur eins og Mannréttindasáttmála Evrópu því þar eru jöfn 

réttindi tryggð án nokkurs manngreiningarálits eða mismununar.  

 

Við kynnum þróun hugmyndafræði í málefnum fatlaðra og hvernig kenningar 

fræðimanna áttu þátt í að breyta stöðu fatlaðra til hins betra. Hugmyndafræðin birtist helst 

í því að réttindi fatlaðra einstaklinga séu mannréttindi fyrst og fremst og krafa um fulla 

þátttöku í samfélaginu hefur verið sett á oddinn. 

 

Við skoðuðum sérstaklega hvernig málum er háttað í tengslum við námsefni í lífsleikni 

sem er tiltölulega ungt námsefni í grunnskólum landsins. Hluti af lífsleiknifræðslu er að 

efla sjálfstraust og sjálfsaga, móta og efla sínar eigin skoðanir, læra að setja sig í spor 

annarra, bera virðingu fyrir öðrum og skoðunum þeirra án öfga og fordóma. Til viðbótar 

er kynfræðsla einnig hluti af lífsleiknikennslunni.  

 

Þar sem kennsla í lífsleikni hófst ekki fyrr en undir lok síðustu aldar mætti ætla að 

fullorðið fólk sem löngu hefur lokið sinni skólagöngu hafi þurft að öðlast færni í lífsleikni 

í gegnum eigin reynslu og með sjálfsnámi þar sem kynfræðslukennsla var lítil og hratt 

farið yfir námsefnið. Mörgum hefur eflaust ekki þótt það flókið að afla sér þekkingar með 

lestri fræðibóka, meðal jafnaldra eða á annan hátt en það gæti verið flókið fyrir fólk með 

fatlanir að afla sér upplýsinga þar sem fræðsluefni er ekki til staðar og úrræðin til 

sjálfsnáms ekki auðug, til dæmis á auðskildu máli.  

 

Við lögðum því upp með eftirfarandi spurningar: 

 

1. Hvaða skilyrði þarf orðabók fyrir þroskahamlaða að uppfylla?  

2. Er til aðgengilegt efni um lífsleikni/kynfræðslu fyrir þennan hóp?  



Kristín Ásta Ólafsdóttir og Þóra Þórisdóttir 7 

 

Orðabókargerðin er hluti af stærra verkefni sem María Jónsdóttir félagsráðgjafi er að 

vinna að, um kynfræðslu og kynímynd. 

 

Upplýsingar fyrir fatlað fólk eru af skornum skammti um fræðslu sem snýr að lífsleikni 

og kynfræðslu. Gerð aðgengilegrar orðabókar er liður í að mæta þeirri þörf, ekki síst fyrir 

fullorðna einstaklinga sem fóru á mis við fræðslu í lífsleikni og kynfræðslu á sinni 

skólagöngu.  

 

Fólk með fötlun tilheyrir hópi einstaklinga, sem hafa mismunandi þarfir vegna 

fötlunarinnar. Heyrnarskerðing, heyrnarleysi, blinda, sjónskerðing, þroskahamlanir og 

þeir sem eru líkamlega fatlaðir tilheyra þeim hópi. Þegar búið er til námsefni sem hentar 

einum er óvíst að það henti öðrum og því þarf að taka tillit til þarfa hvers einstaklings við 

gerð námsefnis.  

 

Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta kafla er farið yfir sögulega þróun hugmyndafræðinnar í málefnum fólks með 

fötlun og hvaða áhrif sú þróun hefur haft á líf fólks. Framfarir í læknisfræði áttu sinn þátt 

í að draga úr fordómum og hræðslu við fatlað fólk og krafan um jafnrétti og 

mannsæmandi kjör hafði áhrif á minnihlutahópa sem fólk með fötlun er. 

Hugmyndafræðin um fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélagi varð til um miðja síðustu öld 

og það er sú hugmyndfræði sem reynt er að standa vörð um í dag. 

  

Í öðrum kafla er fjallað um skilgreiningar á hugtakinu fötlun þar sem lítillega er farið yfir 

tegundir fatlana. Hugmyndir sem lágu að baki læknisfræðilega- og félagslega líkaninu 

verða reifaðar og þessi líkön skoðuð út frá stöðu fatlaðra í dag. 

 

Í þriðja kafla eru skoðuð lög er snúa að málefnum fatlaðra. Einna helst er litið til laga sem 

fela í sér rétt til náms og aðgengis að auðskildum upplýsingum og almennum 

mannréttindum. 
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Fjórði kafli er um lífsleikni. Fjallað er almennt um lífsleikni, það sem í henni felst og 

hvernig hún er sett fram í aðalnámsskrá skólanna. Einnig eru tekin fyrir dæmi um 

kennsluhætti sem henta mismunandi hópum fólks með fötlun og skoðaðir lífsleiknivefir. 

Svör sem við fengum frá kennurum í tveimur skólum er varpað fram um hvernig 

kynfræðslu er háttað í þeim skóla sem þeir starfa í. Á svörunum sést hve kynfræðsla í 

skólunum er mismunandi og hversu mikil áhersla er lögð á hana sem sérfag. 

 

Í fimmta kafla er fjallað um aðferðir til að ná til fólks með fötlun. Þar er sagt frá ýmsum 

hjálparforritum sem hafa verið framleidd og hvernig þau nýtast fötluðu fólki. Tekin eru 

dæmi um forrit sem notuð eru við að búa til sjónrænt efni eins og Boardmaker, aðferðir 

til að auðvelda tölvunotkun og hjálpartæki til að auðvelda notkun lyklaborðs. 

 

Sjötti kafli er um lestur og auðlesið efni. Hvað gæti hentað hverjum og ýmsar aðferðir 

sem notaðar eru við gerð auðskilins texta. Einnig er sagt frá félagshæfnisögum, gerð 

þeirra og uppsetningu. 

 

Eftir lokaorð og heimildaskrá kemur orðabókin og er hún á auðlesnu máli, með myndum. 

Í byrjun hvers kafla í orðabókinni eru félagshæfnisögur um efnið og svo koma orð og 

orðskýringar í kjölfarið. Í lok tilfinningakaflans koma svo 5 tilfinningatré þar sem grunn- 

tilfinningin er í rótinni og líðanin út frá grunntilfinningunni er í greinum tréssins. 



Kristín Ásta Ólafsdóttir og Þóra Þórisdóttir 9 

1  Söguleg þróun hugmyndafræði í málaflokki fatlaðs fólks 

Miklar breytingar hafa orðið á lífi fatlaðra einstaklinga frá miðri tuttugustu öldinni til 

dagsins í dag, þegar hugmyndafræði um fulla þátttöku fatlaðs fólks og krafan um eðlilegt 

líf varð til. Upphafið af þeim breytingum sem urðu til bættra lífskjara fyrir þá sem stóðu 

höllum fæti í þjóðfélaginu má rekja til franskra og breskra heimspekinga sem uppi voru á 

sautjándu og átjándu öld. 

 

Í byrjun 18. aldarinnar, þegar upplýsingastefnan fer að ryðja sér til rúms, taka viðhorf til 

fatlaðra að breytast meðal annars vegna framfara í læknisfræði. Hjátrú, ótti, fordómar og 

hindurvitni taka að víkja fyrir nýjum uppgötvunum og nýrri þekkingu um orsakir 

sjúkdóma s.s geðsjúkdóma, flogaveiki og þroskahömlunar (Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

 

Helstu boðberar upplýsingastefnunnar voru breski heimspekingurinn John Locke (1632–

1704), franski heimspekingurinn og rithöfundurinn Jean Jacques Rousseau (1712–1778) 

og franski rithöfundurinn Denis Diderot (1713–1784). Með kenningum sínum höfðu þeir 

áhrif á viðhorf til þeirra sem stóðu höllum fæti í samfélaginu. Fatlaðir voru í þeirra hópi. 

Kenningar þeirra höfðu áhrif á breytt viðhorf til kennslu og þjálfunar fatlaðra barna þegar 

kom fram á 19. öldina.  

 

Kenning Locke byggðist á að barnið fæddist sem óskrifað blað, að börn lærðu af reynslu 

fyrst og fremst. Hann hélt því einnig fram að frelsi og jöfnuður ættu að vera hornsteinar 

þjóðfélagsins. Kenningar Rousseau voru byggðar á að maðurinn væri í eðli sínu góður en 

spilltist af siðmenningunni. Í bók sinni Émile ou de l’ Éducation (1817) setur hann fram 

kenningar sínar um barnauppeldi. Þar er meðal annars lögð áhersla á að þroska beri 

dómgreind og tilfinningar barnsins svo upp megi vaxa sjálfstæður og frjáls einstaklingur. 

Þriðji kennismiðurinn sem hafði áhrif á þá hugmyndafræði sem markar upphaf breytinga 

á viðhorfum til fatlaðra er Denis Diderot. Hann tengist sögu fatlaðra vegna kenninga sem 

hann setti fram um aðferðir til að kenna blindum og heyrnalausum.Viðhorf til þeirra sem 

voru vanmegnugir vegna fötlunar eða sjúkleika breyttust vegna baráttu fyrir frelsi og 
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auknum mannréttindum í kjölfar frönsku stjórnarbyltingarinnar. Upplýsingastefnan hafði 

þannig óbeinar tengingar við minnihlutahópa og þannig hafði hún áhrif á samfélagsleg 

viðhorf til fatlaðra á þann hátt að fötlunin var skilgreind sem læknisfræðilegt vandamál 

en hjátrú og hindurvitni vék fyrir annarri og mannúðlegri hugmyndafræði (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

 

Sú hugmyndafræði að fatlað fólk ætti rétt á fullri þátttöku í samfélaginu og að lifa 

eðlilegu lífi, á upphaf sitt að rekja til Norðurlandanna eftir 1950. Þá voru við lýði altækar 

stofnanir sem urðu til við breytt samfélag í kjölfar iðnbyltingarinnar. Þá var 

þroskahömluðu og fötluðu fólki komið fyrir innan veggja stofnanna og þar var þeirra líf í 

kynjaskiptum vistarverum, þar sem margir bjuggu saman, án einkarýmis og valdalaus um 

eigið líf. Á svipuðum tíma var í Skandínavíu lagður grundvöllur að nýrri stefnumótun á 

þessu sviði. Hún fól í sér að altækar stofnanir voru að mestu aflagðar og rétturinn til 

virkrar þátttöku í samfélaginu var viðurkenndur. (Margrét Margeirsdóttir 2001).  

