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Ágrip 

Þetta BA verkefni er rannsóknarritgerð sem byggir á áður birtum heimildum. Markmiðið er 

að skoða hvaða áhrif reglubundin hreyfing hefur á sjálfsmynd unglinga með 

þroskahömlun. Hér er fjallað um mismunandi sjónarhorn á fötlun og kenningar helstu 

fræðimanna um sjálfsmyndina og sjálfstraustið. Farið verður yfir rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á sjálfsmynd ófatlaðra unglinga annars vegar og unglinga með þroskahömlun 

eða aðra fötlun hins vegar með það að leiðarljósi að athuga hvort munur sé á hópunum 

tveimur. Einnig verður farið yfir rannsóknir á áhrifum hreyfingar á sjálfsmyndina og 

andlega vellíðan og útfrá þeim niðurstöðum dregnar ályktanir. Leitað verður svara við 

rannsóknarspurningunni „hefur reglubundin hreyfing jákvæð áhrif á sjálfsmynd unglinga 

með þroskahömlun og hvaða þættir sjálfsmyndar eru það sem helst verða fyrir áhrifum?“. 

Unglingsárin eru umrótasamur tími og það er margt sem hefur áhrif á sjálfsmynd unglinga, 

bæði innra með þeim sjálfum og utanaðkomandi þættir. Útlitsdýrkun samtímans sem 

upphafin er af fjölmiðlum og jafnöldrum getur haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd unglinga 

sem ekki falla inn í normið, hvort sem það er vegna fötlunar eða annarra þátta. 

Líkamsmynd unglinga getur verið brothætt og átröskunarsjúkdómar koma oft fram á 

þessum árum. Átröskun er einnig algeng meðal fatlaðs fólks, þá sérstaklega fólks með 

þroskahömlun. Reglubundin hreyfing getur bætt líkamsmyndina, aukið sjálfstraustið og 

bætt sjálfsmyndina í kjölfarið. Reglubundin hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á þunglyndi 

og kvíða, sem einnig getur haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Þegar íþróttir eru 

stundaðar eru félagsleg samskipti oftar en ekki í fyrirrúmi og oft er þetta vettvangurinn þar 

sem einstaklingur sem upplifir sig utangarðs í skólaumhverfinu blómstrar og líður vel. Það 

er því líka félagslega sjálfsmyndin sem græðir á reglubundinni hreyfingu.  
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Formáli 

Verkefnið er 10 eininga lokaverkefni til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum. Leiðbeinandi 

minn við vinnslu verkefnisins var Sunna Gestsdóttir. Vil ég byrja á að þakka henni fyrir 

góða og uppbyggjandi leiðsögn við vinnslu þessa verkefnis. Einnig vil ég þakka fjölskyldu 

minni, sambýlismanni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning á meðan námi mínu stóð. 

Sérstakar þakkir vil ég þó færa syni mínum, Úlfi Aroni Sverrissyni, fyrir þolinmæði 

umfram það sem við má búast af ungu barni.  

 Þegar ég hóf nám í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands haustið 2010 vann ég á 

heimili fyrir fatlað fólk. Þar öðlaðist ég ómetanlega reynslu af samskiptum við íbúana og 

vissa ábyrgðartilfinningu gagnvart heilsu þeirra einstaklinga sem ég var að þjónusta. Í 

starfi mínu lagði ég metnað minn í að elda handa íbúum hollan og staðgóðan mat og að 

hvetja þá til útivistar og hreyfingar. Það er á vissan hátt á ábyrgð starfsfólks heimila sem 

þessara að einstaklingarnir haldi heilsu því oft er þeirra eina hreyfing fólgin í sjúkraþjálfun 

tvisvar í viku.  

 Á haustönn árið 2012 sat ég áhugavert námskeið sem nefnist Hreyfing og heilsa 

fatlaðra einstaklinga, kennt af Inga Þór Einarssyni. Meðal verkefna námskeiðisins var að 

taka þátt í útivistardegi við Klettaskóla, sem er skóli fyrir fötluð börn, þar sem fjöldinn 

allur af útileikjum var í boði. Við lok námskeiðisins hafði eitthvað kviknað innra með mér 

og hugmynd mín að lokaverkefni var í mótun og mig langaði að skoða hver áhrif 

reglubundinnar hreyfingar væru á andlega heilsu fatlaðs fólks, sem síðar þróaðist og varð 

að umfjöllun um sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1. Inngangur 

Í þessu verkefni verður fjallað um unglinga með væga til miðlungsalvarlega þroskahömlun. 

Þetta er hópur unglinga sem er oft ekki frábrugðinn ófötluðum jafnöldrum sínum að öðru 

leyti en því að vera ekki jafn fær félagslega og lendir oft á hliðarlínunni þegar kemur að 

samskiptum kynjanna og öðrum félagslegum athöfnum unglingamenningarinnar (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Hér verður leitað svara við spurningunni „hefur reglubundin hreyfing 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd (e. Self-concept) unglinga með þroskahömlun og hvaða þættir 

sjálfsmyndarinnar eru það sem helst verða fyrir áhrifum?“ 

 Unglingsárin eru umrótasamur tími þar sem skiptast á skin og skúrir. Unglingar eru 

að stíga sín fyrstu skref inn í heim hinna fullorðnu og hafa það vandasama verk fyrir 

höndum að komast að því hvaða persónu þeir hafa að geyma og finna út hvaða hlutverki 

þeir vilja þjóna í samfélaginu (Arnett, 1999; Erikson, 1968; Shaffer, 2002). Sjálfsmyndin 

er í mótun á þessum árum og getur verið brothætt. Ýmsir þættir geta haft áhrif á 

sjálfsmyndina, bæði jákvæðir og neikvæðir. Sumt tengist umhverfi og aðstæðum, sem 

illmögulegt getur verið að breyta. Annað tengist atferli og ákvörðunum og þar getur 

unglingurinn sjálfur haft áhrif á mótun sjálfsmyndarinnar (Bailey, 2003). 

 Kröfur samfélagsins um fullkomnun geta verið steinn í götu unglingsins. 

Fullkomnun er sett í forgrunn, bæði af fjölmiðlum og samfélaginu í heild og það getur 

verið lífsins ómögulegt að mæta þessum kröfum um fullkominn líkama og fallegt andlit 

(Bordo, 1993). Sjálfsmynd sem markast af slíkum kröfum getur án efa haft alvarleg áhrif á 

sálarlíf unglingsins. Átröskunarsjúkdómar eiga oft upptök sín á unglingsárunum, bæði hjá 

strákum og stelpum. Þessir sjúkdómar geta haft djúpstæð áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins 

og valdið ranghugmyndum um útlit og eigið ágæti (Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug 

Þorsteinsdóttir , 2006).  

 Reglubundin hreyfing er talin hafa jákvæð áhrif á andlega líðan, rannsóknir hafa 

sýnt að hún getur dregið úr einkennum þunglyndis og kvíða ásamt því að bæta líkamsmynd 

(e. Body image) einstaklingsins og félagslega sjálfsmynd hans (Fox, 1999). Sjálfsmyndin 

tengist sjálfstrausti (e. Self-esteem) einstaklingsins náið og með reglubundinni hreyfingu 

getur einstaklingurinn aukið sjálfstraust sitt, bæði hvað líkamlegt atgervi varðar og 
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félagslegt. Þegar unglingur hefur gott sjálfstraust er hann öruggari í félagslegum aðstæðum 

og ánægðari með sjálfan sig í heild.  

 Með félagslegt sjónarhorn á fötlun og hugmyndafræðina um eðlilegt líf að 

leiðarljósi mun ég fjalla um fötlun og unglinga með þroskahömlun án þess að einblína á 

skerðinguna, heldur fjalla um styrkleika einstaklingsins og hvernig samfélagið getur 

stuðlað að því að draga úr fötlun hans. Mikið hefur verið ritað um áhrif hreyfingar á 

andlega heilsu og samspil reglubundinnar hreyfingar við heilbrigða og jákvæða sjálfsmynd 

hefur mikið verið rannsakað í gegnum árin. Sjálfsmynd unglinga hefur einnig mikið verið 

rannsökuð og hafa ólíkar kenningar um þróun sjálfsmyndar verið mótaðar. Sjálfsmynd 

fatlaðs fólks hefur aftur á móti lítið verið rannsökuð í samanburði við sjálfsmynd ófatlaðra 

einstaklinga. Því fannst mér upplagt að skoða hvert samspil fötlunar og unglingsára er 

annars vegar og hvert samspil hreyfingar og sjálfsmyndar er hins vegar með það að 

leiðarljósi að skoða hvaða áhrif reglubundin hreyfing hefur á sjálfsmynd unglinga með 

þroskahömlun.  

