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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um mikilvægi félagsstarfs fyrir þroska og gleði ungmenna 

með þroskahömlun í grunnskóla. Í verkefninu er leitast við að varpa ljósi á reynslu 

þessa hóps af því að taka þátt í félagslífi með því að kanna hvaða augum 

forstöðumenn félagsmiðstöðva og unglingar í sérdeild líta á eiginleika og gildi 

félagslegrar virkni meðal þeirra.  

  Ég hef starfað sem þroskaþjálfi í mörg ár með fólki með þroskahömlun og hef 

kynnst fólki sem býr í mismunandi búsetuformum, t.d. á sambýlum, í eigin húsnæði, í 

þjónustuíbúðum og í foreldrahúsum. Mér hefur sýnst af þessum kynnum að mjög 

margt fólk með þroskahömlun hafi takmörkuð félagsleg samskipti bæði heima fyrir 

og í vinnu. Það eru margir þættir sem valda því að fólk verður félagslega einangrað. 

Marga skortir til dæmis hæfni í mannlegum samskiptum, s.s. að vera góður hlustandi, 

spyrja á móti, samsama sig öðrum, skynja hvað er við hæfi að segja o.s.frv.  

 Í ljósi þessarar reynslu minnar tel ég mikilvægt að bæta félagslegar aðstæður fólks 

með þroskahömlun og huga að félagsfærni þess frá unga aldri, ekki síst á 

unglingsárunum þegar einstaklingar eru að máta sig í fullorðinshlutverk. Félagsfærni 

æfist ekki eingöngu í skólastofunni, heldur í skólahléum, félagsmiðstöðvum og öðru 

félagsstarfi. Spyrja má þá hver sé þá best fallinn til að styðja viðkomandi í þessum 

aðstæðum og hvernig heppilegt  sé að haga æfingu eða þjálfun í þessum efnum. Ég tel 

að fagfólk, þ.e. kennarar, þroskaþjálfar og tómstundafræðingar, eigi að sjá um 

skipulagninguna og að efla þurfi samstarf allra sem starfa á þessum vettvangi. 

Nýr starfsvettvangur minn meðal ungmenna og áhugi minn á félagslegum aðstæðum 

fólks með þroskahömlun varð til þess að ég ákvað að skoða sjónarhorn ungmenna 

með þroskahömlun og afstöðu forstöðumanna félagsmiðstöðva til þátttöku þessa hóps 

í almennu og sértæku starfi félagsmiðstöðva. Ég gerði athugun í tveimur skólum til að 

skoða félagslega þátttöku nemenda í sérdeild í ljósi starfsemi félagsmiðstöðva. Í 

skólunum tveimur sem ég skoðaði eru félagsmiðstöðvarnar staðsettar í skólunum og 

eru því þáttur í daglegu lífi unglinganna, en mismikill þó. 

Í rannsókninni var m.a. leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver er sýn forstöðumanna félagsmiðstöðva í tveimur skólum á starf með 

unglingum með þroskahömlun? 

• Hve vel gengur að efla tengsl fatlaðra og ófatlaðra í starfi félagsmiðstöðva? 
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• Taka unglingar með þroskahömlun þátt í almennu starfi félagsmiðstöðva 

eða sækja þau eingöngu sértækt hópstarf? 

• Hvað hefur hvetjandi/hamlandi áhrif á þátttöku unglinga með þroskahömlun 

í félagslífi? 

• Af hvaða sjónarhóli líta unglingar með þroskahömlun á þátttöku í starfi 

félagsmiðstöðva og hvað finnst þeim jákvætt/neikvætt í þeirri reynslu? 

 

 Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum er fjallað um fræðilegan grunn 

rannsóknarinnar þar sem tekin er fyrir þroskahömlun, samskipti, félagsfærni og 

starfsemi félagsmiðstöðva. Í öðrum hluta er síðan sagt frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar. Þriðji hlutinn fjallar um niðurstöður og þar er sagt frá meginþemum 

sem komu fram við úrvinnslu gagna. Í lokin eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman og rætt um hvaða ályktanir megi draga af þeim. 
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1. kafli 

Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað stuttlega um þroskahömlun og gerð grein fyrir aðgreiningu 

nemenda með þroskahömlun innan skólakerfisins. Þá er fjallað um samskipti fatlaðra 

og ófatlaðra barna, og rætt um sjálfsmynd, félagslega færni og gildi vel metinna 

hlutverka. Í lokin er sagt frá félagsmiðstöðvum og reifað gildi skipulagðs 

frístundastarfs. 

1.1. Þroskahömlun 

Hér á eftir verður sagt frá skilgreiningu á þroskahömlun, flokkunarkerfi sem stuðst er 

við til að meta þroskahömlun og gerð grein fyrir tíðni hennar. 

 Þegar starfsemi miðtaugakerfisins verður fyrir röskun geta komið fram 

þroskafrávik. Slík röskun er annaðhvort til komin vegna áunninna þátta eða fengin að 

erfðum. Þroskafrávik má gróflega flokka í væga þroskahömlun (greindarvísitala 50-

70) og alvarlega þroskahömlun (greindarvísitala <50). Væg þroskahömlun er mun 

algengari og finnast líffræðilegar skýringar á henni í u.þ.b. helmingi tilfella (Solveig 

Sigurðardóttir, 2000). 

 Við flokkun á þroskahömlun er einkum stuðst við þrjú viðurkennd flokkunarkerfi. 

Í fyrsta lagi flokkunarkerfi Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar (WHO), í öðru lagi 

flokkunarkerfi American Accociation on Mental Retardation (AAMR) og loks 

flokkunarkerfi bandarísku geðlæknasamtakanna (American Psychiatric 

Associat,APA)Þær skilgreiningar sem þessi flokkunarkerfi byggja á endurspegla þær 

hugmyndir sem helstu fræðimenn gera sér um eðli þroskahömlunar. Í eldri 

flokkunarkerfum er lögð áhersla á vanda hins þroskahefta út frá ástandi hans sjálfs. 

Hins vegar taka nýjustu skilgreiningar bæði mið af félags- og menningarlegu 

umhverfi og ástandi einstaklingsins og horfa á þessa þætti jafnt þegar leitast er við að 

meta einstaklinga (Tryggvi Sigurðsson, 2000). 