 

Árið 1951 settu Svíar á laggirnar nefnd sem vinna átti að eflingu lífskjara og bæta 

heilbrigðis- og félagsþjónustu svo fatlaðir einstaklingar mættu njóta góðra lífskjara. 

Hugmyndafræðin var byggð á þeirri stefnu að fatlaðir hefðu sama rétt og aðrir um fulla 

þátttöku í samfélaginu og eðlilegt líf. 

 

Danmörk var fyrst þjóða til að samþykkja lög um þjónustu við þroskahamlaða árið 1959, 

þar sem hugtökin full þátttaka og eðlilegt líf koma fyrst fyrir í löggjöf og notuð sem 

stefnumótandi á þessum vettvangi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Daninn Bank Mikkelsen notaði hugtakið full þátttaka og eðlilegt líf (normalisering) 

fyrstur til að vísa til þess að þroskahamlað fólk fengi að lifa eins eðlilegu lífi og unnt væri 

á stofnunum. Karl Grunnewald og Bengt Nirje þróuðu svo hugtakið áfram þannig að 

kjarninn í kenningunni væri að þroskahömluðu fólki væri gert kleift að lifa eðlilegu lífi, 

þá voru stofnanir ekki hluti af eðlilegu lífi. 
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Hugmyndir um fulla þátttöku og eðlilegt líf (normaliseringu) bárust síðan til 

Bandaríkjanna á sjöunda áratugnum. Þar kynntist Wolf Wolfensberger þeim og þróaði 

þær áfram í nýja hugmyndafræði sem hann kallað; Social Role Valorization. Á íslensku 

hefur þýðingin á því hugtaki verið „gildisaukandi, félagslegt hlutverk” eða 

„manngilding” (Dóra S. Bjarnason, 1991).  

 

1.2 Skilgreining Nirje  

Hugmyndir Nirje um eðlilegt líf voru að umhverfið þyrfti að miðast við þarfir fatlaðs 

fólks á þann hátt að þeir gætu lifað sem eðlilegustu lífi þrátt fyrir andlega eða líkamlega 

fötlun. Eðlilegt líf á við um alla þroskahamlaða og fatlaða óháð aldri eða á hvaða stigi 

þroskaskerðingin er. Kenning Nirje á þá við um uppeldi, kennsluþjálfun, atvinnu, búsetu, 

tómstundaiðju og allt sem snertir venjulegt líf. Hann benti einnig á að það var alrangt að 

láta börn búa á stofnunum sem voru einnig fyrir fullorðna. Börnin áttu að ganga í skóla til 

að efla jákvæða sjálfsmynd og þau ættu að upplifa breytingar í lífsháttum og umhverfi í 

uppvextinum á sama hátt og annað fólk (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

1.3 Skilgreining Wolfensberger  

Wolfensberger endurskilgreindi kenningar um eðlilegt líf og fulla þátttöku út frá hefðum 

félagsvísinda og heimspeki. Kjarninn í skilgreiningu Wolfensberger á kenningum um 

eðlilegt líf felst í að leggja beri megin áherslu á þjálfun og þroska hins fatlaða 

einstaklings með það að markmiði að einstaklingurinn njóti virðingar í samfélaginu. 

Wolfensberger nefndi endurskilgreininguna „Social Role Valorization” eða 

„gildisaukandi félagsleg hlutverk” eins og það hefur verið nefnt á íslensku. Þannig getur 

fatlað fólk öðlast ákveðna félagslega stöðu og hlutverk sem eru almennt viðurkennd í því 

menningarumhverfi sem hann býr í. Hann taldi mikilvægt að almenn þjónustuúrræði 

væru nýtt þannig að fatlað fólk fengi tækifæri til að umgangast fólk sem ekki eru 

„frávikar“. Wolfensberger benti á leiðir til að vinna gegn neikvæðum viðhorfum og 

stimplun með því að draga fram jákvæðar hliðar og þroska þá hæfileika sem 

einstaklingurinn hefur til að bera. Veita honum tækifæri til menntunar félagslegs og 
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andlegs þroska, beita þannig öllum ráðum gegn „frávikinu“ (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). 

 

1.4 Samantekt 

Hugmyndafræðin sem mótaðist á miðri síðustu öld breytti gífurlega miklu í lífi fólks með 

þroskahömlun. Frá því að vera útilokað frá venjulegu lífi og vistað á stofnunum, til þess 

að fá rétt sinn til fullrar þátttöku í samfélagi viðurkenndan er stórt stökk. En hvað um 

menntun? Má ekki ætla að þeir sem bjuggu á stofnunum hafi ekki fengið menntun sem 

skyldi? Stofnanir voru enn við lýði um miðja síðustu öld og voru enn ekki aflagðar hér á 

landi undir lok síðustu aldar. Það gæti gefið vísbendingar um að þroskahamlað fólk sem 

bjó á þessum stofnunum en eru núna fullgildir þegnar í samfélaginu hafi farið á mis við 

mikilvæga uppfræðslu í sínum uppvexti. 
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2 Hvað er fötlun? 

Flokkunarkerfi Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar (ICIDH) hefur haft mikil áhrif á 

skilning manna á fötlun. Greint er á milli þriggja lykilhugtaka í flokkunarkerfinu: 

Skerðingar, fötlunar, hömlunar. Þetta kerfi hefur verið gangrýnt af samtökum fatlaðra 

sökum orðalags og fyrir að viðhalda læknisfræðilegri sýn (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

Í hefðbundinni skilgreiningu á fötlun segir: „Fatlað fólk er hópur sem er ófær að taka þátt 

í „eðlilegum“ athöfnum, vegna líkamlegra eða andlegra „galla“ eða „takmarkana“ sem 

gerir þá „óeðlilega“.“ (Rannveig Traustadóttir, 2005). 

 

Fræðimenn hafa skoðað stöðu fatlaðra í samfélaginu út frá læknisfræðilegu og 

félagsfræðilegu sjónarhorni og þannig reynt að hafa stöðu fatlaðs fólks með aðgengi að 

þjónustu og möguleikum til að lifa sem eðlilegustu lífi í brennidepli. Gagnrýni 

hreyfihamlaðra á hið læknisfræðilega sjónarhorn leiddi af sér að búið var til nýtt 

sjónarhorn á nýtt líkan, félagslega líkanið. 

 

2.1 Læknisfræðilega líkanið 

Í læknisfræðilega líkaninu er lögð áhersla á greiningu líkamlegra eða andlegra afbrigða 

eða skerðingu, veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, endurhæfingu eða umönnun. Litið 

er á fötlunina sem persónulegan harmleik og skerðingin er uppspretta allra erfiðleika 

einstaklingsins án tillits til umhverfis eða aðstæðna Markmiðið er að sigrast á eða minnka 

neikvæðar afleiðingar fötlunar. Sérfræðingar hafa yfirráðin. Þeir ráða en spyrja 

skjólstæðinga sína ekki álits (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Fólk er hvatt til að laga sig að og sætta sig við fötlun sína og litið er á fatlað fólk eins og 

börn sem ekki geta talað fyrir sig sjálf. Ætlast er til að fatlaðir séu jákvæðir og geri það 

besta úr aðstæðum sínum. Sérfræðingar skilgreina þarfir fatlaðs fólks og lítið er hugsað 

um reynsluheim þeirra (Barnes, Geof og Shakespeare, 1999).  
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Læknisfræðilega líkanið styðst við hið svo kallaða alþjóðlega flokkunarkerfi er nefnist 

ICIDH. Í því kerfi er greint á milli þriggja lykilhugtaka; skerðingar, fötlunar og 

hömlunar. Mikil gagnrýni hefur komið fram, þó sérstaklega frá fötluðu fólki um þetta 

flokkunarkerfi. Flokkunarkerfið eignar skerðingunni nánast alla erfiðleika einstaklingsins 

og ekki er tekið nægilegt tillit til samfélagslegra þátta (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Á áttunda og níunda áratug síðustu aldar gagnrýndu hreyfihamlaðir og samtök þeirra 

læknisfræðilega líkanið og út frá þeirri gangrýni varð til hið svokallaða félagslega 

sjónarhorn, öðru nafni félagslegt líkan (Rannveig Traustadóttir, 2005). 

 

2.2 Félagslega líkanið 

Félagslega líkanið leggur áherslu á að þær hindranir sem er að finna í umhverfinu eigi 

stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Félagsleg líkön voru sett fram sem gagnrýni 

á hið læknisfræðilega líkan. Þekktast og umdeildast þessara líkana er hið svonefnda 

„Breska félagslega líkan um fötlun“ sem sett var fram af þeim Barnes, Oliver og Barton. 