 Í verkefninu fjalla ég um fötlun, fatlað fólk og fólk með þroskahömlun. Með 

yfirhugtakinu fötlun á ég við um andlegar og vitsmunalegar skerðingar. Fatlað fólk er það 

hugtak sem vísar heldur til manneskjunnar en til fötlunarinnar. Þar sem verkefni mitt fjallar 

um ákveðinn hóp fatlaðs fólks fjalla ég um fólk með þroskahömlun og unglinga með 

þroskahömlun eftir að ég hef fjallað um þroskahömlun og hvernig hún er flokkuð og 

skilgreind.  
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2. Fræðileg sjónarhorn á fötlun 

Fötlunarfræði er fremur ung fræðigrein sem hefur vaxið hratt undanfarinn áratug. Vaxandi 

áhugi á fötlun og áberandi réttindabarátta fólks með fötlun endurspeglast í fræðilegri þróun 

á sviðinu. Umfjöllun um fötlunarfræðina hefur verið áberandi í nágrannalöndum okkar og 

víðs vegar um Evrópu og hefur verið að fá sífellt meira vægi á Íslandi undanfarin ár. 

Mismunandi nálganir eru milli landa þegar kemur að sjónarhorni á fötlun. Í Bandaríkjunum 

er áherslan lögð á hugvísindi í tengslum við fötlun en í Evrópu hafa félagsvísindi meira 

vægi. Þessar mismunandi nálganir gera fötlunarfræðina að þverfræðilegu sviði þótt 

félagsfræðilegar kenningar séu víða mest áberandi (Rannveig Traustadóttir, 2003a; 

Rannveig Traustadóttir, 2006). Hér á eftir verður fjallað um mismunandi sjónarhorn á 

fötlun.  

2.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Sú hugmynd um fötlun sem hefur verið hvað mest ríkjandi í samfélaginu má rekja til 

læknavísinda og heilsufélagsfræði. Fatlað fólk hafði fyrir upphaf iðnbyltingarinnar, sem 

hófst í lok 18. aldar, verið á ábyrgð foreldra sinna og var því haldið fram að fötlunin væri 

tilkomin vegna synda foreldra þeirra eða vegna yfirnáttúrulegra krafta. Með tilkomu 

iðnbyltingarinnar jókst hraðinn í samfélaginu og kom sú krafa upp að til þess að vera talinn 

fullgildur samfélagsþegn þurfti fólk að geta haldið í við hraða framleiðslunnar. Á þessum 

tíma breyttist samfélagsleg sýn á fötlun og í stað þess að vera tilkomin vegna synda 

foreldranna var fötlunin talin persónulegur harmleikur einstaklingsins. Ábyrgðin færðist frá 

foreldrunum yfir á samfélagið og var litið á fötlun sem samfélagslegt vandamál. Altækar 

stofnanir fyrir fatlað fólk voru byggðar og þar var fatlað fólk vistað og haldið fjarri 

ófötluðum (Kristín Björnsdóttir, 2009). Læknisfræðilega sjónarhornið (e. Medical model) 

má meðal annars rekja til félagsfræðingsins Talcott Parsons og skrifa hans um sjúkdóma 

og hegðun þeim tengdum, en þar birtist fötlun sem andstæða heilbrigðis (Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á að greina andlegar og líkamlegar skerðingar 

og önnur frávik og einblína á hvernig þessir þættir valda takmörkunum. Fötlunin er 

tilkomin vegna greindra einkenna og skerðingin er af völdum fötlunarinnar. Lausnin felst í 

lækningum og endurhæfingu, umönnun og meðferð. Fatlað fólk er algjörlega háð umönnun 

fagaðila og eru fórnarlömb skerðinga sinna. Þetta sjónarhorn hefur verið lagt til 

grundvallar í menntakerfinu, heilbrigðis- og félagsþjónustu og víðar í samfélaginu og litað 

sjálfsskilning fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2003b).  

 Læknisfræðilega sjónarhornið hefur fengið á sig mikla gagnrýni frá fötluðu fólki 

því það þvingar það í þá stöðu að vera háð öðrum. Samkvæmt sjónarhorninu getur fatlað 

fólk ekki athafnað sig í samfélaginu vegna fötlunar sinnar en litið er framhjá því hvað 

samfélagið getur gert til að draga úr hindrunum. Ofuráhersla er lögð á normið án þess að 

spyrja hver það er sem ákveður hvað er eðlilegt og hvað er það ekki (Barnes, Mercer og 

Shakespeare, 1999). Þrátt fyrir harða gagnrýni er óraunhæft að ætla að hafna hinu 

læknisfræðilega sjónarhorni alfarið því það gæti hvatt til skerðingar á læknisfræðilegri 

þjónustu til fatlaðs fólks og einnig er litið til læknisfræðilegra greininga þegar þjónustuþörf 

einstaklings í hans daglega lífi er ákveðin (Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

2.2 Breska félagslega sjónarhornið 

Breska félagslega líkanið (e. Social model of disability) var þróað af samtökum fatlaðs 

fólks í Bretlandi sem nefnast Union of the Physically Impaired Agains Segregation 

(UPIAS). Árið 1976 sendu samtökin frá sér yfirlýsingu sem áréttaði að fatlað fólk væri 

fatlað af samfélaginu og að fötlun sé afleiðing undirokunar fatlaðs fólks. Þetta nýja 

sjónarhorn hafnaði alfarið þeirri hugmynd að skerðingin orsaki fötlunina. Þessi yfirlýsing 

þótti á sínum tíma afar róttæk því hún kollvarpaði áður gefnum hugmyndum um sýn á 

fötlun og lagði drög að nýrri sín á veruleika fatlaðs fólks. Þess var krafist að litið yrði á 

fötlun sem samspil félagslegra hindrana og takmarkaðra möguleika fólks með mismunandi 

skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 Breska félagslega líkanið hefur verið áberandi í umræðunni um fötlun undanfarin ár 

og er það enn í þróun. Líkanið hefur einnig setið undir harðri gagnrýni fyrir að líta framhjá 

mismunandi þörfum fólks með mismunandi skerðingar, meðal annars fólks með 

þroskahömlun og heyrnarlaust fólk. Líkanið var þróað fyrir einstaklinga með líkamlegar 

skerðingar og tekur miða af þörfum þeirra og óskum (Kristín Björnsdóttir, 2009). Sú 
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hugmynd að fötlunin orsakist eingöngu vegna umhverfis og félagslegra þátta hefur einnig 

verið gagnrýnd. Skerðingin getur að sjálfsögðu átt einhvern þátt í að skapa hindranir. Stór 

veikleiki á hinu félagslega líkani er altæk höfnun á hinu læknisfræðilega (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

 Þótt líkanið sé enn í þróun og sitji undir gagnrýni hefur það breytt sýn samfélagsins 

á fötlun og hefur það breytt því starfi sem unnið er með og í þágu fatlaðs fólks. Breska 

líkanið hefur mikið pólitískt vægi og hefur haft áhrif í réttindabaráttu fatlaðs fólks víða um 

heim og í stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Einnig hefur þessi sýn frelsandi áhrif fyrir 

margt fatlað fólk, sem sér sig sjálft ekki lengur sem vandamálið, heldur séu það 

hindranirnar sem samfélagið setur upp sem gerir þau fötluð (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.3 Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

Á Norðurlöndum hefur mátt greina gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn allt frá því 

um 1970 og áhersla hefur verið lögð á að líta einnig til annarra þátta, einkum félagslegra. 

Strax á sjötta áratug síðustu aldar var farið að finna til hugtök sem áttu að koma í stað 

gamalla hugtaka yfir fötlun sem hlotið höfðu neikvæða merkingu, svo sem orðið handikap. 