 Mjög umdeilt er meðal fræðimanna hver tíðni þroskahömlunar er. Í því sambandi 

eru nefndar tölur á bilinu 1-3% fæddra barna í hverjum árgangi. Gera ráð fyrir að þeir 

sem eru mjög alvarlega þroskaheftir séu margfalt færri en þeir sem eru vægt 

þroskaheftir, eða 0,3% af fæddum börnum.Tryggvi Sigurðsson (2004) telur að ef gert 

sé ráð fyrir 4.500 fæðingum á Íslandi á ári hverju, megi gera ráð fyrir að nálægt 135 

barnanna séu þroskaheft. Langflest þessara barna eru vægt þroskaheft og geta lifað 
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tiltölulega sjálfstæðu lífi á fullorðinsárum. Algengt er að einstaklingur sem er 

þroskaheftur eigi einnig við erfiðleika á öðrum sviðum að stríða. Þeirra algengastir 

eru krampar, seinkaður hreyfiþroski, erfiðleikar á sviði málskilnings og tjáningar og 

loks geðræn vandamál (Tryggvi Sigurðsson, 2004). 

1.2 Félagsleg skilgreining á fötlun. 

Félagsleg sjónarhorn innan fötlunarfæða eiga sér rætur í gagnrýni á hefðbundna 

læknisfræðilegu sýn á fötlun. Innan fötlunarfæða er litið svo á að takmarkaðir 

möguleikar fatlaðs fólks til að taka þátt í samfélagslegum athöfnum megi rekja til 

samfélaglegra hindrana. Félagslegar hindranir s.s. óaðgengilegar byggingar og 

upplýsingar, fordómar og neikvæð viðhorf eiga ekki síður þátt í að skapa fötlun fólks 

en líkamlegar og andlegar skerðingar.(Rannveig Traustadóttir,2006). 

Þetta félagslega sjónarhorn má rekja til áttunda áratugar 20.aldar og baráttu fatlaðs 

fólk gegn innilokun á sólarhringsstofnunum, útilokun af vinnumarkaði og fleiri 

þáttum. Baráttan leiddi af sér nýjar og róttækar hugmyndir um fötlun. Lykilþátturinn 

er að gera greinarmun á líffræðilegum (skerðingu) þáttum og félagslegum(fötlun) 

þáttum. Í stað þess er fötlun endurskilgreind sem niðurstaða af félagslegu 

fyrirkomulagi sem mismunar fólki með skerðingar með því að útiloka og undiroka 

það. Þessi skilningur á fötlun er kenndur við breska félagslega líkanið um fötlun. Ekki 

eru allir fræðimenn sammála um þessi túlkun sé góð og hefur því breska félagslega 

líkanið sætt tölvuverði gagnrýni. Tekist er á um skilgreiningar og túlkun á þessu sviði 

sem gerir það að verkum að fræðilegum skilningi á fötlun í sögu, menningu og 

samtíma fleygir fram.(Rannveig Traustadóttir,2003). 

1.3 Aðgreining nemenda með þroskahömlun innan skólakerfisins 

Nemendur með þroskaröskun sækja ýmist skólavist í almennum bekkjum í sínum 

hverfisskóla eða í sérdeild hverfisskóla eða hvort tveggja. Aðrir eru í sérskólum og 

enn aðrir eru í sérdeild „safnskóla“, en safnskóli er skóli þar sem sérdeild er rekin og 

nemendur í öllu bæjarfélaginu geta sótt þar nám, óháð búsetu. Börn með sérþarfir hafa 

mörg hver verið í nokkrum skólum. Þau byrja gjarnan í hverfisskólanum en síðan 

liggur leiðin oft í svonefnda safnskóla þar sem reknar eru sérdeildir.  

 Grunnskólar skilgreina fatlaða nemendur m.t.t. þess stuðnings sem talið er að þeir 

þurfi að mati ráðgefandi sérfræðinga t.d. barnalæknis, skólasálfræðings eða 

sérkennara.  
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Þar er hópur nemenda með þroskahömlun ekki skilgreindur sérstaklega heldur er 

flokkun byggð frekar á því hversu mikla/flókna aðstoð barn þarf við nám. Þessi 

viðmiðun getur verið alveg óháð því hversu mikla aðstoð barnið þarf við 

líkamlegar athafnir daglegs lífs (Auður B. Kristinsdóttir og Gretar L. Marinósson, 

2007, bls. 36). 

 Í aðalnámskrá grunnskóla er lögð áhersla á sambærileg og jafngild tækifæri 

fatlaðra og ófatlaðra en þar segir: 

Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að bjóða 

nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta sig á 

viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur 

sambærileg og jafngild tækifæri. Verkefnin skulu höfða jafnt til drengja og stúlkna, 

nemenda í dreifbýli sem þéttbýli og fatlaðra og ófatlaðra óháð uppruna, trú og litarhætti 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.9). 

 Þar er enn fremur tekið fram að skólar skuli leggja áherslu á að búa bæði kynin 

undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í samfélaginu. Í þessu sambandi er eitt 

mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda að finna leiðir til að koma til móts 

við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda, þ.e. að veita nemendum menntun við hæfi 

hvers og eins“(bls. 9). 

 Réttindum barna eru einnig gerð skil í Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

þar sem segir í 3. tölulið 23.gr.:  

Með tilliti til hinna sérstöku þarfa fatlaðs barns skal aðstoð samkvæmt 2. tölul. þessarar 

greinar veitt ókeypis þegar unnt er, með hliðsjón af efnahag foreldra eða annarra sem 

hafa á hendi umönnun þess, og skal hún miðuð við að tryggt sé að fatlaða barnið hafi í 

raun aðgang að og njóti menntunar, þjálfunar, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingar, 

starfsundirbúnings og möguleika til tómstundaiðju, þannig að stuðlað sé að sem allra 

mestri félagslegri aðlögun og þroska þess, þar á meðal í menningarlegum og andlegum 

efnum. 

 Þá segir í 1. tölulið 31. gr.: 

Aðildarríki viðurkenna rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og 

skemmtanir sem hæfa aldri þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum.  

 En í tölulið 2. tölulið 31.gr. greinar sem vitnað er í hér á undan kemur fram að: 

Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og listalífi, 

og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda 

menningarlíf, listir og tómstundaiðju. 
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 Reyndin er sú að þrátt fyrir stefnu stjórnvalda um réttindi allra til þátttöku verður 

tvískipting nemendahóps í skólastarfinu, þ.e. hópurinn skiptist í fötluð og ófötluð 

börn. Gretar L. Marinósson (2003) setur fram hugsanlegar skýringar á því í fimm 

liðum hvers vegna tvískipting nemendahópsins í svonefnda „normal“ nemendur og 

hina óvenjulegu eða „ónormal“ nemendur skapast. 