Gagnrýninni var strax vel tekið meðal fatlaðs fólks og fræðimanna sem hafa hafnað 

ríkjandi skilgreiningum sem ganga út frá því að vandamál fatlaðra einstaklinga stafi af 

skerðingunni, þ.e. af líkamlegu eða andlegu ástandi þeirra (Rannveig Traustadóttir 2003).  

 

Breska líkanið var afar frelsandi fyrir fatlað fólk. Því það segir að hindranir og erfiðleikar 

sem fatlað fólk upplifir hjá samfélaginu séu afleiðing af félagslegum tengslum milli 

þeirra sem hafa skerðingar og þeirra sem ekki hafa skerðingar, fremur en að stafa af 

skerðingunni einni sér. Erfiðleikar fatlaðs fólks eiga sér félagslegar rætur sem auka á 

fötlunina svo sem í húsnæðismálum, menntun, atvinnu, samgöngum og svo framvegis 

(Rannveig Traustadóttir 2003).  

 

Félagslega líkanið leggur áherslu á að allir eigi rétt á lífsgæðum og að komið sé fram við 

þá af virðingu. Þeir sem aðhyllast það hafna læknisfræðilega líkaninu (Barnes, Mercer, 

Shakespeare 1999). 
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Fötlunarfræðingar líta svo á að hinn ófatlaði meirihluti takmarki möguleika fatlaðra til að 

takast á við daglegar athafnir með félagslegum hindrunum. Þessar félagslegu hindranir 

eru, aðgengi, neikvæð viðhorf og fordómar (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Þeir sem aðhyllast félagslega líkanið vilja efla og varpa ljósi á tilveru þess fólks sem er 

fatlað og stuðla að því að það geti lifað mannsæmandi lífi til jafns við aðra í samfélaginu. 

Félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að henta ekki fólki með þroskahömlun og 

vera einungis fyrir fólk með líkamlega fötlun. Fylgjendur félagslega líkansins andmæla 

ekki endilega þeirri nauðsyn að læknar, kennarar og aðrir fagmenn sinni störfum sínum 

og kappkosti að lina þjáningar. Þeir mótmæla hins vegar forræði þessara starfstétta og 

hins opinbera yfir lífi fatlaðs fólks. Samkvæmt félagslega líkaninu býr sá vandi sem 

skerðing skapar ekki í einstaklingnum sjálfum heldur í samspili einstaklingsins og þess 

umhverfis sem tekur einungis mið af ófötluðu fólki. Félagslega líkanið snýst því um líf 

fatlaðs fólks í samfélagi við aðra (Barnes, Mercer, Shakespeare, 1999). 

 

2.3 Samantekt 

Læknisfræðilega sjónarhornið leit á fötlun sem persónulegan harmleik, þar sem fötlunin 

er ástæða allra erfiðleika. Félagslega sjónarhornið eignar fötlunina samfélaginu sjálfu og 

því að fatlaðir hafi skerta möguleika til búsetu, atvinnu samgangna og menntunar. 

Félagslega sjónarhornið væri frekar til þess fallið að auka tækifæri til menntunar því það 

er hlutverk samfélagsins að mæta þörfum allra.  
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3 Lög 

Þegar lög og reglugerðir eru skoðaðar um rétt til náms er skýrt að nám er fyrir alla 

þjóðfélagsþegna án mismununar. Ríki skulu viðurkenna mikilvægi þess að allir hafi gott 

aðgengi að auðskildum upplýsingum. Tilgangur þess er að tryggja öllum jöfn tækifæri á 

öllum sviðum samfélagsins.  

 

3.1 Lög um málefni fatlaðra 

„Lög um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, eru sérlög sem taka til velferðarþjónustu við 

fatlaða sem ekki eru tryggð samkvæmt öðrum lögum. Fötluðum skal ætíð veitt þjónusta 

samkvæmt almennum lögum áður en þjónusta samkvæmt sérlögunum kemur til greina. 

Með almennum lögum er til dæmis átt við lög um heilbrigðisþjónustu, lög á sviði 

skólamála, atvinnumála og lög um almannatryggingar“ (Lög um málefni fatlaðra nr. 

59/1992). 

 

Tryggja skal fólki með fötlun jafnrétti og lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Þá skal 

skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Þjónusta samfélagsins skal koma til móts 

við ólíkar þarfir á öllum sviðum lífsins (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

 

3.2 Grunnreglur Sameinuðu þjóðanna 

Í grunnreglum Sameinuðu þjóðanna er ákvæði um rétt að auðskildum upplýsingum, með 

því er átt við að fólk með fötlun geti auðveldlega nálgast upplýsingar og þær eigi að vera 

skýrar og auðlesnar. Tilgangurinn með þessu er að tryggja fötluðu fólki jafnt aðgengi og 

jafnan rétt til þátttöku í samfélaginu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Í fimmtu grunnreglu 

Sameinuðu þjóðanna segir jafnframt að ríki skuli viðurkenna mikilvægi aðgengis að 

auðskildum upplýsingum í þeim tilgangi að tryggja öllum jöfn tækifæri á öllum sviðum 

samfélagsins. Þá skulu ríki tryggja að fólk með fötlun hafi aðgengi að upplýsingum um 

þau réttindi og þjónustu sem í boði er (United Nations, 2003). 
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3.3 Nýi sáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Þann 30. mars árið 2007 undirritaði Ísland nýja sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fólks með fötlun. Í þeim sáttmála er að finna helstu upplýsingar er varða réttindi fólks 

með fötlun og á hann að stuðla að því að fatlaðir njóti sömu réttinda og aðrir í löndum um 

allan heim. Þá segir að hann sé til að hvetja þjóðir um allan heim til róttækra aðgerða svo 

fólk með fötlun njóti jafnréttis á tækifærum og þátttöku. Sáttmálinn á að verða til þess að 

vernda og efla fólk í þátttöku í samfélaginu sem og að tryggja því grundvallarfrelsi í að 

taka sjálfstæðar ákvarðanir í sínu lífi. Greinarnar í sáttmálanum eru alls 22 og í 9. grein 

sáttmálans um aðgengi kemur fram að ríki skuli beita sé fyrir því að aðgengi fyrir fatlaða 

skuli vera með besta móti svo þeir komist óhindraðir leiða sinna. Einnig kemur þar 

sérstaklega fram að fólk með þroskahömlun hafi óhindraðan aðgang að auðskildum 

upplýsingum, samskiptum og annarri þjónustu sem þeir eiga rétt á, meðal annars að 

interneti og fjölmiðlum (United Nations, 2006). 

 

3.4 Mannréttindi 

Mannréttindi eru skilgreind á mismunandi vegu en dr. Henrik Zahles skilgreinir þau svo: 

„Mannréttindi eru réttindi (siðferðilega eða stjórnmálalega) sem gengið er út frá að gildi 

fyrir alla, eða sem (lögfræðilega) gilda fyrir alla. Mannréttindi eru réttindi fyrir allar 

manneskjur.“ Allir einstaklingar hafa jafnan rétt til mannréttinda. Alþjóðlegi 

mannréttindasáttmálinn hefur verið ríkjandi allt frá samþykki Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna árið 1948 en þar er áhersla lögð á réttindi einstaklingsins og hefur 

sú þróun í mannréttindum verið áberandi í lögum undanfarna áratugi (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004).  

 

Þrátt fyrir þann mikla fjölda samninga og sáttmála ásamt öðru sem gerðir hafa verið á 

sviði mannréttinda hefur litill hluti þeirra fjallað um sérstök réttindi fatlaðra. Mannréttindi 

skiptast í þrennt en þar á meðal eru það: Félagsleg réttindi, sem fela í sér 

afkomutryggingu, sjúkra og slysatryggingar, rétt til menntunar og rétt til 

velferðarþjónustu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 
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3.5 Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Í Mannréttindasáttmála Evrópu sem undirritaður var í Róm 4. nóvember 1950 og tók gildi 

3. september 1953 er að finna ákvæði sem vernda algengustu mannréttindi í vestrænum 

ríkjum. Í 14. grein sáttmálans kemur fram að jafn réttur borgaranna er að njóta þeirra 

réttinda sem samningurinn kveður á um. Þar segir „að réttindi þau og frelsi, sem lýst er í 

samningi þessum, skulu tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, 

kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 

þjóðfélagsstöðu, sambandsvið þjóðernisminnihluta, eigna, ætternis eða annarra 

aðstæðna.“ Eins og kemur fram í þessari upptalningu er ekki minnst á fötlun, en augljóst 

er að fötlun er skilgreind undir hugtakinu „aðrar aðstæður“ (Brynhildur G. Flóvenz, 

2004).  