Fyrir 1960 var talað um fólk útfrá einkennum fatlana þeirra, t.d. blindir, heyrnarskertir og 

þroskaheftir. Hugtakið fötlun var ekki ætlað að bjóða hinu læknisfræðilega sjónarhorni 

birginn, heldur var um að ræða tilraun til að finna eitt orð sem drægi stóran hóp fólks ekki í 

dilka. Með þessu jókst áherslan á að skoða umhverfið og hvernig hægt væri að laga það að 

þörfum fatlaðs fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) hefur haldið því fram að hægt sé að 

greina sameiginlegar hugmyndir Norðurlandanna um fötlun og hvernig tengsl eru milli 

hins fatlaða einstaklings og umhverfis hans. Hann telur að hinn norræni skilningur á fötlun 

sé það keimlíkur milli landa að hægt sé að tala um sérstaka nálgun. Þessa nýju nálgun 

kallar hann Norræna tengslasjónarhornið (e. Nordic relational model of disability) 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 Meginþættir hinnar nýju nálgunar eru þrír að mati Tøssebro. Í fyrsta lagi er fötlun 

misgengi milli einstaklings og samfélags. Einstaklingurinn fellur ekki inn í normið og er 

ástæðan sú að samfélagið gerir ekki ráð fyrir margbreytileika mannsins. Í öðru lagi er 

fötlun aðstæðubundin. Til dæmis er blindur einstaklingur ekki fatlaður þegar hann talar í 

síma og heyrnarleysi væri ekki fötlun ef allir töluðu táknmál. Í þriðja lagi er fötlun afstæð 
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og hluti af ferli og er háð því sjónarhorni sem ríkir í samfélaginu. Ákvarðanir um það hver 

telst þroskahamlaður og hver ekki hafa í gegnum tíðina verið afar tilviljanakenndar. Slíkt 

er til dæmis ákveðið eftir útkomu greindarprófa og hafa mörk þroskahömlunar verið dregin 

einhvers staðar á milli greindarvísitölustiganna 50 og 85 í Evrópu á 20. öldinni (Rannveig 

Traustadóttir, 2003b; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 Að mati Tøssebro er ríkjandi skilningur á fötlun á Norðurlöndunum fyrst og fremst 

pólitískur. Þær tengslahugmyndir sem fram koma í líkani hans eru flestar að finna í 

opinberum stefnumótandi gögnum á Norðurlöndunum frá því um 1980. Þegar litið er til 

þess hvernig þessi tengslaskilningur er aðgerðabundinn í ákvæðum sem snúa að rétti til 

bóta eða sérkennslu í skóla er oftast litið til læknisfræðilega sjónarhornsins en ekki hinna 

félagslegu þegar upp kemur krafa um greiningu og meðferð. Með öðrum orðum þá er hinn 

norræni skilningur tvíeggjað sverð, því opinber gögn og yfirlýsingar lýsa fötlun sem 

samspili umhverfis og einstaklings, en þegar kemur að réttindum og þjónustu breytist 

skilningurinn og hugtök læknisfræðinnar eru höfð í hávegum (Rannveig Traustadóttir, 

2003b; Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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3. Skilgreining á þroskahömlun 

Orsakir vægrar þroskahömlunar eins og litningagalla eru eingöngu þekktar hjá undir 50% 

einstaklinga, en ein þekktasta orsök þroskahömlunar er vanstarfssemi í skjaldkirtli, sem 

orsakar óafturkræfar skemmdir á taugakerfinu. Aðrar þekktar orsakir eru gena- og 

litningagallar sem og áföll sem fóstur getur orðið fyrir á meðgöngu og barn við fæðingu. 

Félagslegar aðstæður gegna einnig hlutverki, til dæmis ef fóstur er vannært á meðgöngu 

eða ef um áfengisneyslu móður á meðgöngu er að ræða (Batshaw og Shapiro, 2002). Um 

það bil helmingur tilfella vægrar þroskahömlunar í heiminum koma fram á fátækari 

svæðum. Orsakir alvarlegrar þroskahömlunar eru greinanlegar í um þriðjungi tilfella og er 

þá oftast um litningagalla og alvarleg áföll á meðgöngu að ræða (Batshaw og Shapiro, 

2002; Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

 Þroskahömlun er algengari hjá drengjum en stúlkum, eða 2:1 miðað við væga 

þroskahömlun og 1.5:1 miðað við alvarlega þroskahömlun. Talið er að um 2,5% 

einstaklinga í heiminum séu með þroskahömlun samkvæmt helstu mælikvörðum, en erfitt 

getur verið að reikna út nákvæma tölu (Batshaw og Shapiro, 2002). 

3.1 Flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ICD-10 og ICF 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (e. World Health Organization,WHO) skilgreinir 

þroskahömlun sem „Staðnaður eða ófullkominn þroski hugans sem einkennist einkum af 

skerðingu á ýmiss konar færni er fram kemur á þroskaskeiði einstaklingsins“ (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008, bls. 36). Stig þroskahömlunar eru vanalega greind með stöðluðum 

greindarprófum (Wechsler og Bayley) sem gefa heildræna mynd af aðlögunarfærni við 

skilgreindar aðstæður. Niðurstöður greindarprófanna eru metnar eftir ICD-10 

flokkunarkerfi WHO. Flokkunarkerfið skiptist eftirfarandi: 

F70: Væg þroskahömlun, greindarvísitala 50-69 

F71: Miðlungsalvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 35-49 

F72: Alvarleg þroskahömlun, greindarvísitala 20-34 

F73: Djúp þroskahömlun, greindarvísitala undir 20 

F79: Þroskahömlun ótilgreind (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 36). 
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Árið 2001 endurskoðaði WHO grundvallaratriði flokkunarkerfis síns á fötlun. Til varð ICF 

staðallinn (e. International Classification of Functioning, Disability and Health). Með 

þessu var komist til móts við þær kröfur fatlaðs fólks að notast ætti við félagslegt 

sjónarhorn á fötlun í stað læknisfræðilegs. ICF er ekki ætlað að flokka fólk heldur færni 

þess í þeim aðstæðum sem það býr við. Í flokkunarkerfinu eru þrjú þrep færni; 

líkamsbygging, athafnir og þátttaka. Þessi þrjú þrep færni gefa til kynna samspil heilsufars 

og aðstæðna. Enn sem komið er er ICF ætlað til notkunar samhliða ICD-10 til mats á færni 

og fötlun einstaklingsins, en kröfur meðal fatlaðs fólks eru þær að ICF komi til með að 

vera það matstæki sem alfarið verður notað við greiningu á fötlun. Unnið er að íslenskun 

ICF staðalsins og er frumgerð þýðingarinnar komin út í rafrænni útgáfu 

(Landlæknisembættið, e.d.; Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). 

3.2 Flokkunarkerfi AAIDD 

Samtökin American Association on Intellectual and Developmentar Disabilities, AAIDD 

skilgreina þroskahömlun sem „Fötlun sem einkennist bæði af marktækum takmörkunum í 

vitrænni getu og aðlögunarfærni. Þessar takmarkanir birtast í vitrænum, félagslegum og 

hagnýtum þáttum aðlögunarfærni. Fötlunin kemur fram við átján ára aldur“ (Helga 

Kristinsdóttir, 2008, bls. 37). Flokkunarkerfið, sem fyrst var sett fram árið 1992, tók 

breytingum árið 2002. Flokkunarkerfi AAIDD frá árinu 1992 byggir á tíu flokkum 

aðlögunarfærni en með breytingum sem gerðar voru árið 2002 eru höfuðsviðin þrjú. Fram 

þurfa að koma frávik á annaðhvort einu þessara sviða eða marktæk frávik samanlagt á 

þeim öllum (Helga Kristinsdóttir, 2008). AAIDD skilgreinir aðlögunarfærni sem 

„...samansafn hugrænnar, félagslegrar og hagnýtrar færni sem fólk lærir til að geta lifað 

daglegu lífi í samfélaginu“ (Helga Kristinsdóttir, 2008, bls. 40).  

3.3 Wechsler greindarpróf 

Á Íslandi er notast við tvö greindarpróf Wechslers sem hafa verið þýdd og staðfærð 

íslenskum aðstæðum. Annars vegar er um að ræða próf fyrir börn 3 ára til 7 ára og 3 

mánaða og hins vegar próf fyrir börn á aldrinum 6 ára til 16 ára og 11 mánaða (Helga 

Kristinsdóttir, 2008).  

 

 



 bls. 14 

Greindarpróf Wechslers fyrir yngri börn (WPPSI-R-ís) kom út í íslenskri útgáfu árið 2003 

og samanstendur af tólf prófum sem skiptast í verklega og mállega hluta sem meta 

greindartölu hvors hluta. Samanlögð tala prófanna metur svo heildartölu greindar (Helga 

Kristinsdóttir, 2008).  

 Greindarpróf Wechslers fyrir eldri börn (WISC-IV-ís) kom út staðfært íslenskum 

aðstæðum árið 2006. Prófið afmarkast af fjórum hlutum sem hver um sig metur 

mismunandi þætti greindar: málstarf, skynhugsun, vinnsluminni og vinnsluhraða. Útkoma 

hvers hluta fyrir sig er svo reiknuð inn í heildartölu greindar og á að endurspegla 

greindarfar barnsins (Helga Kristinsdóttir, 2008).  

 Bæði prófin innihalda meðaltal fyrir hvern aldurshóp, sem er talan 100, og er 

eðlileg frammistaða á bilinu 85-115. Þessar tölur geta skekkst af utanaðkomandi þáttum 

sem ekkert hafa með greindarfar barnsins að gera s.s. kvíða og sjálfsaga og því þarf ítarlegt 

mat á greind að fela meira í sér en einungis niðurstöður greindarprófs (Helga Kristinsdóttir, 

2008).  