 Hann telur í fyrsta lagi að áhersla sé á neikvæða eiginleika einstaklinga í stað 

heildarsýnar. Frávikin eru þá talin undantekning frá viðteknu normi. 

 Önnur skýringin sé að eitt meginhlutverk skólans sé að mennta nemendur að 

tiltekinni kjörmynd (e. ideal) en hluti af henni er að vera laus við skerðingar, raskanir 

eða galla. 

 Þriðja skýringin sé sú að skólinn var upphaflega sniðinn að þeim hluta hvers 

árgangs sem var ætlað að reka þjóðfélagið og stjórna því. Hinir áttu að vinna verkin 

og ekki var talið nauðsynlegt að þeir hlytu formlega menntun. 

 Fjórða skýringin sé síðan sú að kennarar eru þjálfaðir í almennri færni fremur en 

sérhæfðri færni, það er að kenna hópum fremur en einstaklingum. 

 Fimmta skýringin sem Gretar nefnir er sú að allt frá upphafi almenna 

skólakerfisins hafi fjármögnun ekki verið öflugri en svo að varla hafi ennþá tekist að 

búa nemendum viðunandi aðstæður.  

  Gretars  L.Marinósson segir: 

Áherslan hefur því verið á efnisleg atriði fremur en að bæta gæði kennslunnar eða 

framkvæma stefnuna um skóla sem kemur til móts við námsþarfir allra. Efnishyggja 

hefur því áhrif á framkvæmd skólamála almennt, þar með talda tvískiptingu 

skólamála (bls. 206). 

 Hér hafa komið fram hugsanlegar skýringar (Gretar L. Marinósson, 2003) á því 

hvers vegna og hvernig nemendahópur hefur verið tvískiptur í skólakerfinu hér á 

landi. Þessi tvískipting vekur síðan upp spurningar um samskipti fatlaðra og ófatlaðra 

nemenda innan skólans. 

1.4 Samskipti fatlaðra og ófatlaðra nemenda 

Mikilsvert er að horfa til þess hvernig samskipti fatlaðra og ófatlaðra eru í almennum 

skólum. Margt bendir til að íslenskir grunn- og framhaldsskólar þurfi að gera mun 

meira í því að efla tengsl fatlaðra og ófatlaðra nemenda. 

 Í niðurstöðum nýlegrar rannsóknar kemur fram að það gætir frekar afskiptaleysis í 

samskiptum fatlaðra og ófatlaðra í almennum grunnskólum heldur en neikvæðni og 
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stríðni. Starfsmönnum og foreldrum barna í almennum grunnskóla ber þó ekki saman 

hvernig og hversu mikil samskipti fatlaðra barna og ófatlaðra eru. Starfsmenn telja 

þau meiri og betri en foreldrar upplifa þau (Gretar L. Marinósson, Atli Lýðsson, Birna 

H. Bergsdóttir, Dóra S. Bjarnason, Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hrönn Pálmadóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). Það er athyglivert að þarna skilur á milli þess 

hvernig starfsfólk og foreldrar telja að börnunum líði í skólanum. Það virðist erfiðara 

fyrir starfsfólk að gera sér grein fyrir t.d. andlegri líðan og félagslegum samskiptum 

þessa hóps en námsframvindu hans. Markmið og framfarir liggja ljósar fyrir þegar 

námið er annars vegar en þegar horft er til andlegrar líðanar og félagslegra samskipta. 

Starfsfólk skólanna jafnt sem foreldrar hafa samt mestar áhyggjur af félagslegum 

samskipti barna með þroskahömlun, einangrun þeirra og framtíðarskólagöngu. 

 Ennfremur kemur fram í rannsókn Gretars og samstarfsmanna hans (2007) að 

starfsfólk skólanna viðurkennir vanmátt sinn við að sinna félagslega þáttunum. Það 

vekur upp spurningar um hvers vegna svo sé og í hverju sá vanmáttur felist. 

Mikilsvert er að þetta skuli koma fram og ýtir undir það að brugðist verði við og að 

starfsfólkið verði stutt til að styrkja færni sína á þessu sviði. Bent er á að skólar þurfi 

að efla þekkingu sína og færni við að aðstoða nemendur við að stofna til og viðhalda 

samskiptum og vinskap, eins og segir í eftirfarandi orðum: „Frumskilyrði er að 

lykilhlutverk samskipta í námi sé viðurkennt og nemendur séu aðstoðaðir við að ná 

samvinnu og vinatengslum við aðra nemendur“ (Gretar L.Marinósson, 2007, bls. 24).  

 Telja má að lykilatriði fyrir unglinga með þroskahömlun séu farsæl samskipti við 

jafnaldra og samferðafólk til þess að koma í veg fyrir einangrun á fullorðinsárum eins 

og kemur fram í eftirfarandi málsgrein: 

Það er á unglingsárum sem reynir mest á hvort að nemendur með þroskahömlun eða 

alvarleg þroskafrávik eru viðteknir í hóp ófatlaðra félaga. Grunnskólinn gegnir 

lykilhlutverki í þessu ferli til að bæta félagsleg samskipti og viðhalda vináttu félaga 

á þessum árum til að verjast þeirri einangrun sem hætta er á að þroskaheftir 

einstaklingar upplifi að öðrum kosti á fullorðinsárum. Ef ekki er unnið með þennan 

þátt eða þessi vinna ber ekki árangur er hætta á að vítahringur myndist þar sem 

minni og erfiðari samskipti leiða til aukinnar aðgreiningar, vonleysis, höfnunar og 

réttlætingar starfsmanna að ekki þýði að reyna (Gretar L.Marinósson og Ingibjörg 

H.Harðardóttir, 2007, bls.78). 

 Ung börn eru yfirleitt jákvæð og fordómalaus, svo ætla má að auðveldast og 

eðlilegast sé að byggja upp félagsleg samskipti fatlaðra og ófatlaðra strax við upphaf 
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skólagöngu. Eins og Gretar segir er hætt er við að útilokun, vinaleysi og einangrun 

festist í sessi í auknum mæli eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu og tengsl og 

aðstæður verða flóknari. Þannig breikkar bilið gjarnan ef ekki er unnið gegn því með 

viðeigandi stuðningi. 

 Sigríður Einarsdóttir (2003) og Kristín Björnsdóttir (2003) gerðu rannsóknir á 

reynslu þroskaskertra nemenda af skólagöngu og eru niðurstöður þeirra af svipuðum 

toga: samskipti ófatlaðra og fatlaðra eru takmörkuð og eflast ekki þegar ofar dregur í 

skólakerfinu. 