 

3.6 Réttur til náms 

Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna á Salamanca á Spáni um menntun barna með 

sérþarfir. Ísland var meðal þeirra 92 ríkja sem sendu fulltrúa á ráðstefnuna ásamt 25 

fulltrúum alþjóðlegra samtaka. Á ráðstefnunni var samþykkt yfirlýsing sem í grófum 

dráttum fjallar um rétt allra einstaklinga til náms. Þessi yfirlýsing er kölluð Salamanca 

yfirlýsingin. Í 2. grein yfirlýsingarinnar segir: 

Að menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og 

viðhalda viðunandi stigi menntunar. Börn séu mismunandi og hafi sérstök 

áhugamál, hæfileika og námsþarfir. Einstaklingar með sérþarfir á sviði 

menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og þar beri að mæta þörfum 

þeirra með kennsluaðferðum í þeim anda að mið sé tekið af barninu. Einnig 

kemur þar fram að skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, 

móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án 

aðgreiningar og koma á menntun öllum til handa (Menntamálaráðuneytið, 

1994). 
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3.7 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um mannréttindi, gildi menntunar og lög um menntunarmál. Lögin 

segja að allir eigi rétt til náms við hæfi, um það er ekki deilt. Undirstaða velfarnaðar geta 

flestir verið sammála um að sé góð menntun. Skólarnir eru þannig virkasta aflið við að 

búa ungt fólk undir lífið og að sigrast á hugarfari mismununar. Kennsluaðferðir og 

námsgögn þurfa einnig að vera til á auðskildu máli til að mæta þörfum nemanda sem eru 

með sérþarfir svo fólk með fötlun njóti jafnréttis. Mannréttindasáttmálar hafa stuðlað að 

aukinni eflingu vitundar fyrir rétti fólks til að tryggja því grundvallarfrelsi í að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir í sínu lífi og efla fólk til þátttöku í samfélaginu. 
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4 Lífsleikni 

Í lífsleikni felast þættir sem snúa að hinu daglega lífi. Lífsleikni felur í sér alhliða þroska 

mannsins. Að maðurinn rækti með sér andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan 

styrk, efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Þá snýst lífsleikni einnig um að þekkja kyn og 

kynhlutverk, kynfræðslu, hlutverk fjölskyldu, að vera uppalandi og að vera meðvitaður 

um náttúruna og umhverfi sitt. Í aðalnámsskrá grunnskólanna er kafli um lífsleikni og að 

hún skuli vera hluti af námsefni í skólagöngunni. Þar kemur meðal annars fram að við lok 

10. bekkjar eiga nemendur að vera meðvitaðir um hina ýmsu þætti er snúa að lífinu og 

má þar nefna: „Að vera meðvitaður um þátt tilfinninga í öllum samskiptum. Gera sér 

grein fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynferði og kynhlutverk og hvaða hlutverki þau 

þjóna í kynímynd og kynupplifun einstaklinga. Vera meðvitaður um margvísleg 

reglukerfi í samskiptum einstaklinga og í umhverfinu“ (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

 

Í aðalnámsskrá framhaldsskólanna kemur einnig fram að lífsleikni skuli vera hluti af 

náminu sem í boði er í skólunum og þar er námsbraut fyrir fatlaða ekki undanskilin. Á 

þeirri námsbraut er lífsleikni einnig hluti af náminu og er almenni hlutinn þar nokkuð 

svipaður og í grunnskólanum (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

 

Þar sem lífsleikni er nýlegt fag í skólum er ljóst að auka þarf upplýsingar, efni og aðgengi 

að því. Eins og fram kemur á vef Lífsleikni, er lífsleikni frekar ný af nálinni og kemur 

fram að þeir sem voru í grunnskóla fyrir tíu til fimmtán árum kannast jafnvel ekkert við 

kennslu í þeim fræðum. Í dag er lífsleikni í aðalnámsskrá grunnskólanna og í 

aðalnámsskrá framhaldsskólanna og er þar með orðin skyldufag í skólum í dag. Á 

lífsleiknivefnum kemur fram að lífsleikni er ekki eingöngu eins og greint er frá í 

aðalnámsskrá heldur felist í henni margir þættir sem hægt er að útfæra á ýmsa vegu. 

Grunnurinn er sá sami en kennslan er mismunandi (Lífsleikni.is, 2007).  

 

„Lífsleikni er fyrst og fremst færni sem öðlast má með námi, þjálfun og markvissri vinnu. 

Þjálfunin gengur út á að efla sjálfstraust og sjálfsaga sem gerir einstaklingnum fært að 
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móta og efla sínar eigin skoðanir, læra að setja sig í spor annarra, bera virðingu fyrir 

öðrum og skoðunum þeirra án öfga og fordóma.“ (Lífsleikni.is, 2007) 

 

Kynfræðsla er hluti af lífsleiknináminu en og hverjum skóla eru gefnar nokkuð frjálsar 

hendur um hvernig sú fræðsla fer fram. Ætla má að fræðslan hafi tekið miklum 

breytingum frá því sem áður var. Miklar breytingar hafa orðið á því hvernig fjallað er um 

kynlíf í bókum frá miðri síðustu öld til dagsins í dag. Eftirfarandi bækur um kynlíf voru 

skoðaðar og gerður samanburður á fræðslunni. Hjónalíf frá 1946, Allt sem þú hefur viljað 

vita um kynlíf en þorðir ekki að spyrja um frá 1972 og Hvað er málið frá 2005. 

Orðaræðan hefur mikið breyst frá þeim árum en meðal annars er talað um samfarir sem 

atlot, samkynhneigð sem kynvillu og að kynkuldi komi yfirleitt aðeins fram hjá konum. 

Lítil vitneskja virtist vera um getnaðarvarnir en meðal annars er sagt frá að konur hafi 

brugðið á það ráð að nota hreinsilegi sem getnaðarvarnir þar sem þeir væru sótthreinsandi 

og þar af leiðandi hlytu þeir að drepa sæðisfrumur. 

 

Hvað með þroskahamlaða, fá þeir að jöfnu þessa sömu fræðslu og hinn almenni 

nemandi? Spurningar voru lagðar fyrir kennara í nokkrum af grunnskólum borgarinnar 

um kynfræðslu, hvernig henni sé háttað og hvort sama kennsla og efni væri fyrir alla. 

Svör bárust frá tveimur grunnskólum sem sýndu að kennarar í lífsleikni hafa mjög frjálsar 

hendur hvað kynfræðsluna varðar.  

 

Í skóla A er kynfræðslan skyldufag og kennd einu sinni í viku. Námsefnið er sniðið að 

þörfum allra nemendanna, hvort sem þeir eru þroskahamlaðir eður ei. Sömu 

heimaverkefnin eru lögð fyrir alla nemendur, þau verkefni fela í sér umræðu milli 

nemenda og foreldra þeirra. Nemendurnir eru látnir kaupa smokka og setja á banana og 

allir eru settir í foreldrahlutverk með raunveruleikabarni. 

 

Í skóla B er kynfræðslan hins vegar ekki skyldufag né sérfag innan lífsleiknikennslunnar. 

Sá sem svaraði fyrirspurninni vissi ekki hvað átt væri við með þroskahömluðum 

nemendum en þekkti þó til einhverfurófsins og sagði að „slíkir“ nemendur tækju þátt í 

öllu þeirra starfi en taldi þá ekki þurfa nein sérúrræði í kennslu né kennsluefni. 
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Í Bandaríkjunum hefur mikið verið unnið með kynfræðslu og lífsleiknikennslu fyrir 

þroskahamlaða og skoðað er hvaða kennsluhættir henta hverjum og einum. Á internetinu 

er Bandarísk síða sem gerð er fyrir foreldra og kennara um hvernig á að kenna lífsleikni 

og kynfræðslu. Þar segir að sú kennsla sem fram fari í skólunum sé of mikið miðuð fyrir 

þá sem eru ekki með neina fötlun. Einn faðir segir reynslusögu sína þegar dóttir hans kom 

heim úr skólanum og hafði verið í kynfræðslu en skildi ekki nægilega mikið þar sem allt 

fór svo hratt og óskýrt fram. Hún skildi vissulega grunninn að því sem var verið að tala 

um en hafði svo margar spurningar um hitt og þetta sem ekki var útskýrt nægilega 

(Nichcy, 1992). 

 

Á vefsíðunni er sett fram hvaða aðferðir gætu hentað hverri fötlun fyrir sig og að 

fræðslan sé útfærð eftir því hver fötlunin er. Til dæmis ef fólk er með andlega fötlun svo 

sem þroskahömlun, þyrfti það jafnvel að fá fræðsluna í litlum skömmtum þar sem stiklað 

er á aðalatriðum og efnið sett fram skýrt og skorinort svo hún skilji. Þá þyrfti þessi 

manneskja einnig að skilja hvað er viðeigandi hegðun á almannafæri og hvaða 

hegðun/athöfn fer fram í einrúmi, rétt eins og það er mikilvægt að gera greinarmun á hver 

er ókunnugur og hver er vinur. Ef tekið er annað dæmi þar sem blindur eða sjónskertur 

einstaklingur á í hlut þarf aðra nálgun við kennsluna en hjá þroskahömluðum, fræðslu 

sem er með snertingu, töluðu máli eða skrifað með stórum stöfum. Einstaklingur með 

líkamlega fötlun þyrfti fræðslu sem snýr að færninni, hvernig fötlunin hefur áhrif á 

kynhegðun hennar og hvernig fötlunin hefur áhrif á það að vera til dæmis í sambandi. 

Ungt fólk með námsörðugleika þarf yfirleitt ekki sértæk námsgögn til að læra um 

kynfræðslu heldur þyrfti aðeins að fara hægar yfir efnið og leggja áherslu á félagsfærnina 

(Nichcy, 1992). 

 

Hvernig fræðslan fer fram og er kynnt fer allt eftir því hver fötlunin er. Því þurfa 

foreldrar og kennarar að hafa eftirfarandi í huga þegar kenna á þessi málefni. Það er 

hvernig fötlun barnsins getur haft áhrif á félags-kynþroska hans eða hennar. Hvernig 

fötlunin hefur áhrif á getu barnsins til að meðtaka upplýsingar um kynferðismál og hvaða 
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auka upplýsingar gæti þurft að veita til að ná fram skilningi, miðað við hverja sérstaka 

fötlun fyrir sig (Nichcy, 1992). 