3.4 Bayleys þroskapróf 

Þroskapróf byggja á öðrum forsendum en greindarpróf þótt bæði prófin eigi að meta 

þroskastöðu barnsins. Grundvallarmunurinn liggur í að skoða frammistöðu barnsins með 

tilliti til þroskaáfanga. Þegar barn þroskast og dafnar tekur ein hæfni fram yfir aðra og 

staðan getur svo verið önnur sé prófið tekið nokkru seinna (Helga Kristinsdóttir, 2008). 

Þroskapróf Bayleys (BSID-III) hefur ekki verið staðfært íslenskum aðstæðum en er samt 

sem áður notað til að meta styrkleika og veikleika barna á aldrinum eins til fjörtíu og 

tveggja mánaða. Prófið byggist upp á þáttum sem eiga að mæla aðlögunarfærni, 

vitsmunaþroska, málþroska, hreyfiþroska og félags- og tilfinningaþroska barnsins. 

Niðurstöður prófsins eru gefnar upp sem þroskatala barnsins sem er þroskaaldur deilt með 

lífaldri og margfaldað með 100. Þessi próf gagnast vel þegar meta á þörf fyrir íhlutun og 

þegar barnið hefur svo skerta færni að ekki hefur tekist að leggja fyrir það greindarpróf 

(Helga Kristinsdóttir, 2008).  
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3.5 Fylgiraskanir þroskahömlunar 

Rannsóknir (Batshaw og Shapiro, 2002) hafa sýnt að fólk með þroskahömlun er allt að 

fjórum sinnum líklegra til að hafa geðraskanir á borð við lyndisraskanir, kvíðaraskanir, 

sjálfsskaðandi hegðun, ofvirkni og aðrar ótilgreindar hegðunarraskanir. Talið er að um 

helmingur fólks með þroskahömlun sé einnig með einhverskonar geðræna kvilla (Batshaw 

og Shapiro, 2002; Margrét Valdimarsdóttir, 2008).  

 Orsakir geðraskana eru margþættar og eru flókið samspil umhverfistengdra, 

líffræðilegra og samfélagslegra þátta. Þroskahömlun getur haft í för með sér minni 

aðlögunarfærni og vanmátt gagnvart eigin getu, sem getur orsakað kvíða og þunglyndi hjá 

þessum hóp þegar upp koma erfiðar aðstæður eins og breytingar á búsetu, álag í skóla og 

erfitt fjölskyldulíf (Margrét Valdimarsdóttir, 2008).  

 Lyndisraskanir á borð við þunglyndi eru vel þekktar meðal fólks með 

þroskahömlun (Batshaw og Shapiro, 2002). Einkenni þess eru meðal annars depurð og 

minni löngun til að sinna áhugamálum, lækkað sjálfsmat og einnig hefur verið sýnt framá 

aukna tíðni sjálfsvígshugsana meðal fólks sem þjáist af djúpu þunglyndi (Bernal, Haro, 

ofl., 2006). Þunglyndi getur einnig haft í för með sér félagslega einangrun því 

einstaklingurinn dregur sig í hlé og forðast félagsleg samskipti (Margrét Valdimarsdóttir, 

2008). 

 Það er eðlilegt að finna til kvíða við óþekktar aðstæður, en þegar tilfinningin er 

orðin hamlandi í daglegu lífi er talað um kvíðaröskun. Fólk með þroskahömlun hefur oft 

ekki sömu forsendur til að takast á við kvíða og ófatlaður einstaklingur og því getur hann 

magnast og orðið að röskun. Einkenni almennrar kvíðaröskunar eru áhyggjur, spenningur, 

sviti og órökréttur kvíði við mismunandi aðstæður (Margrét Valdimarsdóttir, 2008). 

Þráhyggju- og árátturöskun er algengari hjá börnum með þroskahömlun en hjá öðrum 

börnum og einkennist hún af endurteknum hugsunum og athöfnum sem illmögulegt er að 

stöðva (Margrét Valdimarsdóttir, 2008).  

 Gravenstock (2000) gerði úttekt á áður birtum rannsóknum á átröskunum hjá fólki 

með þroskahömlun og benda gögnin til þess að átraskanir séu til staðar hjá um 19% 

fullorðinna einstaklinga með þroskahömlun og einhvers staðar á milli 6-42% fullorðinna 

einstaklinga sem búa á stofnunum. Um er að ræða annaðhvort skilgreindar átraskanir á 

borð við lystarstol (e. Anorexia nervosa) og lotugræðgi (e. Bulimia nervosa), sem eru 

sjúkdómar sem einkennast af þráhyggju og órökréttri sýn einstaklingsins gagnvart þyngd 
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og líkamlegu útliti og orsaka m.a. svelti, þráhyggjukennt ofát (e. Binge eating) sem endar í 

meðvituðum uppköstum og miklu þyngdartapi, eða óskilgreindar átraskanir af ýmsum 

toga. Ofát og offita eru einnig talsvert algengar raskanir meðal fólks með þroskahömlun, 

oft tengt þráhyggjukenndu ofáti eða þráhyggju gagnvart einhæfri/sérstakri gerð af mat 

(Gravenstock, 2000).  
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4. Kenningar um sjálfsmynd og sjálfstraust 

Sjálfsmynd er hugtak sem ekki verður gerð fyllileg skil í stuttu máli því hún er flókin og 

margþætt eins og manneskjan sjálf. Sjálfsmynd er sú hugmynd sem einstaklingurinn hefur 

um sjálfan sig, hver hann er og hvers hann er megnugur. Hún mótast á margslunginn hátt 

og er samspil félagslegra áhrifa og upplifana sem einstaklingurinn verður fyrir á helstu 

næmiskeiðum þroska síns. Hún er síbreytileg og ávallt í mótun. Sjálfsmyndin hefur áhrif á 

allar hliðar lífs einstaklingsins; námsgetu, félagsfærni, tilfinningaleg viðbrögð og metnað 

(Bailey, 2003). Einstaklingar byggja sjálfsmynd sína upp á nokkrum mismunandi þáttum, 

t.d. námsgetu, útliti, félagslegum þáttum eða félagsfærni og getur verið munur á milli 

þessara þátta (Gentile, Grabe, ofl., 2009). 

 Helstu fræðimenn á sviði sálfræði og félagsfræði hafa gert sjálfsmyndina að 

umfjöllunarefni sínu og hér verða helstu kenningar kynntar, einkum með áherslu á 

unglingsárin.  

4.1 Sigmund Freud 

Ein megin kenning sálfræðingsins Sigmund Freud varðandi sjálfsmyndina var um 

þrískiptingu persónuleikans, sem hann kallaði það (e. Id), sjálfið (e. Ego) og yfirsjálfið (e. 

Superego). Það er hið villta, órökrétta og hvatvísa í fari mannsins og stjórnast af þrá í 

vellíðan og lystisemdir og starfaði eftir því sem Freud kallaði vellíðunarlögmál. Yfirsjálfið 

er hinn innri siðapostuli og er í stöðugri leit að fullkomnun, óvægið og gagnrýnið. 

Yfirsjálfið er aðsetur samvisku okkar og er að hluta til meðvitað. Sjálfið er það jarðbundna 

í fari mannsins, sjálfstjórnin og skynsemin sem býr í meðvitund okkar. Sjálfið tengir saman 

og reynir að búa til jafnvægi á milli þaðins og yfirsjálfsins. Í heilbrigðri sjálfsmynd verður 

að vera jafnvægi milli þessara þriggja persónuleika (Shaffer, 2002). 

 Freud skipti þroska barna í fimm stig. Öll einkennast stigin af þeim líkamsparti sem 

barnið notar til að uppgötva heiminn og sjálft sig. Fyrsta stigið nefnist oral stigið og 

einkennir fyrsta ár ævinnar. Börn nota munninn til að uppgötva umhverfi sitt, smakka á, 

sleikja og bíta. Annað stigið nefnist anal stigið og snýst að mestu um að ná stjórn á 

líkamsstarfssemi eins og hægðalosun og þvagláti. Barnið getur upplifað mikla skömm við 

óhöpp þess eðlis sem geta haft áhrif síðar á ævinni. Þriðja stigið nefnist phallic stigið og 
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fjallar um þriggja til sex ára börn. Á þessum aldri uppgötva börnin kynfæri sín og geta, að 

mati Freud, upplifað óviðeigandi tilfinningar til foreldris af gagnstæðu kyni. Við yfirfærslu 

á næsta stig taldi Freud að stúlkur gætu fundið fyrir svokallaðri reðuröfund (e. Penis envy), 

það er að stúlkan finnur fyrir gremju þegar hún uppgötvar að hún hafi ekki getnaðarlim. 