 Rannsókn Sigríðar er gerð meðal fyrrum nemenda í sérdeildum grunnskóla. 

Sigríður skoðaði reynslu 18 nemenda af því að vera í sérdeild og hvernig þeim 

vegnaði eftir að skóla lauk. Aðeins nokkrir nemendur áttu auðvelt með að eignast vini 

bæði í sérdeild og almennum bekkjum. Flestir áttu einn góðan félaga innan skólans, 

annaðhvort í sínum bekk eða öðrum bekkjum. Þátttaka í starfi í almennum bekkjum 

virtist ekki hafa afgerandi áhrif á vináttutengsl heldur skipti félagsfærni og þátttaka í 

félagslífinu miklu máli (Sigríður Einarsdóttir, 2003). 

 Rannsóknarniðurstöður Kristínar Björnsdóttur sýna að það eru mjög lítil samskipti 

milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda í framhaldsskóla. Kristín nefnir nokkra þætti sem 

ástæður fyrir því. Þar má nefna að ófötluðum nemendum fannst þeir ekki fá nægan 

undirbúning fyrir nám með þroskaheftum nemum. Þroskaheftir nemendur eru sjaldan 

með ófötluðum nemum í tímum og þá getur slæmt aðgengi verið hindrun fyrir 

líkamlega fatlaða nemendur. Eins eru starfsbrautir ætlaðar fötluðum nemendum oft 

illa staðsettar, jafnvel í annarri byggingu en almennar námsbrautir. 

Tjáskiptaörðugleikar og hegðunarvandamál geta líka verið til trafala í samskiptum 

nemenda. Einnig nefnir Kristín efasemdir sérkennara um að vináttutengsl geti orðið 

milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda. 

 Kristín Björnsdóttir (2003) vísar til Schnorrs sem segir að stundum þurfi fatlaðir 

einstaklingar aðstoð við að kynnast öðrum. Því sé nauðsynlegt að þjálfa einstaklinga í 

félagshæfni. Í tveimur framhaldsskólum sem rannsókn Kristínar tók til hafa almennir 

nemendur fengið laun eða einingar fyrir að vera fötluðum nemendum innan handar. 

Kristín bendir á að ekki séu allir sammála um þessa leið og vísar til skrifa Jörgensens 

frá árinu1998 sem telur þetta vera óeðlilega leið og geta komið í veg fyrir að samskipt 

þróist á eðlilegan máta. Niðurstöður Kristínar benda hins vegar til þess að stýrð 

samskipti geti orðið til þess að tengsl myndist á milli ófatlaðra og fatlaðra nemenda. 
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Hún segir einnig að þessi samskipti geti gert það að verkum að þroskaheftu 

nemendurnir auki félagsfærni og þeir lært hvernig unglingarnir hegða sér. 

 Samskipti gera okkur að félagsverum og mestum tíma í lífi okkar eyðum við í 

samveru. Samskipti hafa margvísleg áhrif á okkur, við fáum viðurkenningu og 

staðfestingu á að fólki líkar við okkur. Þannig hafa samskipti áhrif á sjálfsmynd 

okkar. Fólk með þroskahömlun þarf stuðning við ýmsar aðstæður í lífi sínu og því 

getur það einnig þurft á því að halda við að þróa samskipti. Áður en farið er að 

aðstoða fólk með þroskahömlun við að efla félagsfærni og félagsgetu er það 

mikilvægt að stuðningsaðili kynnist viðkomandi, aðstæðum hans og tækifærum 

(Burton, Kagan og Clements, 1995). Það er margt sem gerir það að verkum að við 

kynnumst sumu fólki betur en öðru. Okkur líkar oft vel við fólk sem við eigum 

eitthvað sameiginlegt með. Því dýpri sem vináttan er þeim mun mikilvægari eru 

svipuð gildi og viðhorf. Að geta hlegið að sömu hlutum, hafa svipaðan matarsmekk 

og jafnvel hafa sama smekk fyrir sjónvarpsefni allt eru þetta mikilvægir þættir í 

vináttusambandi (Burton, Kagan og Clements, 1995).  

 Í rannsókn Kristínar Björnsdóttur kemur fram að unglingar velja ekki hvaða hópi 

þeir tilheyra heldur tengist hópamyndunin yfirleitt félagslegri stöðu þeirra eða 

áhugamálum. Hóparnir samanstanda af einstaklingum sem eiga að dómi annarra 

unglinga eitthvað sameiginlegt. Unglingsvinir hafa áhrif hver á annan en veita 

jafnframt mikinn stuðning. Þessi vináttusambönd geta haft töluverð áhrif á andlegan 

og félagslegan þroska unglinga. 

 Lítil tengsl við skólafélaga geta leitt til einmanaleika, en það er þekkt staðreynd að 

einmanaleiki hefur neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu og mannlega hegðun. 

Að eiga vini er ekki munaður, það er lífsnauðsyn. Amado,1993. 

1) Einmanaleiki er huglæg tilfinning sem er skilgreind af hverjum og einum. 

2) Það eru gæði félagslegra samskipta en ekki magn þeirra sem hafa áhrif á það hvort 

einstaklingi finnst hann vera einmana. 

3) Einmanaleiki er óþægilegt ástand í andstöðu við það hvernig lífið á að vera 

(Amado, 1993, bls. 68-9 í lauslegri þýðingu H.R.). 

 Það er hægt að vera líkamlega til staðar án þess að hafa bein samskipti við aðra. 

Það að vera stöðugt í samvistum við annað fólk þýðir ekki að viðkomandi geti ekki 

verið einmana. Það er líka mikill munur á því að vera þátttakandi í aðstæðum og því 

að eiga í vinasambandi (Amado, 1993). 

Formatted: Bullets and

Numbering
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 Feimni og skortur á frumkvæði til samskipta stendur mörgum nemendur með 

þroskahömlun fyrir þrifum eins og skýrt kemur fram í rannsókn Gerðar Gústavsdóttur, 

Helgu Guðjónsdóttur og Valrósar Sigurbjörnsdóttur (2006). Niðurstöður hennar sýna 

að einstaklingsbundnir þættir, svo sem skapferli, viðhorf, framkoma og frumkvæði 

jafnframt feimni, virðast skipta máli þegar um vinatengsl er að ræða og geta komið í 

veg fyrir að sumir taki þátt í félags- og tómstundaiðju og einnig getur kvíði haft 

hamlandi áhrif.  