 

Þó lífsleikni sé ný af nálinni hér á landi og lítið verið í boði fyrir fólk með þroskahömlun 

þá er þetta þó eitthvað eldra hefur hún verðið kennd lengur í öðrum löndum. Samkvæmt 

vefsíðu Life skills hefur fyrirtækið Life skills í St. Louis kennt fólki með fötlun lífsleikni 

í um 44 ár. Fyrirtækið þjónar um 1400 einstaklingum á ári við að ná færni í lífinu. Það 

undirbýr fólk fyrir sjálfstæða búsetu, að fá og halda atvinnu, að eignast vini og að hafa 

gott aðgengi að sínu bæjarfélagi og öllu því sem það hefur upp á að bjóða. Þá stendur 

fyrirtækið fyrir alls konar námskeiðum, fyrirlestrum og tómstundum sem fólk hefur kost 

á að sækja ef það óskar eftir því (Lifeskills, e.d.). 

 

Sú staðreynd að ungt fólk með fötlun fékk ekki vinnu eftir að skólagöngu lauk, leiddi af 

sér þróun á kennsluskrám á þann hátt að lífsleiknikennsla fékk meira vægi. Að auka gildi 

lífsleikni í námsskrám, leggja áherslu á sjálfstætt líf og takast á við fullorðinshlutverk er 

mikilvægt. Þá hefur það til dæmis afdrifaríkari afleiðingar að „falla“ í lífsleikni en 

líffræði (Priestley, M., 2003).. 

 

Ósk flestra fatlaðra ungmenna er að eignast maka í framtíðinni Ein af undirstöðunum í 

þroska persónu eru sambönd, félagsskapur og kynni af ástinni, kynferðislegar langanir og 

kynlífi. Oft er reynt að takmarka eða koma í veg fyrir þann þroska hjá fötluðu fólki (Dóra 

S. Bjarnason, 2002).  

  

Oft er mikið skilningsleysi gagnvart kynhegðun fólks með þroskahömlun og það er ekki 

fyrr en nýverið að það var samþykkt og viðurkennt að fólk með þroskahömlun stundaði 

kynlíf eins og aðrir (Løwert og Karsten, 2003/2006). 

 

Ríkjandi hugmyndir um líkama kvenna og karla í siðmenningu okkar eru af hinum ungu 

og algjörlega gallalausu, vöðvastæltu kroppum sem settir eru á stall fyrir aðra að dást að. 

Myndin af hinum fullkomna líkama er stöðugt fyrir augum allra í tengslum við ást, kynlíf 

og hamingju, sem og frama völd og ríkidæmi. Á þetta er lögð rík áhersla í auglýsingum 
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um íþróttir tísku og skemmtanir. Margt ungt ófatlað fólk á í erfiðleikum við að uppfylla 

þessa ímynd (Dóra S. Bjarnason, 2002). 

 

Vegna greindarskerðingar hefur fólk með þroskahömlun oft ekki hæfileika til að lesa í 

umhverfið og yfirfæra þekkingu sína þannig að vel takist til. Félagsleg einangrun og fá 

tækifæri til að prófa sig áfram vegna hindrana í samfélaginu auka enn á vandann. Þess 

vegna þarf að huga að fræðslu umfram þá hefðbundnu fræðslu sem veitt er innan veggja 

skólanna. Áður en fólk byrjar að stunda kynlíf er mikilvægt að það þekki líkama sinn, 

takmarkanir og langanir, geti greint á milli þess sem er rétt og rangt og sé í stakk búið til 

að velja og hafna (MaCarthy og Thompson, 1998. María Jónsdóttir, 2006).  

 

Oft er litið á fatlaða sem kynlaust fólk eða nokkurs konar eilíf börn af fjölskyldu, vinum 

og samfélagi. Þegar fatlað fólk er kynferðislega virkt þá er oft reynt að þegja yfir því þar 

sem flestar fjölskyldur og starfsfólk stofnanna sættir sig ekki við að fatlaðir hafi rétt til 

kynlífs (Dóra S. Bjarnason, 2002). 

 

Vægi fötlunar ræður mestu um hvernig kennarar og yfirmenn koma fram við ungt fólk 

með fötlun sem eru í kynferðislegum samböndum (Wolf, 1997). Starfsfólk hefur oft meiri 

áhyggjur af þeim sem eiga við alvarlegar fatlanir að stríða, í tengslum við kynhegðun. 

Athyglin beindist þá að því að hindra óæskilega hegðun svo sem eins og sjálfsfróun á 

almannafæri og að fást við ásakanir um kynferðislega misnotkun, frekar en að upplýsa 

fólk og veita jákvæðan stuðning fyrir ástarsamband og kynlíf (Priestley, M., 2003).  

 

4.1 Samantekt 

Að verða fullorðinn og ganga í gegnum kynþroskann er eitthvað sem allir gera, karlar  og 

konur, fatlaðir og ófatlaðir. Að eignast maka og stofna fjölskyldu er einnig það sem 

marga dreymir um, fatlaðir sem ófatlaðir. Fólk með fötlun hefur allt fram á þennan dag 

verið sá hópur sem ekki hefur verið litið á sem kynverur og kynfræðsla við hæfi verið af 

skornum skammti. Þau voru oft upplýstari um hluti eins og meðgöngu og fæðingu, sem 

þau voru ekki líkleg til að upplifa, en minna upplýst um kynlíf sem líklegra var að þau 
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ættu væntanlega eftir að upplifa. Jafnvel hinir frjálslyndustu foreldrar undirbúa unga 

fólkið ekki nægjanlega að þessu leyti (Priestley, M., 2003).  
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5 Aðferðir við að ná til fólks með fötlun 

Hópur fólks með fötlun er breiður og fatlanir eru mismunandi. Aðferðir til að ná til þessa 

hóps eru margvíslegar. Þróuð hafa verið ýmis forrit sem hjálpargögn, bæði til að 

auðvelda boðskipti sem og að auðvelda tölvunotkun en tölvunotkun hefur aukist til muna 

sem hjálpartæki í námi og athöfnum daglegs lífs. Forritin eru ýmist til að prenta út 

myndir og tákn eða til að auðvelda tölvunotkun eins og að ná færni á tölvumúsina og 

lyklaborðið. 

 

5.1 Boardmaker 

Boardmaker eða Pecs (picture communication symbols) er forrit sem notað til stuðnings 

málinu þannig að athöfnin er sjónræn. Forritið inniheldur myndir og sá sem vinnur með 

það setur inn texta á því máli sem við á. Forritið er mikið notað í leikskólum og skólum 

þar sem myndum er raðað upp í sjónræna stundaskrá en einnig eru settar stakar myndir á 

vissa staði eða í bók svo einstaklingurinn sjái hvaða athöfn er næst og svo framvegis. Það 

hefur gefist vel einkum til notkunar fyrir þá sem eiga erfitt með málskilning, fólki með 

þroskahömlun eins og einhverfu, Downs heilkenni og fleira. Ný útgáfa af þessu forriti er 

að líta dagsins ljós en þar hefur verið bætt við aðgerðum eins og hljóði og auðveldara 

aðgengi að því að búa til sjónrænt efni. (Mayer – Johnson, e.d.). 

 

5.2 Pecs 

Pecs (Picture exchange communication system) felur einnig í sér myndir en oftar 

ljósmyndir sem teknar eru í raunveruleikanum, til dæmis ef mynd er af brauði eða mjólk, 

þá eru það alvöru myndir sem teknar eru, einnig er þó stuðst við teiknaðar myndir. Pecs 

er heildrænt, sjónrænt boðskiptakerfi og mikið notað fyrir þá sem hafa lítið eða ekkert 

mál. Þá notast einstaklingurinn sjálfur við þessar myndir og sýnir með mynd það sem 

hann óskar eftir eða vill segja (Pyramid educational, e.d.). 
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5.3 Tákn með tali 

Tákn með tali er ætlað heyrandi fólki og mikið notað sem stuðningur við málið fyrir þá 

sem stríða við málörðugleika og eiga erfitt með máltjáningu og málskilning. Þá hentar 

það einnig þeim sem eru með fleiri en eitt tungumál og auðveldar þeim skilning á því sem 

verið er að segja. Tákn með tali örvar málvitund og málskilning og er ávallt notað með 

töluðu máli. Ekki eru öll orð táknuð í hverri setningu heldur aðeins lykiltáknin. 

Táknunum er skipt í tvo meginflokka, náttúrleg tákn - athöfn er leikin og eiginleikum lýst 

og eigindleg/samræmd tákn sem flest eru fengin að láni úr táknmáli heyrnarlausra. 

 

5.4 Tölvuforrit 

Ýmis forrit hafa verið þróuð til notkunar í tölvu. Mörg forrit eru einnig með töluðu máli 

til að auðvelda þeim sem eru blindir eða sjónskertir að vinna með. Einnig eru til 

snertiskjár fyrir þá sem erfitt eiga með að tileinka sér færni á tölvumúsina og geta því 

gefið allar skipanir með því að snerta skjáinn. Windows er stýrikerfi sem hægt er að laga 

að mismunandi þörfum fólks og má þar nefna hluti eins og að stækka bendil, setja á 

festilykla svo ekki þurfi að halda niðri tveimur eða fleiri lyklum í einu, setja inn 

hopplykla til að hundsa endurtekinn áslátt á lykla. Til þess að aðlaga tölvuna að 

notandanum er til búnaður sem getur komið í stað lyklaborðs, hlutir sem geta komið í 

stað tölvumúsar og hefðbundinna takka á lyklaborði ásamt ýmsu öðru sem gerir 

tölvunotkun einfaldari og þægilegri fyrir þá sem á þurfa að halda (Tölvumiðstöð fatlaðra, 

e,d). 

