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ÁGRIP 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna félagslega þátttöku unglinga með hreyfifrávik og 

skoða hvaða þættir skipta þá mestu máli í daglegu lífi. Notuð var eigindleg 

rannsóknaraðferð en hún gefur þátttakendum tækifæri á að tjá eigin upplifun og reynslu. 

Þátttakendur voru valdir með markvissu þægindaúrtaki úr sjúkraskrám Æfingastöðvar 

Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. Um var að ræða 12 unglinga á aldrinum 15 – 17 ára sem 

greindir höfðu verið með hreyfiþroskaröskun með eða án ADHD (Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder – ADHD) og notið þjónustu iðjuþjálfa á árum áður. 

Gagnasöfnun fór fram í formi opinna viðtala þar sem stuðst var við óstaðlaðan 

viðtalsramma. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur rannsóknarinnar skiptust í tvo nær 

jafnstóra hópa hvað varðar félagslega þátttöku. Hluta unglinganna gekk vel félagslega og 

tóku þeir frekar þátt í tómstundaiðju en hinir. Þessi hópur var með nokkuð gott sjálfstraust 

og sýndi töluvert frumkvæði í samskiptum. Þeir sem voru hins vegar félagslega verr staddir 

nefndu að kvíði, feimni og frumkvæðisleysi kæmi í veg fyrir að þeir tækju þátt að sama 

skapi og jafnaldrar þeirra. Það kom ekki fram að hreyfifrávik háðu unglingunum í daglegu 

lífi, að minnsta kosti virtust þeir ekki upplifa þau sem hindrun. Þegar á heildina er litið 

virðast tengsl á milli þess að taka þátt í tómstundaiðju og að vera vel staddur félagslega. 

Þjónusta íslenskra iðjuþjálfa við börn og unglinga með hreyfifrávik hefur á undanförnum 

árum beinst að því að bæta hreyfifærni og auka þátttöku þeirra í daglegum viðfangsefnum. 

Áhersla hefur síður verið lögð á félagslega þátttöku. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

að iðjuþjálfar þurfi að gefa félagslegri þátttöku aukið vægi, finna leiðir til að efla 

félagsfærni barnanna og hvetja þau til aukinnar tómstundaiðkunar með það að markmiði að 

auka þátttöku þeirra, vellíðan og vinatengsl. 

 

Lykilhugtök: Félagsleg þátttaka, hreyfiþroskaröskun, tómstundaiðja. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to examine social participation by young people with motor 

deficits and the most important factors affecting them in their day-to-day lives. A 

qualitative research method was used which gives participants the opportunity to express 

their personal experiences. Participants were selected by convenience sampling from the 

medical records of the SLF (“Benefit Society for Children with Disabilities“) Therapy 

Centre. Some 12 children aged 15-17 were selected, who had all previously been diagnosed 

as having Developmental Coordination Disorders (DCD), with or without ADHD 

(Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) and had undergone therapy. Data collection took 

the form of open interviews in a non-standardised framework. The findings revealed two 

groups of almost equal size in terms of social participation. Some of the young people were 

socially competent and tended to participate in leisure activities more than the others. This 

group displayed fairly strong self-confidence and showed considerable initiative in 

communication. The more socially challenged group mentioned that fear, shyness and lack 

of initiative prevented them from participating to the same degree as their peers. Motor 

deficits were not shown to have impaired the young people in their day-to-day lives, or at 

least they did not experience them as an obstacle. On the whole, there appeared to be a 

correlation between participation in leisure activities and social competence. In recent 

years, Icelandic therapy for children and young people with motor deficits has focused on 

enhancing their motor skills and increasing their participation in practical day-to-day tasks. 

Less priority has been given to social participation. The findings of the study suggest that 

occupational therapists need to give more emphasis to social participation, identify ways to 

enhance children’s social skills and encourage them to take a fuller part in leisure activities 

with the aim of enhancing their participation levels, fulfilment and friendships. 

Key words: Social participation, Developmental Coordination Disorders, DCD, leisure activities. 
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