 Skortur á samskiptum virðist setja mark sitt á líf fólks með þroskahömlun bæði 

meðan á skólagöngu stendur og þegar út í lífið kemur eins og kemur fram í 

eftirfarandi orðum Auðar B. Kristinsdóttur og Gretars Marinóssonar (2007), en þar 

segir: 

Vísbendingar eru um það að þegar út í lífið er komið einkennist samskipti þroskaheftra 

við samferðamenn af því að þeim finnst erfitt að finna félaga, hvað þá góða vini eða að 

þau afmarkist við þröngan hóp. Tjáskiptaörðugleikar, veik sjálfsmynd, skortur á reynslu 

og takmarkað sjálfstæði geri þeim erfitt fyrir og skerði samskipti þeirra og tengsl við 

annað fólk (bls. 45).  

 Við gegnum mismunandi hlutverkum á mismunandi stöðum og reynsluheimur 

okkar stækkar með auknum samskiptum. Fyrir marga þá sem hafa skertan  þroska er 

þessu ekki þannig farið heldur er reynsluheimur þeirra minni en margra annarra. Til 

að stækka reynsluheim ungmenna með þroskahömlun þurfa þau að fá hvatningu og 

stuðning til að efla sjálfsmynd sína og tækifæri til að æfa og styrkja félagsfærni í 

fjölbreyttu umhverfi.  

 

1.5 Sjálfsmynd, félagsfærni og vel metið hlutverk 

Sjálfsmynd einstaklings er í stöðugri þróun og hefur áhrif á félagsfærni um leið og 

félagsfærni mótar sjálfsmyndina. Við berum okkur stöðugt saman við aðra og ef við 

komum neikvætt út úr þeim samanburði fáum við lágt sjálfsálit og öfugt (Burton, 

Kagan og Clements, 1995).  

 Anna Soffía Óskarsdóttir (1998) vitnar í skrif Granlund og Kylen árið 1983 

jafnframt skrifum Granlund árið 1985 við skilgreiningu á sjálfsmynd.  

Sjálfsmynd byggir á hugsunarlegum, tilfinningalegum og félagslegum þroskaferlum og 

samskiptum einstaklingsins við umheiminn. Til þess að öðlast jákvætt sjálfsmat er 

mikilvægt að búa við öryggi, en um leið að hafa svigrúm til að reyna sig og þekkingu 

sína, upplifa jákvæð viðbrögð annarra við sér og bera sig saman við aðra. Umhverfi 
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sem er snautt af upplifunum, sem gefur ekki tækifæri til stöðugra tengsla við ákveðna 

einstaklinga eða sem býður ekki upp á frumkvæði og áhrif hlýtur að leiða til 

brotakenndrar sjálfsupplifunar og bresta í persónuleikaþroska (bls. 35). 

 Samkvæmt Gjerde og Oniski felur sjálfsmynd í sér tvo meginþætti (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004): annars vegar grunnþátt sem felur í sér að 

vera aðskilin persóna sem birtist í tilburðum til sjálfstæðis og valda eða gerendahæfni 

(e. agency) og hins vegar það að vera hluti af félagslegri eða trúarlegri heild sem 

birtist í þörf fyrir nánd, sameiningu og samkennd með stærri heild (e. community). 

Sjálfsmynd fólks er í mótun alla ævi en unglingsárin eru yfirleitt talin mikilvægust 

fyrir þá þróun þegar barnaímyndin víkur og fólk nær að skilgreina sig á eigin 

forsendum út frá auknum vitrænum þroska. Vitrænn þroski hefur áhrif á 

sjálfsmyndina sem einnig þróast með aukinni gerendahæfni og félagslegri hlutdeild 

(Guðný Guðbjörnsdóttir og Sergio Morra, 2004). Því fjölþættari færni sem 

einstaklingur býr yfir því fremur eflist sjálfsmyndin, virðing annarra eykst og 

viðkomandi hefur betri stjórn á eigin lífi. 

 Eins og komið hefur fram eru víxlverkandi áhrif milli sjálfsmyndar og 

félagsfærni. Félagsfærni vegur þungt í þróun sjálfsmyndar og hún lærist best í 

samskiptum við aðra og endurspeglar vissa lífsleikni. Kennsla í lífsleikni er leið til að 

stuðla að aukinni gerendahæfni og félagslegri hlutdeild og eflir sjálfsmyndina. Ásdís 

Olsen (2008) hefur vísað til skilgreiningar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar 

(WHO) á lífsleikni á eftirfarandi hátt: 

Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt. 

Sú geta gerir okkur kleift að takast á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. 

 Lífsleikni byggir á kenningu Bandura um félagslegt nám. Kenningin grundvallast 

á því að börn og unglingar læri af fólki sem er í kringum það með því að fylgjast með 

því hvernig aðrir hegða sér og hvað afleiðingar hegðunin hefur. Lífsleiknin hefur tvær 

hliðar, aðra einstaklingsbundna, hina félagslega. Markmiðið er annars vegar að stuðla 

að því að einstaklingar efli sjálfstraust og hlúi að styrkleikum sínum og hins vegar 

einstaklingar búi yfir samkennd, geti starfað með öðrum og axli ábyrgð gagnvart 

umhverfi sínu. Hluti af lífsleikinni er að tileinka sér félagsfærni en ýmsar 

skilgreiningar eru til um hvað félagsfærni er ( Ásdís Olsen, 2008). Lífsleikni er færni 

sem æfist með námi, þjálfun og markvissri vinnu. Þjálfunin felst m.a. í því að efla 

sjálfstraust og sjálfsaga einstaklinga jafnframt því að efla samkennd (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004) 
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 Í áfangaskýrslu Guðrúnar Kristinsdóttur (1995) um daglegar aðstæður og 

félagsfærni barna segir: 

Margir líta svo á að félagsleg færni sé samsett fyrirbæri sem komi fram í fyrsta lagi í 

athöfnum manna (mælanlegar og miðist við ýmis viðurkennd félagsleg markmið) og 

mótist í öðru lagi af trú einstaklingsins á eigin færni, af því hvað hann telur að hann 

geti gert. Í þriðja lagi sé um að ræða áhrif úr nánasta umhverfi barnsins sem er 

margslungið, hér kemur til fjölskylda, skólaumhverfi og fleiri þættir (bls. 8). 

 En hvernig læra nemendur best félagsfærni? Kristín Björnsdóttir (2003) segir að 

nemendur starfsbrauta læri ekki í náminu hvað sé í gangi hjá unglingum, s.s. hvað er í 

tísku, en þeir þættir virðast skipta máli um hvernig nemendum er tekið í samfélagi 

unglinga. Þessir þættir lærast í samskiptum við jafnaldra og hafi fatlaðir nemendur 

ekki þessar fyrirmyndir er hætta á að þeir læri ekki hvernig unglingar haga sér. 