 

5.5 Félagshæfnisögur 

Carol Gray, hefur verið nefnd sem fyrst höfunda félagshæfnisagna og skrifaði þá fyrstu 

1991. Sögurnar eru notaðar fyrir einstaklinga sem eru á einhverfurófinu en nýtast einnig 

einstaklingum með þroskahömlun. Þá hafa sögurnar einnig nýst fullorðnum á 

einhverfurófinu og einhvers konar röskun á félagslegri hæfni og samskiptum. Jafnframt 

henta þessar sögur þeim sem þroskast hafa eðlilega (The Gray center, e.d.). 
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Allir geta skrifað félagshæfnisögur. Þetta verðmæta verkfæri sem sögurnar eru, eru til 

fyrir foreldra, kennara, ömmur og afa og alla þá sem vilja auka skilning barna, 

sérstaklega barna á einhverfurófinu. Fyrsta skrefið í að skrifa slíkar sögur er að kynna sér 

vel hvernig á að gera það. Þegar félagsfærnisögur eru skrifaðar þarf að taka tillit til 

þroska, getu og persónuleika þess sem sögurnar eru gerðar fyrir (Laurel Hoekman, e.d.). 

 

Fólk með einhverfu og fólk með þroskahömlun á oft erfitt með að höndla eigið líf 

og að setja sig í spor annarra og þurfa oft á tíðum aðstoð við það. 

Félagshæfnisögur eru góð aðferð til að auka skilning á athöfnum og aðstæðum. 

Hver athöfn og aðstæður eru í formi sjónrænna upplýsinga, mynda og með 

einföldum texta. Sögurnar eru skrifaðar með það í huga að einstaklingurinn skilji 

betur og geti brugðist við hinum margvíslegum aðstæðum sem upp koma í lífinu. 

Markmiðið með sögunum er að auðvelda og lýsa komandi atburðum og/eða 

aðstæðum til að draga úr kvíða og áhyggjum (Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005). 

 

Við ritun félaghæfnisagna er mikilvægt að hafa í huga að forðast alhæfingar eins og að 

nota orð eins og alltaf og því betra að segja oftast. Skýra út huglæg atriði og lýsa hinni 

æskilegu hegðun í stað hinnar óæskilegu, til dæmis með því að segja „ég ætla að reyna að 

fara að snemma að sofa en ekki ég ætla ekki að fara seint að sofa því þá verður mamma 

reið.“ Í félagshæfnisögum er mikilvægt að hafa málið auðskilið og notast við svokallaðar 

lýsandi, leiðbeinandi viðhorfs-, jákvæðar, stýrandi og samvinnu setningar. Á kennsluvef 

um félagshæfnisögur er þessu lýst sem leiðbeiningar um gerð setninga. 

 

Lýsandi setningar (Descriptive sentences) lýsa á hlutlausan hátt ákveðnum 

aðstæðum, t.d hvað gerðist og af hverju. Dæmi: „þegar skólabjallan hringir fara 

allir inn í kennslustofu.“ 

 

Leiðbeinandi setningar (Directive sentences) eru einstaklingsbundin og jákvæð 

staðhæfing um æskileg viðbrögð. Dæmi: „ ég ætla að reyna að sitja kyrr í stólnum.“ 
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Viðhorfs setningar (Perspective sentences) lýsa viðhorfum annarra og 

tilfinningum í gefnum aðstæðum. Dæmi: „Mörgum þykir gott að drekka mjólk.“ 

 

Jákvæðar setningar (Affirmative sentences)  fela í sér almenn og æskileg 

viðbrögð sem gilda í samfélaginu. Dæmi: „ Ég ætla að reyna að nota hjálm þegar 

ég fer að hjóla. Það er mjög mikilvægt." 

 

Stýrandi setningar (Control sentences) eru samdar af einstaklingnum sjálfum eftir 

að hann hefur lesið söguna eða hún verið lesin fyrir hann. Sögurnar þurfa að 

tengjast einhverju sem einstaklingurinn þekkir. Dæmi: Þegar Gunnu líður illa þá fer 

hún að hugsa um ljótar pöddur. Saga er búin til um hvað hún getur hugsað um 

fallegt í staðinn. Gunna á kisu sem er henni mikils virði og kemur með þá tillögu að 

hugsa um hana í staðinn. Núna dugar Gunnu að segja við sjálfan sig þegar henni 

líður illa: „ég ætla að hætta að hugsa um pöddur, hugsa bara um kisuna mína, því 

þá líður mér vel.“ 

 

Samvinnusetningar (Cooperative sentences) gefa til kynna hverjir geta hjálpað 

einstaklingum í hinum mismundi aðstæðum. Dæmi: „Þegar ég þarf að fara yfir 

götuna hjálpar gangbrautavörður mér“ eða „Þegar mér líður illa þá tala ég við 

mömmu.“ 

(Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005). 

 

„Gott er að nota myndir með textanum því þær auðvelda einstaklingnum að festa söguna í 

minni. Myndirnar geta verið ljósmyndir eða teiknimyndir (clip art). Þær þurfa að vera 

lýsandi og kalla fram vellíðan“ (Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005). 

 

Áður en byrjað er að nota sögurnar og sagan kynnt fyrir einstaklingnum í fyrsta sinn skal 

velja rólegan stað og tíma. Þá er setið við hlið einstaklingsins eða fyrir aftan hann þannig 

að sagan fái alla athyglina. Í mörgum tilfellum þarf að fara nokkrum sinni yfir söguna og 
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gott er að hafa söguna með sér í athöfnina svo einstaklingurinn geti stuðst við hana í 

athöfninni sem framundan er. Við notum söguna eins oft og þurfa þykir og mikilvægt er 

að hafa í huga að gefast ekki of upp fljótt, þar sem sagan virkar jafnvel ekki í fyrsta 

skiptið sem hún er notuð. Þá gæti þurft að breyta texta eða mynd ef hún er hentar ekki 

(Halla Steinunn Hinriksdóttir, 2005). 
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6 Lestur og auðlesið efni 

Lestur er sambland af afritun, hvatningu og skilningi og krefst samhæfingu augna og 

heyrnar sem og augna og handa (Swensen, 2006). Auðlesið efni er efni sem ætlað er þeim 

sem eiga í erfiðleikum með lestur, Þegar búa á til lestrarefni sem er auðskilið fyrir fólk 

með þroskahömlun og fólk með fjölfötlun þarf að taka tillit til margra þátta eins og 

þroska, reynslu og getu.  

 

Flestir sem þurfa á auðskildu efni að halda eiga það sameiginlegt að hafa takmarkaðan 

málþroska og málskilning og hafa einnig takmarkaða getu til að yfirfæra reynslu og 

þekkingu. Þegar hugsað er um efni og innihald er mikilvægt í slíkum skrifum að hafa í 

huga að „fjalla um það sem alla varðar, svo sem tilfinningar og áhugamál og vera 

fjölbreytt og fræðandi. Taka mið af kunnuglegum heimi og aðstæðum og styrkja 

ímyndunaraflið“ (Námsgagnastofnun, 2002). 

 

Fjölmörg tjáskiptaform eru notuð í samskiptum fólks með fötlun og aðferðir sem notaðar 

eru við gerð auðlesins texta eru fjölbreyttar. Auðlesinn texti getur verið settur fram 

þannig að löng orð eru slitin í sundur og bandstrik sett á milli eins og t.d. Kennara-

háskólinn og Morgun–blaðið. Hljóðbækur eru upplesnar sögur eða efni á kassettum eða 

geisladiskum sem henta nánast öllum, sérstaklega sjónskertum, blindum og þeim sem 

eiga erfitt með lestur. Bækur með punktaskrift/blindraletri eru sérstaklega gerðar fyrir 

blinda og sjónskerta. Stórskrift er skrift með stórum stöfum eða stærri en hefðbundnu 12 

punkta letri eins og notað er til dæmis í þessu efni. Stórskrift hentar sjónskertum og fólki 

sem á erfitt með lestur. Einnig er boðskiptakerfið tákn með tali notað og eru þá bækur og 

efni með texta og táknum (Swensen, 2006). 

 

6.1 Mál og framsetning 

Í máli og framsetningu þarf að huga að hæfilegri lengd orða og að í samsettum orðum sé 

hver hluti gagnsær og auðskilinn. Þá á að forðast flókin samhljóðasambönd og samsettar 

beygingaendingar. Oft er þó erfitt að hafa lengdarmörk á vissum orðum en ávallt ber að 
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hafa í huga að stutt orð eru iðulega aðgengilegri og auðveldari í lestri. Þá þarf að hafa í 

huga gæði texta og hljómfall hans. Málsgreinar þurfa að vera mjög hóflegar í lengd og 

heldur einfaldar að gerð, þó þannig að þær séu í grundvallarorðaröð haldist þannig að þær 

myndist af frumlagi, -umsögn og andlagi. Efnislag í auðlesnu máli þarf að vera ljóst og 

laust við málalengingar. Mikilvægt er að forðast flókið líkingarmál og langdregnar 

lýsingar svo sem óhlutbundna hugsun (Námsgagnastofnun. 2002). 

 

Þegar hugað er að útliti auðlesins efnis þarf að leggja áherslu á: 

Lifandi og ríkulega myndskreytingu þar sem myndir styðja textann og auðvelda 

skilning á honum. Listrænt gildi mynda skiptir að sjálfsögðu máli. Útlit efnisins 

þarf að vera aðalaðandi og höfða til lesenda. Ef um bók er að ræða þarf 

pappírinn að vera þægilegur fyrir augað. Kápa og stærð bókar getur líka skipt 

sköpum. Letur þarf að vera mjög skýrt og því þarf að huga vel að stærð og gerð 

þess. Línur skulu vera að hóflegri lengd og með góðu línubili. Bil á milli 

efnisgreina er æskilegt og ekki má vera of mikið lesmál á síðu. 

(Námsgagnastofnun, 2002). 