Freud taldi þessa uppgötvun mikilvægan þátt í kynáttun stúlkna. Að sama skapi geta 

drengir upplifað geldingarkvíða (e. Castration anxiety), óttann við að missa 

karlmennskuna. Latency stigið nefnist aldursbilið frá sex til ellefu ára. Áföll á fyrra stigi 

orsaka hálfgerða lömun á kynferði barnanna og aukin áhersla er lögð á skólagöngu og 

annan lærdóm. Genital stigið nefnist síðasta stigið og fjallar það um unglinga. 

Kynþroskinn endurvekur kynferðislegar þarfir og verkefni unglinga er að læra að beisla 

kynhvötina. Ef það tekst verður unglingurinn tilbúinn til að stofna til kynna við hitt kynið, 

gifta sig og eignast börn (Shaffer, 2002; Thompson ofl., 1955). 

4.2 Lífskeiðakenning Erik Erikson 

Þroskasálfræðingurinn Erik H. Erikson setti fram kenningu um lífskeið einstaklingsins sem 

hann byggði að hluta til á stigakenningu Freuds, með minnkaðri áherslu á hið 

kynferðislega. Kenningunni skipti hann í átta stig, allt frá fæðingu til dauðadags. 

Útgangspunktur kenningar Eriksons er sá að þroski og þróun mannsins eigi sér stað á 

vissum skeiðum ævinnar og að ljúka þurfi einu skeiði áður en hægt sé að komast á það 

næsta. Þroski og hæfileikar barnsins fara eftir því hvernig tekst til við að leysa verkefnið 

sem fyrir höndum er (Shaffer, 2002). Hér verður einungis fjallað um fyrstu fimm stigin, 

sem fjalla um barnæsku og unglingsár.  

 Fyrsta stigið snýst um að mynda traust við umönnunaraðila sinn og umhverfi 

ellegar upplifa eilíft vantraust. Á fyrsta ári lífs síns er barnið alfarið uppá hinn fullorðna 

komið varðandi umönnun, ást, öryggi og fæðugjöf. Umönnunaraðili barnsins þarf að 

bregðast jákvætt við þörfum þess svo barnið læri að bera traust til þess sem annast hann. 

Annað stigið snýr að eins til þriggja ára gömlum börnum og fjallar um sjálfstæði barnsins 

og þori þess til að upplifa heiminn á eigin spýtur. Með því að öðlast sjálfstæði finnur 

barnið fyrir stolti og þori til að framkvæma, án þess upplifir barnið efa í garð eigin ágætis 

og upplifir skömm í stað stolts. Þriðja stigið fjallar um þriggja til sex ára aldurinn. Á 

þessum aldri tekur barnið þroskastökk, bæði líkamlegt og andlegt. Það verður rólegra og 

yfirvegaðra eftir því sem dómgreind þess eykst. Á þessum aldri fer barnið að hafa aukið 

frumkvæði að athöfnum og áætlunum. Mikilvægt er að hlúa að þessum eiginleika og reyna 
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að efla frumkvæði barnsins fremur en að taka fram fyrir hendur þess og gera fyrir það. 

Fjórða stigið fjallar um börn á aldrinum sex til tólf ára. Á þessu stigi þrá börn 

viðurkenningu jafningja sinna og vilja sýna fram á að geta eitthvað til jafns eða betur en 

hinir. Börn vilja læra og gera hlutina á eigin forsendum svo aðrir sjái dugnaðinn. Mistakist 

það geta þau upplifað minninmáttarkennd gagnvart jafningjum sínum. Fimmta stigið fjallar 

um unglinga, aldurinn frá tólf ára til tvítugs. Þetta eru krossgötur þar sem barnæska og 

fullorðinsár mætast. Verkefnið sem unglingurinn þarf að leysa er að mynda sér 

fullnægjandi sjálfsmynd. Mistakist það verkefni fer unglingurinn inn í lífið sem týndur 

einstaklingur með brotna sjálfsmynd (Shaffer, 2002).  

 Erik H. Erikson sagði unglingsárin vera baráttu „einkenna sjálfsins“ við „ruglingi á 

einkennum sjálfsins“. Sú stefna sem unglingarnir taka í lífinu mun hafa úrslitaáhrif hvað 

varðar menntun og félagsleg viðhorf fullorðinsáranna. Álit annarra skiptir þá miklu máli, 

hvort sem það er neikvætt eða jákvætt og eru þeir í stöðugri leit að viðurkenningu (Erikson, 

1968; Shaffer, 2002).  

4.3 Þarfakenning Abraham H. Maslow 

Meginviðfangsefni sálfræðingsins Abraham H. Maslow var að rannsaka jákvæðar og 

félagslegar hliðar mannsins. Maslow byggði kenningu sína um þarfapíramídann einkum á 

áhugahvöt mannsins og þörf hans fyrir ást, umhyggju og félagsleg tengsl. Þarfapíramídi 

Maslows skiptist í fimm stig.  

 Á fyrsta stigi eru grunnþarfirnar. Húsaskjól, matur, svefn og vatn eru nauðsynjar 

sem einstaklingurinn kemst skammt af án. Annað stig er þörfin fyrir tilfinningalegt og 

líkamlegt öryggi. Börn og unglingar hafa sérstaklega mikla þörf fyrir að finna til 

öryggiskenndar. Þriðja stig eru þær félagslegu þarfir sem maðurinn hefur. Ást, umhyggja 

og félagskapur. Frá barnæsku upplifir maðurinn þörfina fyrir að tilheyra einhverjum 

ákveðnum hópi samfélagsins. Barnið leitar stöðugt að þessari viðurkenningu, fyrst meðal 

fjölskyldumeðlima en síðar á meðal jafnaldra. Fjórða stig er þörfin fyrir sjálfsvirðingu og 

viðurkenningu annarra en jafnframt þörfin fyrir sjálfstæði. Fimmta stig er þörfin fyrir að fá 

að þroskast og njóta sín sem fullmótaður einstaklingur eftir að fyrri fjórum stigum hefur 

verið fullnægt. Maslow taldi að ekki væri hægt að komast upp á fimmta stig án þess að 

hafa fullnægt kröfum hinna fyrri fjögurra (Huitt, 2007). 
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4.4 Jean Piaget 

Þroskasálfræðingurinn Jean Piaget setti fram stigskipta kenningu um vitsmunaþroska 

barna. Stigin eru fjögur og ná frá fæðingu og til ellefu ára aldurs, en það stig fylgir börnum 

upp á unglingsárin. Hvert stig byggist á skema sem barnið býr sér til og notar til að læra á 

umhverfið og sjálf sig. Hér verður fjallað um fjórða stigið, sem Piaget nefndi stig 

formlegra aðgerða.  

 Við ellefu ára aldur byrjar hugsun barnsins að breytast og barnið byrjar að þróa 

með sér hæfileikann til að hugsa óhlutbundið, vísindalega og kerfisbundið. Unglingurinn 

þróar með sér formlega rökhugsun, sem nýtist þeim til að svara þeim spurningum sem oft 

brenna á unglingnum; Hver er ég? Hvert stefni ég? Hvernig sjá aðrir mig? Hversvegna er 

ég eins og ég er? Verkefni unglingsins á stigi formlegra aðgerða er að skilgreina sjálfan sig 

á nýjan hátt og móta sér heildstæða sjálfsmynd sem tekur mið af því hver hann var, hver 

hann er nú og hver hann vill verða. Hann fer einnig að leita svara við ýmsum 

heimspekilegum hugrenningum og hugsjónum, sama hversu fjarstæðukennd svörin kunna 

að vera. Piaget vildi meina að unglingsárin væru fyrst og fremst tímabil þroska sjálfsins. 

Unglingurinn upplifir aðra vitund á sjálfinu og fer að prófa og upplifa heiminn á annan hátt 

en áður (Boden, 1979). 

4.5 Kenningar um sjálfstraust 

Þar sem sjálfsmynd og sjálfstraust eru náskyld hugtök er vart hægt að ræða annað án þess 

að tala um hitt.  

 Sjálfstrausti er lýst sem annaðhvort jákvæðu eða neikvæðu viðhorfi einstaklingsins 

til sjálfs síns og getur mótast með speglun hans í öðrum. Sjálfstraust kemur fram sem 

persónulegur dómur einstaklingsins sem hann lætur í ljós með framkomu sinni gagnvart 

sjálfum sér og er stór hluti af persónuleika einstaklingsins (Brown og Marshall, 2006 

Leary, 1999).  