 Jákvæð tákn og fyrirmyndir skapast í samskiptum við jafnaldra, en 

sálfræðingurinn Wolf Wolvensberger leggur áherslu á mikilvægi jákvæðra tákna og 

fyrirmynda í umhverfinu til að stuðla að vel metnum hlutverkum. Hann telur að ein 

leið til að öðlast vel metin hlutverk sé að auka persónulega færni. Stór þáttur í því er 

að fá að taka ákvarðanir og hafa áhrif á eigið líf. Að vera vel metinn þýðir að vera í 

hlutverki sem er talið jákvætt og eftirsóknarvert í hverju samfélagi fyrir sig. Kjarninn í 

kenningum Wolvensberger er að gera vanmetnum hópum kleift að öðlast jákvæð 

hlutverk (Bryndís Guðmundsdóttir og Guðný Sigurjónsdóttir, 2006). 

 Ákveðnir styrkleikar, t.d. að hafa góða færni í einhverju tilteknu sem tengist 

frístundastarfi, virðast skipta sköpum um að öðlast jákvætt hlutverk,virðingu og gengi 

þátttakanda í hópi skólafélaga. Sigríður Einarsdóttir (2003) vitnar einnig í 

Wolvensberger sem segir að vel metið félagslegt hlutverk geti verið fötluðu fólki sterk 

vörn gegn stimplunum og neikvæðu viðhorfi. Niðurstöður rannsóknar Sigríðar sýna 

að miklu máli skipti að finna styrkleika nemenda. Það auki ekki einungis vellíðan í 

skólanum og félagahópnum heldur geti það verið einn af lykilþáttunum hvernig þeim 

gengur í lífinu  

 Í félagahópnum gegna félagsmiðstöðvar oft mikilvægu hlutverki en þær eru 

vettvangur þar sem ungmenni hittast og skemmta sér. Þau  takast þar á við 

mismunandi hlutverk undir handleiðslu starfsfólks og þar getur reynt á styrkleika 

þeirra. Þátttaka í starfsemi félagsmiðstöðva er mikilvægur liður í þroska flestra 

ungmenna og þar er mögulegt að stuðla að samskiptum fatlaðra og ófatlaðra unglinga. 

Hér á eftir verða þessari starfsemi gerð nokkur skil. 
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1.6 Markmið og tilgangur félagsmiðstöðva 

Í grunnskólalögum eru ákvæði um að í öllum grunnskólum skuli nemendum gefinn 

kostur á að taka þátt í tómstunda- og félagsstarfi á vegum skólans. Í tómstundastarfi 

barna á að marka leiðir til að auka færni þeirra til að takast á við dagleg viðfangsefni, 

úrræði til að efla sjálfstraust þeirra, félagslegan og siðferðilegan styrk, andlegan, 

sálrænan og líkamlegan þroska. Í félagsstarfi skólanna skal m.a stefna að því að 

nemendur verði færir um að taka að sér félagsleg störf og einnig skal leggja áherslu á 

jákvæð samskipti og fjölbreytt félagsstarf í samræmi við áhuga nemenda, aldur og 

þroska. Mikla áherslu skal leggja á heilbrigða og holla lífshætti. Félagsmiðstöðvar eru 

vettvangur tómstunda- og félagsstarfs og meginmarkmið þeirra er að auka þátttöku og 

virkja unglinga í starfi félagsmiðstöðva og stuðla að auknu gæðastarfi þar sem 

forvarnir í víðum skilningi þess orðs eru til grundvallar. 

 Ýmsar rannsóknir virðast benda til þess að félags- og tómstundastarf hafi mikið 

gildi. Fyrst má nefna uppeldislegt gildi en þátttaka í slíku starfi kennir ungu fólki að 

vinna saman og taka ákvarðanir saman. Í öðru lagi hefur félags- og tómstundastarf 

forvarnargildi. 

 Skipulagt félags- og tómstundastarf er orðið mikilvægur hluti af þeirri þjónustu 

sem boðið er upp á í sérhverju byggðarlagi. Kröfur um gæði þjónustu af þessu tagi 

hafa aukist, rétt eins og kröfur um aðra þjónustu (Menntamálaráðuneytið, 2003). 

Undanfarin ár hefur fagfólki fjölgað á þessum vettvangi þar sem í boði er háskólanám 

í tómstundafræðum. Í félagsmiðstöðvum skóla eru tómstundafræðingar víða í starfi. 

Þroskaþjálfar starfa einnig í ríkara mæli í skólum og eftirspurn eftir þessum tveimur 

fagstéttum hefur aukist mikið. Mikilvægt er að styrkja samstarf tómstundafræðinga og 

þroskaþjálfa í hinu almenna starfi til að hægt sé að stuðla betur að jafnri þátttöku 

fatlaðra og ófatlaðra. Þannig mætti efla samskipti og vinatengsl þessara ungmenna. 

 Í niðurstöðum könnunar sem var gerð árið 2007 í öllum 9. bekkjum 

grunnskólanna kemur fram að góður félagsskapur og skemmtun eru helstu atriðin sem 

hvetja krakka til þátttöku í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi. Unglingarnir voru 

líka meðvitaðir um að þátttaka minnkar líkurnar á því að leiðast út í áfengis- og 

fíkniefnaneyslu. Það kom einnig fram í könnuninni að þeir vildu betri og meiri 

kynningu á því hvað væri í boði fyrir þá (Þetta vilja þau, 2008). 

 Í rannsókn á félagslegri þátttöku unglinga með hreyfifrávik (Gerður Gústavsdóttir, 

Helga Guðjónsdóttir og Valrós Sigurbjörnsdóttir, 2006) kemur fram að þeir unglingar 

sem tóku þátt í skipulögðu tómstundarstarfi reyndust öruggari og virtust hafa meiri 
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sjálfstraust en hinir. Það að vera góður í einhverju skiptir greinilega máli varðandi að 

vera viðurkenndur af félögum sínum og vera hluti af hópi. Hjá viðmælendum í 

rannsókninni kemur berlega í ljós hversu sterk tengsl eru á milli þátttöku í 

tómstundastarfi og þess að eignast vini. Í greininni er vitnað í skýrslu 

Menntamálaráðuneytisins frá 2003 þar sem kom fram að skipulagt félagsstarf skapar 

aukna festu í lífi unglinga og fyrir vikið eru þeir líklegri til að líta á sig sem ábyrga 

þátttakendur í samfélaginu. Þá vegur einnig þungt að skipulagt félags- og 

tómstundastarf er í senn vettvangur fyrir afþreyingu og félagsleg samskipti við 

jafnaldra en hvort tveggja er ungu fólki lífsnauðsynlegt (Gerður Gústavsdóttir, Helga 

Guðjónsdóttir og Valrós Sigurbjörnsdóttir, 2006). 