 

6.2 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er að mörgu að huga þegar kemur að því að skrifa auðlesinn 

texta. Það er þó ekki nóg að ætla sér bara að skrifa slíkt efni og vonast til að allir skilji 

heldur þarf að hugsa til þess hvernig efni hentar hverjum og hvernig efni er hægt að setja 

fram þannig að það henti sem flestum. Hér hafa komið fram að margar aðferðir eru 

notaðar við gerð auðlesins texta til að ná til fólks með fötlun. Engin ein leið virðist henta 

öllum hópum og því verður aðferðin sem nota á, að miðast við fötlunina og þarfir 

einstaklingsins. 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð lögðum við upp með það megin markmið að afla upplýsinga um hvernig 

orðabók á auðlesnu máli ætti að vera. Við lögðum upp með tvær spurningar. Fyrri 

spurningin var: Hvaða skilyrði þarf orðabók fyrir þroskahamlaða að uppfylla? Og hin 

síðari var: Er til aðgengilegt efni um lífsleikni/kynfræðslu fyrir þann hóp?  

 

Skilyrði sem orðabók fyrir þroskahamlað fólk þarf að uppfylla eru að geta þjónað 

fræðsluhlutverki fyrir mismunandi getustig. Orðabókin þarf að vera á einföldu máli og 

hún þarf að vera myndræn. Blindir sjónskertir og þeir sem eru ólæsir ættu líka að geta 

notað orðabókina þar sem hún verður einnig hljóðbók. Það er því okkar von að orðabók 

sem þessi, nýtist sem flestum, bæði kennurum, foreldrum og leiðbeinendum og ekki síst 

einstaklingnum sjálfum. Fræðslugildi orðabókarinnar verður vonandi þannig að hún geti 

nýst þroskahömluðu fólki við sjálfsnám. Að fólk fái tækifæri til að fræðast á eigin 

forsendum um hluti sem ef til vill eru feimnismál og ekki hefur verið kjarkur til að spyrja 

um.  

 

Gerð orðabókar er aldrei tæmandi það liggur í eðli þannig ritsmíðar að hún þarfnast 

stöðugrar endurskoðunar. 

 

Síðari spurningin beindist að því hvort til væri aðgengilegt efni um lífsleikni/kynfræðslu 

fyrir fólk með þroskahömlun. Hér var ekki gerð bein rannsókn á því hvað er til af 

fræðsluefni í lífsleikni sem sniðið er að þörfum fólks með þroskahömlun en við öflun 

gagna fyrir gerð orðabókarinnar kom í ljós að það virðist vanta efni fyrir þennan hóp. 

Skólayfirvöld eru að vakna til vitundar um að auka þurfi vægi lífsleiknikennslu, enda er 

góð færni í lífsleikni undirstaða flestra hluta lífsins. Lífsleikni felur í sér alhliða þroska 

mannsins hún snýst einnig um að þekkja kyn og kynhlutverk, kynfræðslu, hlutverk 

fjölskyldu og að vera uppalandi. Þetta er ekki lítið námsefni. 
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Það er ekki nóg að búa efnið til heldur þarf að fylgja því eftir. Skólar og fræðslustofnanir 

þurfa að útvega sér slíkt efni og efla kennsluna í lífsleikni. Það er ekki nóg að notast við 

almenna „auðvelda“ hluta lífsleikninnar heldur þarf einnig að taka á kynfræðslunni. Við 

vitum ekki alveg hvers vegna kynfræðslan situr á hakanum en líklegt er að þetta sé 

feimnismál og fólk hvorki kann né treystir sér í að kenna þann hluta.  

 

Kennsla í lífsleikni og kynfræðslu er mikilvæg en því miður fer lítið fyrir henni hjá þeim 

sem ekki teljast „heilbrigðir einstaklingar.“ Okkur þótti miður að sjá hvað lítið fer fyrir 

kennslu fyrir þessa einstaklinga því þeir þurfa ekki síður á slíkri fræðslu að halda og aðrir 

einstaklingar þjóðfélagsins. 

 

Kynfræðsla hefur breyst mikið frá því sem áður var og segja flestir sem minnast 

kynfræðslu úr skóla að það hafi verið einhverjar tvær blaðsíður í líffræðibók sem var 

aðeins rætt um en kennarar jafnan flett hratt yfir þær. 

 

Eitt af meginhlutverkum þroskaþjálfans er réttindagæsla; að standa vörð um réttindi fólks 

með fötlun. Réttindagæslan felst ekki síst í því að kynna sér lög og reglugerðir sem fjalla 

um fólk með fötlun eða um mannréttindi. Meðal starfa þroskaþjálfa í skólum er að útbúa 

og einfalda námsefni við hæfi (Huldís Franksdóttir Daly, 2007). 

 

Eins og kemur fram í skrifum Huldísar má sjá að hlutverk þroskaþjálfa í skólum er að 

útbúa og aðlaga námsefni að þörfum nemandans. Það er mikil ábyrgð sem hvílir á 

herðum þroskaþjálfans. Hann þarf að vera sérfræðingur í mörgum fögum, þar er 

lífsleiknin ekki undanskilin og kynfræðsla er hluti af því fagi. Þá þurfa þroskaþjálfar að 

útbúa námsefnið á þann hátt að það myndist brú á milli þess sem fólk með þroskahömlun 

lærir í skólanum og hvernig þekkingin nýtist í athöfnum daglegs lífs. 

 

Ef leitað er eftir auðlesnu efni á internetinu koma í ljós nokkrar síður sem innihalda 

auðlesinn texta. Þær eru ekki margar en þar má nefna, mbl.is, símaskráin á netinu og 

auðlesið efni á síðu Tryggingamiðstöðvar Íslands. Þó er ekki á neinni þessara síðna allt 

efni sett upp í auðlesinn texta heldur aðeins hluti. Einungis er stiklað á stóru og þar af 
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leiðandi verður upplýsingagildið ekki fullnægjandi. Ákaflega fáar síður eru til með 

auðlesnum texta.  

 

Þar sem lög og réttindi kveða á um aðgengi að auðskildum upplýsingum er ljóst að 

samfélagið er ekki að standa sig nægjanlega vel í þeim málum. Lítið er til af auðlesnu 

efni og kennslugögn oftar en ekki sett fram aðeins ætluð hinum „heilbrigða nemanda.“ Í 

samfélaginu eru þessi lög en enginn sem sér um að þeim sé framfylgt. Ljóst er að 

stórtækra breytinga er þörf svo starfað verði eftir þeim lögum sem sett eru fram með það 

að markmiði að auðvelt aðgengi sé fyrir alla og samfélagið verði fyrir alla.  
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Getnaðar-varnir 
 

 

Þegar fólk stundar kyn-líf þarf það oft að nota getnaðar-

varnir. 

 

Getnaðar-varnir eru til að kona verði ekki ó-frísk og til að 

konan eða maðurinn fái ekki kyn-sjúk-dóm.  

 

Það eru til margar tegundir af getnaðar-vörnum. 

 

Getnaðar-varnir eru til dæmis hormón í pillum og sprautum. 

 

Það eru líka til aðrar getnaðar-varnir eins smokkur. 

Smokkur-inn sem er úr gúmmí og getur varið fólk  

fyrir kyn-sjúk-dómum.  

 

Fólk sem vill ekki eignast barn þarf að nota getnaðar-varnir.   

                                             

 

Fólk sem vill eignast barn,  

þarf ekki að nota getnaðar-varnir. 
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Getnaðar-varnir 

 

Pillan. Til eru 2 tegundir af pillum, þær eru:  

 

P-pilla 

Konan tekur eina pillu á dag í 21 dag og gerir svo hlé í 7 

daga. Þá hefur konan blæðingar.  Pillan er örugg getnaðar-

vörn og er góð fyrir konur ef þær hafa ó-reglu-legar 

blæðingar. 

 

 

Prógestó-sterón pillan (mini) pillan 

Í henni er eitt hormón sem heitir prógestó-sterón. Konan 

tekur eina pillu á dag í 28 daga án þess að taka hlé.Pillan er 

mjög örugg. Konan hefur mjög litlar eða engar blæðingar ef 

hún notar þessa pillu. 

 

Smokkur-inn                                                                      

Smokkurinn er úr gúmmí sem rúllað er upp á typpi 

mannsins. Smokkur-inn er örugg getnaðar-vörn en líka góð 

vörn gegn kyn-sjúkdómum.   
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Lykkjan Til eru mis-munandi gerðir af lykkju, þær eru:  

 

 

 

Kopar-lykkjan  

Kopar-lykkjan er úr plasti og kopar. Hún er mjög örugg ef 

hún er á réttum stað og virkar strax. Lykkjan er sett í leg 

konunnar.  Konur sem nota kopar-lykkjuna fá oft meiri 

blæðingar.                                                   

 

 

Hormóna-lykkjan 

Hormóna-lykkjan er líka mjög örugg og virkar strax. 

Blæðingar á hormóna-lykkjunni eru oftast litlar og frekar 

óreglu-legar.  

 

 

Lykkjan hentar konum best fyrir konur sem hafa 

eignast börn 
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Hormóna-hringurinn 

Hormóna-hringur er plast-hringur sem er settur upp í  

leg-göng konunnar. Hringur-inn er hafður í  

leg-göngunum í 3 vikur og þá er gert hlé í eina viku.                     

Síðan er settur upp nýr hringur. Það er auð-velt að 

nota hormóna-hringinn og blæðingar minnka og  

verða reglu-legar. 

 

 

Hormóna-sprautan 

Hormóna-sprautan er getnaðar-varnarefni sem  

er sprautað í vöðva konunnar á 3 mánaða fresti.  

Hormóna-sprautan er mjög örugg.  