 Rannsókn Pullman, Allik og Realo (2009) sýndi að sjálfstraustið er breytilegt eftir 

því æviskeiði sem einstaklingurinn er staddur á. Sjálfstraust hefur verið rannsakað hjá 

börnum allt niður í sex ára aldur og hafa flestar rannsóknirnar beint sjónum sínum að 

hlutbundnu mati barnsins á eigin getu, til dæmis stærðfræðigetu. Á fyrstu árum grunnskóla 

meta börn sig ofar en meðaltal hvað varðar getu en þegar þau nálgast miðstig fer matið að 

lækka. Talsvert ósamræmi er þó í niðurstöðum rannsókna og sýna einhverjar rannsóknir 
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lækkun á sjálfstrausti á meðan aðrar sýna stöðnun eða jafnvel hækkun (Pullman, ofl., 2009; 

Robins, Trzesniewski, ofl., 2002).  

 Sjálfstraust tengist sjálfsmyndinni náið því sú upplifun sem einstaklingurinn hefur 

af sjálfum sér og eigin ágæti annaðhvort byggir upp eða brýtur niður almenna sjálfsmynd 

hans. Ef sjálfsmyndin er sterk og vel mótuð eru meiri líkur á að sjálfstraustið sé einnig 

sterkt. Ef sjálfsmyndin er aftur á móti veik og á reiki hefur einstaklingurinn ekki þær 

forsendur sem þurfa að vera fyrir hendi svo gott sjálfstraust geti verið til staðar, hann hefur 

litla trú á eigin getu og getur upplifað sig óæðri jafningjum sínum. Einnig getur lágt 

sjálfstraust haft áhrif á andlega líðan einstaklingsins og aukið líkurnar á einkennum 

þunglyndis og kvíða (Leary, 1999).  
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5. Unglingsárin 

Aldursskeiðið unglingur var fyrst skilgreint sem slíkt á seinni hluta 19. aldar en áður hafði 

verið talað um börn frá tíu ára aldri og fram yfir tvítugt sem ungt fólk. Hugtakið á við um 

börn á aldrinum tólf ára til tvítugs (Arnett, 2007). Skyldur og ábyrgðir fullorðinna 

yfirfærast á ungt fólk á mismunandi aldri eftir menningu og þjóðfélögum og því er ekki 

hægt að líta á unglingsárin sem einn ákveðinn aldurshóp, heldur sem félagslega myndaðan 

hóp einstaklinga á ákveðnu aldursbili. Lengi var litið á unglinga sem ótilbúna fullorðna 

einstaklinga, en réttara er að unglingsárin eru tímabil ævinnar sem hafa sína eigin 

merkingu og tilgang, rétt eins og önnur æviskeið (Priestley 2003). Unglingsárin eru 

afgerandi tími í lífi og þroska einstaklingsins og geta haft úrslitaáhrif á þá stefnu sem líf 

hans tekur. Unglingsárunum fylgja hindranir og erfiðleikar sem unglingurinn þarf að 

yfirstíga til að standa uppi sem fullmótaður einstaklingur (WHO, 2008). Unglingsárunum 

var lýst af sálfræðingnum G. Stanley Hall sem tímabili storma og streitu (e. Storm and 

stress theory). Hall sagði unglingsárin einkennast af tilfinningalegu umróti, ástríðu og 

uppreisn gegn yfirvaldinu, nánar tiltekið foreldrum (Arnett, 1999). 

5.2 Sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar með þroskahömlun eigi í meiri erfiðleikum en ófatlaðir 

unglingar með að mynda sterka sjálfsmynd (Möller, Streblow og Pohlmann, 2009). Sternke 

(2010) skrifaði í MA ritgerð sinni sem var samanburðarrannsókn á áður birtu efni um 

sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun að þeir ættu erfiðara með að lesa í félagslegar 

aðstæður og verða oft undir þegar um félagslegar athafnir og samskipti er að ræða. Kemur 

það heim og saman við rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2003) sem greindi frá því að 

unglingar með þroskahömlun lendi oft á hliðarlínunni þegar um félagslegar athafnir á 

skólatíma er að ræða. Félagsleg tengsl eru einn grundvallarþáttur þess að einstaklingur 

þroskast og mótast og oft hefur álit og samþykki jafningjahóps mikil áhrif á hið félagslega 

sjálf einstaklingsins (Shaffer, 2002).  
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Valas (1999) sýndi fram á tengsl milli þess að nemendur með þroskahömlun væru með 

lægra sjálfsmat og finndu til einsemdar og þunglyndis umfram ófatlaða nemendur. Einnig 

fundu þeir fyrir minna félagslegu samþykki af hálfu jafningja en ófatlaðir nemendur. Þetta 

eru þó ekki algildar niðurstöður og hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að fólk með 

þroskahömlun hafi ekki lægra sjálfsmat en ófatlaðir. Gans, Kenny og Ghani (2003) sýndu 

fram á í rannsókn sinni á spænskættuðum unglingum með þroskahömlun að þeir meta 

námsgetu sína lægra en ófatlaðir nemendur. Vitneskjan um að bera stimpil og að standa 

ekki jafnfætis ófötluðum bekkjarfélögum sínum í félagslegum samskiptum virtist þó ekki 

hafa áhrif á almenna sjálfsmynd þeirra og mældist heildar sjálfsmat þeirra ekki lægra en 

bekkjarfélaganna.  

 Chapman (1988) framkvæmdi samanburðarrannsókn á sjálfsmynd barna með 

þroskahömlun. Bornar voru saman tuttugu og ein rannsókn á heildarsjálfsmati barna með 

þroskahömlun og af þeim voru aðeins fimm sem sýndu fram á að börn með þroskahömlun 

mætu sig lægra en ófötluð börn. Marktækur munur var því ekki á milli þessara tveggja 

hópa þegar heildar sjálfsmynd var rannsökuð. Þegar námsleg sjálfsmynd barnanna var 

skoðuð kom fram marktækur munur milli nemenda með og án þroskahömlunar og mátu 

nemendur með þroskahömlun námslega getu sína lægri en ófatlaðir nemendur.  

5.3 Áhrifavaldar á sjálfsmynd unglinga  

Þegar litið er til utanaðkomandi áhrifavalda, annarra en fjölskyldu og vina, á sjálfsmynd 

unglinga er nærtækast að líta til samfélagsins og þá helst fjölmiðla. Dag hvern sjást 

fjöldamargar myndir af fullkomnum líkömum og fallegum andlitum á sjónvarpsskjánum, í 

dagblöðum og á auglýsingaskiltum og krafan um að vera fullkominn kemur úr öllum 

áttum. Í hinum vestræna heimi er það hinn granni og stælti líkami sem þykir 

ákjósanlegastur á að líta, en sá sem er meiri í holdum er táknmynd agaleysis og leti og 

þykir óaðlaðandi í augum meirihlutans. Hinum ofurgranna og stælta líkama er hampað á 

kostnað fjölbreytileika í líkamsvexti (Bordo, 1993).  

 Útlitsdýrkun hefur mikil áhrif á unglingamenningu nútímans og sjálfsmynd 

unglingsins. Kristín Björnsdóttir (2003) fjallaði um í rannsókn sinni á sérnámsbrautum og 

skólasamfélagi að ófatlaðir unglingar gæfu fötluðum samnemendum sínum gaum vegna 

þess hve frábrugðin þau væru í útliti, klæddust ekki tískufötum og hárið þeirra væri ekki 

flott. Það vissu allir hverjir sérnámsbrautarnemendurnir væru. Fram kom í rannsókninni að 

unglingunum þættu þeir skrítnir. Sérnámsbrautarnemendurnir pössuðu ekki inn í hópinn og 
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lítil samskipti voru á milli þeirra og ófatlaðra nemenda. Útlitið skiptir unglinga miklu máli, 

samfélagið segir að það eigi að vera svo (Bordo, 1993; Kristín Björnsdóttir, 2003). Eins og 

áður segir er talsvert algengt að fólk með þroskahömlun þjáist af andlegum og geðrænum 

kvillum af ýmsum toga. Þunglyndi, kvíði og átraskanir eru talsvert algengir meðal þessa 

hóps og allt hefur þetta áhrif á sjálfsmyndina, sem mótast af viðhorfi einstaklingsins 

gagnvart sjálfum sér. Lítið hefur verið fjallað um líkamsmynd fólks með þroskahömlun, en 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á líkamsmynd fólks með líkamlega fötlun benda til 

þess að líkamlegir vankantar þess geta valdið þeim vanlíðan og upplifun 

minnimáttarkenndar (Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010; Taleporos og McCabe, 2002).  
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6. Reglubundin hreyfing 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO, e.d.) skilgreinir hreyfingu sem allar þær athafnir 

líkamans sem auka orkunotkun líkamans umfram það sem gerist við hvíld. Ekki má rugla 

hreyfingu saman við þjálfun, sem er undirflokkur hugtaksins. Þjálfun er oftast skipulögð, 

endurtekin og hefur þann tilgang að eiga að móta og styrkja líkamann á meðan hreyfing er 

ómeðvituð og hluti af daglegu lífi einstaklingsins (WHO, e.d.). Hreyfingu má skipta upp í 

fjóra flokka; Ákefð, tíma, tíðni og tegund. Ráðleggingar Landlæknis varðandi hreyfingu 

taka mið af tilmælum WHO um að dagleg hreyfing einstaklings eigi að taka mið af þeirri 

tegund hreyfingar sem viðheldur eða bætir líkamshreysti, s.s afköst hjarta og æðakerfis og 

lungna. Börn og unglingar eiga samkvæmt tilmælum WHO að hreyfa sig reglubundið í 

minnst 60 mínútur á dag, en fullorðnir eiga að miða sína hreyfingu við 30 mínútur. 