 Í siðareglum Félags fagfólks í frítímaþjónustu kemur fram að grundvöllur starfsins 

er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings og trú á getu hans til að nýta 

hæfileika sína til fullnustu. Þar er áréttað að fagfólk ræki starf sitt án 

manngreiningarálits, virði siði, trúarbrögð, litarhátt og mannréttindi hverrar 

manneskju og skapi gagnkvæmt traust og virðingu. 

 Í siðareglunum er einnig lögð áhersla á að virða rétt hvers einstaklings til einkalífs 

og sjálfsákvörðunarréttar. Ein málsgrein öðrum fremur snýr að unglingum með 

þroskaraskanir en þar segir að ef viðkomandi geti ekki sjálfur gætt hagsmuna sinna, 

beri starfsfólki að gæta þess að réttur hans sé ekki fyrir borð borinn. Mikil áhersla er 

lögð á trúnað í samskiptum og meðferð persónuupplýsinga (Félag fagfólks í 

frítímaþjónustu, 2008). 

Samantekt 

Hér hefur verið gerð grein fyrir þroskahömlun og hvernig hún hefur áhrif á 

aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra í skólakerfinu. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að 

stöðu íslenskra ungmenna með þroskahömlun innan skólakerfisins er um margt 

ábótavant því að samskipti nemenda með þroskahömlun og ófatlaðra nemenda eru 

ekki sem skyldi. Svo virðist sem enn sé til staðar tvískipting nemenda, þ.e. fatlaðra og 

ófatlaðra, innan skólakerfisins sem bæði foreldrar og starfsfólk skóla hafa áhyggjur af. 

Samskiptin eru takmörkuð og virðist heldur draga í sundur með nemendum eftir því 

sem ofar dregur í skólakerfinu. Í umfjöllun um sjálfsmynd, félagsfærni og vel metin 

hlutverk er reifað mikilvægi þess að efla þessar hliðar í daglegum aðstæðum meðal 

ungmenna með þroskahömlun.Ýmsir þættir ráða samskiptum fatlaðra og ófatlaðra en 

mikilvægt er að nemendur með þroskahömlun hafi tækifæri til að nýta sér styrkleika 
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sína og tileinka sér félagsfærni. Flestir geta verið sammála um að samskipti ungmenna 

með þroskahömlun þurfi að efla svo að þau fái góðan undirbúning fyrir lífshlaupið. 

 Félagsmiðstöðvar eru sá vettvangur sem unglingar í 8-10. bekk sækja helst og mig 

langaði að átta mig á að hvaða leyti þær mæta félagslegum þörfum ungmenna með 

þroskahömlun. Til að kanna þessa þætti fannst mér rétt að heyra bæði raddir unglinga 

með þroskahömlun svo og forstöðumanna félagsmiðstöðva og komast þannig að því 

hvað ungt fólk í sérdeild hefur fyrir stafni í frítíma sínum og hvort þau nýta sér þau 

félagslegu tækifæri sem í boði eru í skipulögðu starfsemi félagsmiðstöðvanna. 

 Hér að framan kemur fram að starfsfólk skólanna finni til vanmáttar við að sinna 

félagslegum þáttum ungmenna með þroskahömlun. Eins hefur verið bent á að skólar 

þurfi að efla þekkingu sína og færni við að aðstoða nemendur sína við að stofna til og 

viðhalda samskiptum og vinskap (Gretar L. Marinósson, 2007). Ætla má að aukinn 

skilningur á eiginleikum og gildi félagslegrar virkni meðal þessa hóps geti sýnt fram á 

nýjar leiðir til að gera slíka aðstoð markvissari og árangursríkari en hún er nú.  
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2. kafli 

Aðferðarfræði rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um tilgang rannsóknarinnar, rannsóknarsnið og 

rannsóknarspurningar. Vettvangi og þátttakendum er síðan lýst og gerð grein fyrir 

gagnavinnslu og meðferð gagna. Rannsóknin byggist annars vegar á viðtölum við 

unglinga í sérdeild og hins vegar á viðtölum við forstöðumenn félagsmiðstöðvanna í 

skólunum þar sem unglingarnir stunda nám. 

2.1 Tilgangur rannsóknarinnar 

Í verkefninu er leitast við að varpa ljósi á reynslu unglinga með þroskahömlun af því 

að taka þátt í félagslífi. Það er gert með því að kanna hvaða augum forstöðumenn 

félagsmiðstöðva og unglingar í sérdeild líta eiginleika og gildi félagslegrar virkni 

meðal þeirra.  

2.2 Rannsóknarsnið 

Við gerð þessa verkefnis var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð. Einkenni eigindlegra 

aðferða eru m.a. þau að þær krefjast nákvæmni en eru ekki staðlaðar. Tilgangur með 

notkun þessara aðferða er að læra að skilja veröldina eins og þátttakendur sjá hana. 

Rannsakandinn einbeitir sér að því að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og 

aðstæður. Hann fer til fólksins og lítur á fólk og aðstæður í heildrænu samhengi 

(Guðrún Stefánsdóttir, 2007). 

 Í eigindlegum rannsóknum „er einblínt á skilning og merking er byggð á 

munnlegri frásögn frekar en tölum. Eigindlegar rannsóknir eiga sér oftast stað við 

náttúrulegar aðstæður ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem sviðið og atburðarásin 

lúta stjórn rannsakandans“ (McMillan, 2004, bls. 9 ). 

2.3 Rannsóknarspurningar 

Í rannsókninni var m.a. leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

• Hver er sýn forstöðumanna félagsmiðstöðva í tveimur skólum á starf með 

unglingum með þroskahömlun? 

• Hve vel gengur að efla tengsl fatlaðra og ófatlaðra í starfi félagsmiðstöðva? 

• Taka unglingar með þroskahömlun þátt í almennu starfi félagsmiðstöðva 

eða sækja þau eingöngu sértækt hópstarf? 
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• Hvað hefur hvetjandi/hamlandi áhrif á þátttöku unglinga með þroskahömlun 

í félagslífi? 