Blæðingar geta verið óreglu-legar fyrst þegar byrjað er  

á hormóna-sprautunni. 

 

 

 

Hormóna-stafurinn    

Hormóna-stafurinn er lyf sem er í plaststykki. Stafurinn  

er settur undir húðina á upp-hand-legg konunnar.  

Hormóna-stafurinn er mjög öruggur og endist í 3 ár. 

Blæðingar geta minnkað mikið eða jafn-vel hætt alveg  

þegar konan notar hormóna-staf. 
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Kyn-sjúk-dómar 
 
 

Þegar fólk á í ástar-sam-bandi stundar það kyn-líf. Kyn-líf 

getur verið mjög gott. Kyn-líf er að njóta ásta, hafa munn-

mök, sam-farir – að ríða – að gera það. 

 
 
Það eru til margar góðar hliðar á kyn-lífi. Það eru líka til 

slæmar hliðar á kyn-lífi. Slæmar hliðar kyn-lífs eru til dæmis 

kyn-sjúk-dómar. 

 
 
Þegar fólk fær kyn-sjúkdóma verður það veikt í kyn-
færunum.  
 
 
Kyn-færi eru typpi á körlum og píka á konum. 

 
 
Það er best fyrir fólk að stunda kyn-líf með þeim sem það 

þekkir og er hrifið eða ást-fangið af. 

 

 
Fólk sem stundar kyn-líf getur fengið kyn-sjúk-dóm. 

 

 
Það eru til margar tegundir af kyn-sjúk-dómum. 
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Það er ekki gott að fá kyn-sjúkdóm. Það getur  

verið hættu-legt. 

 
 
 
Ef fólk vill ekki fá kyn-sjúk-dóm er best að  

stunda öruggt kyn-líf. 

 
 
Öruggt kyn-líf er að nota getnaðar-varnir. 

 

 
Besta getnaðar-vörnin við kyn-sjúk-dómum  

er smokkurinn.  
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Kyn-sjúk-dómar   

 

 

Klamydía 

Klamydía er algengasti kyn-sjúkdómurinn. Hann veldur 

bólgum í kyn-færum. Þegar karl-maður fær klamydíu getur 

honum orðið illt þegar hann pissar. Þegar kona fær klamydíu 

getur komið gult slím úr leg-göngunum og stundum óreglu-

legar blæðingar. Það er mjög auð-velt að fara í klamydíu 

próf og ekkert vont. Með-ferðin við klamydíu er sýkla-lyf. 

 

 

Flat-lús  

 

Flat-lús er lítil gul-grá lús sem sést með berum augum. Hún 

festist á kyn-færum það sem hár eru en getur líka borist á 

aðra staði líkamans sem eru með hárum. Flat-lús veldur 

kláða, mest í kringum kyn-færin. Flat-lús getur smitast við 

sam-farir þótt smokkurinn sé notaður. Það þarf að passa 

þarf að þvo rúm-föt og nær-föt vel svo hún smitist ekki 

aftur. Til að losna við flat-lús þarf sér-stakt krem hjá lækni. 
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HIV-veiran     

 

HIV-veiran getur valdið al-næmi. HIV getur smitast við sam-

farir. Hún getur líka smitast við blóð-blöndun ef fólk notar ó-

hreinar sprautu-nálar eða ef sýkt blóð kemst í opið sár. Fólk 

getur ekki smitast ef sá sem er með HIV hóstar eða hnerrar. 

Fólk smitast heldur ekki með því að taka í höndina á þeim 

sem er með HIV. Það er ekki hægt að lækna sjúk-dóminn 

alveg en það er hægt að halda honum niðri með sér-stakri 

lyfja-blöndu. 

 

Kyn-færa-vörtur 

Kyn-færa-vörtur eru veiru-sýking sem er mjög lík þeim sem 

maður getur fengið á hendur og fætur. Vörturnar geta komið 

á kyn-færi og í enda-þarm. Vörturnar geta verið mjög mis-

munandi en auð-velt er að finna þær með snertingu. Þær 

sjást líka oftast. Það er auðveldara fyrir stráka en stelpur að 

finna vörturnar.  

 

Þegar fólk fær kyn-færa-vörtur fer því að klæja og svíða. Þá 

getur verið vont að stunda kyn-líf. Oftast er þetta lagað með 

kremi eða með því að vörturnar eru brenndar af. Konur sem 

fá kyn-færa-vörtur þurfa að vera dug-legar að fara reglu-

lega í krabba-meins-skoðun. 
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Kyn-færa-áblástur 

Kyn-færa-áblástur veldur sárum á (ytri) kyn-færum, sýkir 

húð og sýkir slím-húð. Einkennin eru vökva-fylltar litlar 

blöðrur og geta valdið kláða, sviða og sárs-auka. Blöðrurnar 

geta sprungið og þá koma sár sem gróa á 2-3 vikum. 

Áblásturinn smitast við kyn-mök og munn-mök.  

 

Það er mikil-vægt að fá með-ferð strax hjá lækni, passa að 

þrífa sig vel og sleppa því að stunda kyn-líf í smá tíma. Það 

má alls ekki kroppa í vörturnar. 

 

Lifrar-bólga 

Lifrar-bólga B getur smitast bæði við sam-farir og með blóð-

blöndun þegar fólk notar ó-hreinar sprautu-nálar. Lifrar-

bólga B læknast oftast af sjálfu sér en ef það gerist ekki þarf 

að fá lyf hjá lækni. 

 

Lekandi 

Lekandi var einu sinni mjög al-gengur á Ís-landi en ekki 

lengur. Lekandi smitast oftast við sam-farir. Það er hægt að 

lækna lekanda með sýkla-lyfjum og það er best að láta 

lækna hann sem fyrst. 

 

 

 



Kristín Ásta Ólafsdóttir og Þóra Þórisdóttir 49 

Sára-sótt 

Sára-sótt er mjög sjald-gæf og kemur oftast  

er-lendis frá.  

 

 

Mesta á-hættan á kyn-sjúkdómum er þegar fólk stundar 

kyn-líf með ein-hverjum sem er ó-kunnugur og notar ekki 

smokkinn. Það getur líka verið hættu-legt ef manneskjan 

sem maður stundar kyn-líf með er að stunda kyn-líf með 

fleiri en einni manneskju.  

 

Þegar fólk ætlar að byrja stunda kyn-líf með öðrum er best 

að báðir fari fyrst í próf til að athuga hvort þeir séu með 

kyn-sjúkdóm. 
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Til-finningar 

 

 

Við þurfum að þekkja til-finningar okkar og geta stjórnað 

þeim. 

 

Til-finningar leka stundum út um allan líkamann. 

 

Til-finningar geta stundum verið yfir-þyrmandi og geta 

stundum farið úr böndunum. 

 

 

Stundum erum við reið. Þá getur komið fram  

pirringur og okkur getur liðið illa.  

 

 

 

Stundum erum við leið. Stundum erum við  

sorg-mædd og förum að gráta. Stundum er  

gott að gráta. 
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Stundum erum við kvíðin. Þá erum við jafn-vel  

hrædd, líður illa, erum með kökk í hálsinum  

og hnút í maganum. 

 

 

 

Stundum erum við glöð. Sumir eru næstum því  

alltaf glaðir. Það getur verið gott að vera glaður.  

Þá líður okkur vel. Þegar við erum glöð verða þeir  

sem eru í kringum okkur oft glaðir líka. 
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Til-finningar 

 

 

Afbrýði-semi  

Afbrýði-semi er til-finning sem er sár og erfið.  

Vondar hugsanir kannski um þann sem þú ert  

ást-fanginn af. Þú ert hrædd/-ur um að sá sem  

þú elskar muni finna sér annan til að elska og  

hætta með þér. 

 

 

Ást-fangin(n) 

Að vera ást-fangin(n) þýðir að mann langar til að  

vera mikið með kærastanum eða kærustunni sinni.  

Að hafa það róman-tískt saman. Þegar maður er  

ást-fangin(n) líður manni mjög vel, sérstaklega þegar  

maður er með þeim sem maður er ást-fangin(n) af. 

 

 

Að vera skotin(n) í 

Áður en maður verður ást-fangin(n) verður maður  

fyrst skotin(n) í manneskjunni. Það getur líka verið  

draumur manns um að sá sem þú ert skotin(n) í  

verði einhvern tímann kærastan þín eða kærastinn þinn. 
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Hamingja 

Til-finning sem er mjög góð. Þegar þú finnur fyrir  

hamingju ertu glaður/glöð og langar til að vera  

góð(ur) við alla. Að vera í góðu ástar-sam-bandi  

getur gert mann mjög hamingju-saman. 

 

 

 

Ótti/hræðsla 

Ótti eða hræðsla er vond til-finning og þér líður illa  

þegar þú ert hrædd(ur). Hjartað slær hratt og  

þú svitnar kannski í lófunum og þornar í munninum.  

 

 

 

Kvíði 

Kvíði er til-finning sem er svipuð og hræðsla en  

ekki eins erfið. Þú getur verið kvíðin(n) ef þú þarft  

að tala við ó-kunnugt fólk. 
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Reiði 

Reiði er til-finning sem við finnum ef einhver gerir  

eitthvað sem við viljum alls ekki að sé gert. Þegar  

maður er reiður segir maður stundum eitt-hvað  

sem er ekki fallegt. 

 

 

 

Sorg 

Þá er maður leiður og við grátum oft þegar við  

erum sorg-mædd. Við finnum fyrir sorg þegar  

við missum ein-hvern eða eitt-hvað sem okkur  

þótti vænt um. Það er eðli-legt að finna fyrir sorg  

þegar ástar-sam-bönd enda. °1 
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