Hreyfing skal hæfa aldri og líkamlegu atgervi einstaklingsins (WHO Europe, 2006; 

Lýðheilsustöð, 2008).  

 Mikilvægi reglubundinnar hreyfingar á heilsu einstaklingsins er margþætt. 

Reglubundin hreyfing minnkar líkurnar á hjarta og æðasjúkdómum, dregur úr hættu á 

offitu og ofþyngd, stuðlar að sterkara stoðkerfi, bætir andlega heilsu með því til dæmis að 

draga verulega úr þunglyndiseinkennum og getur stuðlað að auknum félagslegum tengslum 

milli fólks. Einnig bendir WHO á að reglubundin hreyfing geti minnkað líkurnar á 

krabbameini í ristli og brjóstakrabbameini (WHO Europe, 2006). Hreyfing hefur einnig 

áhrif á efnaskiptin í líkamanum. Hún er talin hafa jákvæð áhrif á andlega líðan og draga úr 

einkennum þunglyndis og kvíða og (Fox, 1999). 

5.1 Áhrif reglubundinnar hreyfingar á sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun 

Joseph Gruber (1986) vann samanburðarransókn á niðurstöðum 27 rannsókna sem fjölluðu 

um tengsl reglubundinnar hreyfingar við sjálfstraust einstaklingsins og í kjölfarið mat hann 

hvaða þættir það eru sem hafa hvað mest áhrif á jákvætt sjálfsmat. Niðurstöður Grubers 

bentu til að reglubundin hreyfing hafi mikil áhrif á sjálfsmat og sjálfstraust barna og að 

áhrifin séu þeim mun meiri á börn sem búa við frávik á borð við fötlun og þroskahömlun 

en ófötluð börn. Líkamlegt atgervi barnanna og hreyfifærni þeirra skipti ekki miklu máli í 

samhengi við sjálfsmyndina, það er íþróttaiðkunin sjálf og það að tilheyra einhverjum 

ákveðnum hóp sem skiptir höfuðmáli (Gruber, 1986).  
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Ahn og Fedewa (2010) unnu einnig samanburðarransókn á tengslum reglubundinnar 

hreyfingar barna og andlegrar heilsu þeirra. Rannsóknin náði til 73 birtra sem og óbirtra 

rannsókna á efninu. Niðurstöður sýndu fram á tengsl milli reglubundinnar hreyfingar og 

góðrar andlegrar heilsu. Eins og rannsókn Grubers bentu niðurstöður Ahn og Fedewa til 

þess að ávinningur reglubundinnar hreyfingar sé mikill fyrir öll börn, en að börn með 

frávik græði jafnvel meira en ófötluð börn á því að stunda hreyfingu af einhverju tagi. 

Reglubundin hreyfing hefur samkvæmt niðurstöðum Ahn og Fedewa mikil jákvæð áhrif á 

andlega heilsu, dregur úr einkennum þunglyndis og kvíða og hefur jákvæð áhrif á heildar 

sjálfsmynd (Ahn og Fedewa, 2010).  

 Shapiro og Martin (2010) rannsökuðu tengslin milli þriggja þátta. Skoðað var 

hvaða sýn fötluð ungmenni höfðu á sjálf sig sem íþróttamenn, hver lífsgæði þátttakenda 

rannsóknarinnar voru og hver félagsleg tengsl þeirra við jafnaldra sína voru. Að lokum var 

kannað hvort samspil væri milli þessara þriggja þátta. Fötlun þátttakenda var af 

mismunandi toga, bæði líkamleg og andleg. Niðurstöður rannsóknarinnar voru að hreyfing 

og íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á einstaklinga sem hana stunda. Vinátta skiptir miklu 

máli þegar kemur að íþróttaiðkun og mikil tækifæri geta verið til félagslegra samskipta á 

þessum vettvangi (Shapiro og Martin, 2010).  

 Haugen, Säfvenborn og Ommundsen (2011) gerðu rannsókn á tengslum hreyfingar 

við líkamsmynd og sjálfsvirðingu unglinga á aldrinum 13-19 ára. úr 38 norskum skólum. 

Ekki var tekið fram hvort einhver þátttakenda væri með skilgreinda fötlun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gáfu til kynna að reglubundin hreyfing bætir vissulega líkamsmyndina og 

sjálfsvirðinguna. Þeir nemendur sem stunduðu ekki reglubundna hreyfingu upplifðu meiri 

óánægju gagnvart sjálfum sér en þeir sem stunduðu einhverja hreyfingu að staðaldri 

(Haugen, Säfvenborn og Ommundsen, 2011).  

5.2 Möguleikar unglinga til reglubundinnar hreyfingar 

Unglingar með þroskahömlun fá flestir hverjir íþróttakennslu á skólatíma, en sú kennsla er 

bundin í skólanámsskrá grunnskóla og framhaldsskóla. Einnig eru aðrir möguleikar til 

íþróttaiðkunar í boði fyrir fatlað fólk og hér verður fjallað um Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) 

ásamt því að benda á aðra möguleika til íþróttaiðkunar en keppnisíþróttir. 

 Íþróttasamband fatlaðra var stofnað árið 1979 og er eitt af mörgum sérsamböndum 

innan Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ). Öll félög innan ÍSÍ sem æfa íþróttir fatlaðra eru aðilar 

að ÍF og er hlutverk félagsins meðal annars að hafa yfirumsjón með þeim íþróttagreinum 
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sem fatlað fólk stundar á Íslandi og annast fræðslustarf varðandi íþróttir fatlaðra. Einnig sér 

félagið um að gæta hagsmuna félagsmanna sinna. Meðal íþróttagreina sem í boði er fyrir 

fatlað fólk að iðka innan ÍF er boccia, sund, kraftlyftingar, skíðaíþróttir og frjálsar íþróttir. 

Einnig er í boði fyrir fatlað fólk að iðka hefðbundnar íþróttagreinar eins og sund og frjálsar 

íþróttir með almennum íþróttafélögum innan ÍSÍ. Ófötluð börn og unglingar sem ekki hafa 

fallið í hópinn í hinum almennu íþróttafélögum hafa verið boðin velkomin í aðildafélög ÍF 

(Íþróttafélag fatlaðra, e.d.). 

 Keppnisíþróttir henta ekki öllum og þar koma til dæmis líkamsræktarstöðvar til 

sögunnar. Innan veggja þeirra er hægt að kaupa þjónustu þjálfara sem kennir á tækin og er 

einstaklingnum til halds og trausts við æfingar (World Class Iceland, e.d.). Einnig er boðið 

uppá hóptíma, meðal annars Zumba sem hefur hlotið miklar vinsældir á undanförnum 

árum. Klifið, skapandi fræðslusetur, býður uppá slík námskeið sem sérhönnuð eru að 

þörfum fatlaðs fólks (Klifið, skapandi fræðasetur, e.d.).  
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7. Niðurstöður 

Hér að ofan hefur verið fjallað um sjálfsmyndina og hvernig hún þroskast og mótast á 

unglingsárunum. Skoðað hefur verið samspil fötlunar við unglingsárin og sjálfsmynd 

unglinga með þroskahömlun skoðuð í samanburði við ófatlaða unglinga. Þessi umfjöllun 

hefur verið sett í samhengi við þau áhrif sem reglubundin hreyfing er talin hafa á 

sjálfsmynd einstaklingsins. Hér verða helstu niðurstöður dregnar saman og 

rannsóknarspurningunni svarað.  

 Sýn samfélags og fræðimanna á fötlun hefur breyst mikið síðustu áratugi og hér 

hefur verið fjallað um hin mismunandi sjónarhorn sem til eru á fötlun og hvernig þau hafa 

þróast og breyst undanfarna áratugi. Upphaflega var áherslan lögð á læknisfræðilegan 

skilning á fötlun en nú hefur áherslan breyst yfir í að beina sjónum sínum að samfélaginu 

og hindrunum þess. Þessi nýja sýn á fötlun hefur breytt veruleika margra fatlaðra 

einstaklinga ásamt þeirri sýn sem þeir hafa á sjálfa sig og eigin getu. Hið læknisfræðilega 

sjónarhorn þjónar enn sínum tilgangi þegar kemur að læknisfræðilegri þjónustu við fatlað 

fólk, þótt megininntak þess eigi ekki við um veruleika fatlaðs fólks í dag. Fötlun og 

þroskahömlun er greind og metin samkvæmt hinu læknisfræðilega sjónarhorni. Félagslegu 

sjónarhornin veita fötluðu fólki grundvöll til fullrar samfélagsþátttöku í samfélagi sem 

tekur mið af margbreytileikanum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Rannveig Traustadóttir, 

2003b; Rannveig Traustadóttir, 2006; Tøssebro, 2004).  

 Sjálfsmyndin er flókið fyrirbæri og það er ýmislegt sem getur haft áhrif á hana, 

bæði í umhverfinu og hjá einstaklingnum sjálfum. Kenningar sálfræðinga og 

félagsfræðinga á borð við Freud, Erikson, Piaget og Maslow um þroskaferli 

sjálfsmyndarinnar hafa haft mikil áhrif á skilning og hugmyndir manna á sjálfsmyndinni og 

hvernig hún birtist á mismunandi skeiðum lífsins.  

  Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á sjálfsmynd unglinga með 

þroskahömlun hafa sýnt að þeir eiga erfiðara með að mynda sér sterka félagslega 

sjálfsmynd en ófatlaðir unglingar. Einnig hafa niðurstöður bent til þess að unglingar með 

þroskahömlun séu með lægra sjálfstraust og finni til meiri félagslegrar einangrunar en 

ófatlaðir unglingar (Möller, ofl., 2009; Sternke, 2010). Aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt 

fram á marktækan mun milli þessara tveggja hópa (Chapman, 1988). Þótt niðurstöður 
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rannsókna gefi ekki afgerandi mynd af sýn unglinga með þroskahömlun á sjálfa sig er hægt 

að ganga útfrá því að þeir upplifi á þroskaferli sínu sigra og ósigra líkt og ófatlaðir 

unglingar. Félagslegt samþykki er þeim mikilvægt og staðalímyndir hafa áhrif. Veruleiki 

unglinga með þroskahömlun er oft ansi frábrugðinn veruleika ófatlaðra unglinga því fötlun 

fylgja oft hindranir sem samfélagið leggur. Skilningsleysi gagnvart fötluðum nemendum 

og útlitstengdir fordómar í þeirra garð eru þekktir innan veggja framhaldsskólanna (Kristín 

Björnsdóttir, 2009). 

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum hreyfingar við jákvæða og sterka 

sjálfsmynd og benda flestar niðurstöður í sömu átt; að hreyfing hefur vissulega jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins. Hvort sem um er að ræða vegna líkamlegrar vellíðunar 

eða vegna aukinna félagslega samskipta er hreyfing af hinu góða. Athyglisvert er að þótt 

hreyfing sé öllum holl viðist sem börn og unglingar með frávik njóti hvað mest góðs af 

henni (Ahn og Fedewa, 2010; Gruber, 1986). Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir um 

áhrif hreyfingar á fólk með þroskahömlun en þær fáu sem hafa verið gerðar sýna fram á 

mikilvægi þess að þessi hópur stundi reglubundna hreyfingu, bæði hvað andlega og 

líkamlega líðan varðar. Niðurstöður þeirra rannsókna sem fjallað hefur verið um hér benda 

til þess að reglubundin hreyfing hefur þríþætt áhrif á sjálfsmynd fatlaðra unglinga; 

líkamleg, andleg og félagsleg (Ahn og Fedewa, 2010; Fox, 1999; Haugen, ofl., 2011; 

Shapiro, ofl., 2010).  

 Líkamlegir ávinningar reglubundinnar hreyfingar skila sér í fitutapi og stæltari 

vöðvum, sem geta haft jákvæð áhrif á sjálfstraust einstaklingsins og skapað honum sterkari 

sjálfsmynd (Fox, 1999). Líkamsmynd unglinga getur verið viðkvæm og á unglingsárunum 

er aukin hætta á að unglingar með brotna sjálfsmynd þrói með sér átröskunarsjúkdóma á 

borð við lystarstol og lotugræðgi. Átröskunarsjúkdómar meðal fatlaðs fólks eru nokkuð 

algengir og það er svæði sem erfitt er að feta inn á þegar hreyfing er ráðlögð. Þetta eru 

sjúkdómar sem geta verið flóknir viðureignar og eru batahorfur misjafnar. Þessir 

sjúkdómar koma oftast upp á unglingsárunum og geta tengst brotinni sjálfsmynd og lágu 

sjálfsmati (Gravenstock, 2000; Sigurlaug M. Jónsdóttir og Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006) 

 Reglubundin hreyfing getur minnkað einkenni þunglyndis og kvíða. Andleg líðan 

er einn lykilþátturinn í þroska sterkrar og jákvæðrar sjálfsmyndar þar sem andleg vanlíðan 

getur oft skyggt á sýn einstaklingsins gagnvart heiminum og sjálfum sér. Sjálfsmat 

þunglynds einstaklings er oftar en ekki lágt og ef ástandið er langvarandi fer þunglyndið og 

vonleysið að vera hluti af sjálfsmynd hans (Fox, 1999). Fyrir fólk með þroskahömlun, sem 
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rannsóknir hafa sýnt að eru allt að fjórum sinnum líklegri til að upplifa þunglyndi og kvíða 

en ófatlaðir, er hreyfing því afar mikilvæg (Ahn og Fedewa, 2010).  

 Það getur verið erfitt fyrir fatlaða unglinga að tilheyra ófötluðum jafnaldrahópi eins 

og mátti sjá í rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2009). En þegar horft er á vettvang 

hreyfingar og íþrótta tel ég að þar gæti björninn verið unninn. Þótt unglingur upplifi sig 

utangarðs og minnimáttar í skólaumhverfinu er ekki þar með sagt að hann sé það þegar 

hann hleypur eða syndir. Íþróttafélög fatlaðra á Íslandi hafa í gegnum tíðina alið af sér 

margan afreksíþróttamanninn. Þessir íþróttamenn eru sterkar og jákvæðar fyrirmyndir fyrir 

fatlað fólk og sérstaklega fyrir unglinga þar sem fyrirmyndir skipta miklu máli á 

unglingsárunum. Fyrirmyndir sem stangast á við þær gamalgrónu staðalmyndir sem 

samfélagið hefur af fötluðu fólki tel ég að gagnist unglingum með þroskahömlun mun 

betur en þvengmjóar fyrirsætur og stælt vöðvatröll sem sjást á sjónvarpsskjánum.  

 Hér hefur verið fjallað um helstu niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á 

sjálfsmynd unglinga og áhrifum reglubundinnar hreyfingar á sjálfsmyndina. Lagt var upp 

með rannsóknarspurninguna „hefur reglubundin hreyfing jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

unglinga með þroskahömlun og hvaða þættir sjálfsmyndarinnar eru það sem helst verða 

fyrir áhrifum?“ Eins og fram kemur hér að ofan hefur reglubundin hreyfing vissulega 

jákvæð áhrif á sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun og eru þau hvað mest á 

líkamsmyndina og félagslegu sjálfsmyndina. Að auki getur reglubundin hreyfing dregið úr 

einkennum þunglyndis og kvíða og þannig bætt heildarsjálfsmynd unglingsins. 

 Niðurstöður þeirra rannsókna sem ég hef fjallað um komu mér í sjálfu sér ekki á 

óvart. Markmið ritgerðarinnar var að styðja fyrirframgefnar hugmyndir mínar um að 

reglubundin hreyfing hafi góð áhrif á heildar sjálfsmynd unglinga með þroskahömlun líkt 

og hún gerir fyrir ófatlaða unglinga. Sú staðreynd að unglingar með þroskahömlun hafi 

almennt ekki veikari sjálfsmynd en ófatlaðir unglingar gæti komið einhverjum spánskt 

fyrir sjónir, en þær staðalímyndir sem samfélagið elur af fötluðu fólki hafa í gegnum tíðina 

verið neikvæðar og byggt á vorkun í garð fatlaðs fólks. Þetta eru kreddur sem þarf að 

uppræta og hefur fatlað réttindabaráttufólk unnið að því að sýna samfélaginu að ekki er 

hægt að setja allt fatlað fólk undir einn hatt og að fatlað fólk geti ýmislegt ef samfélagið er 

tilbúið að gefa því tækifæri til. 
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