• Af hvaða sjónarhóli líta unglingar með þroskahömlun á þátttöku í starfi 

félagsmiðstöðva og hvað finnst þeim jákvætt/neikvætt í þeirri reynslu? 

2.4 Vettvangur 

Rannsóknin fór fram í tveimur grunnskólum í sama sveitarfélagi sem hér eru nefndir 

Kletta- og Stólpaskóli. Báðir skólarnir eru með sérdeildir og eru nemendur þeirra 

búsettir víðs vegar í sveitarfélaginu. Flestir þeirra ferðast með skólabíl til og frá skóla. 

Sérdeildirnar eru í báðum tilfellum með aðsetur í aðalskólabyggingunni. Í öðrum 

skólanum er sérdeildin þó ekki miðsvæðis. Félagsmiðstöðvar eru starfræktar í báðum 

skólunum. Í Klettaskóla er einungis starfrækt sérdeild á unglingastigi. Nemendur 

koma því alls staðar að til að sækja nám í 8-10. bekk. Í Stólpaskóla hefur verið 

starfrækt sérdeild á öllu skólastiginu. Í Stólpaskóla hefur fram til þessa einungis verið 

starfrækt sérdeild fyrir fyrsta og miðstig grunnskóla. Síðastliðinn veturinn hófu hins 

vegar unglingar nám í unglingasérdeild við skólann. 

 Önnur félagsmiðstöðin verður í rannsókninni nefnd Klettur og hin Stólpi. Öflugt 

og fjölbreytt starf er á báðum stöðum, sem stýrt er af forstöðumönnum með mikla 

reynslu. Í Kletti hefur verið starfrækt sértækt hópastarf fyrir sérdeildarnemendur í 

mörg ár í samvinnu við félagsþjónustu sveitafélagsins. Nemendur sérdeildarinnar hafa 

verið mjög virkir í því starfi, en þeir hafa hins vegar ekki sótt mikið almenna starfið. Í 

skólanum þar sem félagsmiðstöðin Stólpi er hefur ekki verið starfrækt 

unglingasérdeild fyrr en í vetur. Þar er því ekki komin mikil reynsla á þátttöku 

nemenda með þroskahömlun í félagsstarfinu. Reynslan í vetur hefur þó verið góð og 

mjög margir nemendur hafa sótt starfið þegar sérstakir viðburðir eru. 

 Félagsmiðstöðvarnar gefa út dagskrá  og hvatt er til þess að foreldrar og nemendur 

fylgist með heimsíðu félagsmiðstöðvanna. Heimasíðurnar geta verið góður stuðningur 

fyrir foreldra þeirra unglinga sem treysta sér illa einhverja hluta vegna að sækja 

félagsmiðstöðvarnar. Þar er tíundað hvað framundan er og hvernig til tókst með 

afstaðna atburði. Einnig er hægt að skoða þar myndir af starfinu. Á veraldarvefnum 

skilgreinir sveitafélag umræddra skóla hver markmið félagsmiðstöðvanna eru og 

leiðir að þeim, eins og hér er sett fram: 

Meginmarkmið: 
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Með félagsmiðstöðvum gefum við öllum unglingum kost á því að stunda skapandi og 

þroskandi félagsstarf í heilbrigðu umhverfi á jafnréttisgrundvelli. Markmið 

félagsmiðstöðvar er að skapa vettvang þar sem unglingar fá tækifæri til að stunda 

frumkvæði, axla ábyrgð og sýna sjálfstæð vinnubrögð. 

Leiðir: 

Að gefa unglingunum tækifæri til að framkvæma hugmyndir sínar til að hæfileikar 

einstaklingsins fái að njóta sín. 

Að ýta undir virkni, gagnrýna og skapandi hugsun. 

Að starfið einkennist af lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Að skapa umhverfi þar sem við mætum unglingnum á hans forsendum og sýnum 

honum gagnkvæma virðingu og trúnað í samskiptum. 

Að standa fyrir markvissri fræðslu, bæði beinni og óbeinni, í umræðu og í samskiptum 

okkar við unglingana. 

Að standa fyrir fjölbreyttu hópastarfi sem tekur mið af áhuga og þörfum unglinganna. 

Að setja skýrar og einfaldar reglur sem unglingarnir hafa tekið þátt í að móta og almenn 

samstaða ríkir um. 

 Félagsmiðstöðvarnar hafa líka sett fram áætlun, undir formerkjum leitarstarfs, til 

að ná til þeirra sem teljast til áhættuhóps. Leitarstarfið og markmið þess er skilgreint 

svo: 

Sú starfsemi sem miðar að því að finna þá unglinga sem teljast til áhættuhóps. Í þeim 

hópi eru m.a.: unglingar sem eru ekki í öðru félagsstarfi, búa við erfiðar félagslegar 

aðstæður, með sérþarfir og eru illa staddir félagslega, t.d. þeir sem lenda í einelti, eru 

þunglyndir, eru af erlendu bergi brotnir o.s.frv. 

 Meginmarkmið félagsmiðstöðva er að auka þátttöku og virkja unglinga í starfi 

félagsmiðstöðva og stuðla að auknu gæðastarfi þar sem forvarnir í víðum skilningi 

þess orðs eru til lagðar grundvallar. Með félagsmiðstöðvum er öllum unglingum 

gefinn kostur á því að stunda skapandi og þroskandi félagsstarf í heilbrigðu umhverfi 

á jafnréttisgrundvelli. Markmið félagsmiðstöðvar er að skapa vettvang þar sem 

unglingar fá tækifæri til að sýna frumkvæði, axla ábyrgð og sýna sjálfstæð 

vinnubrögð. 

2.5 Þátttakendur 

Þátttakendur voru markvisst valdir m.t.t. rannsóknarspurninganna. Lykilþátttakendur 

voru annars vegar forstöðumenn tveggja félagsmiðstöðva grunnskóla og nemendur 

sérdeilda hins vegar. Tekið var eitt viðtal við hvorn forstöðumann. 
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 Auk þess bentu forstöðumennirnir á nemendur sem þeir töldu að gætu haft 

ýmislegt til málanna að leggja. Þeir voru allir tilbúnir að leggja mér lið við verkefnið 

og taka þátt í viðtali í rýnihóp. 

 Tveir rýnihópar nemenda voru myndaðir úr skólunum tveimur og voru fjórir 

einstaklingar í öðrum hópnum og fimm í hinum, alls níu nemendur. Nemendurnir eru 

í sérdeildum þessara tveggja skóla þar sem rannsóknin fór fram og eru flestir með 

væga þroskaskerðingu.  

 Auk þess voru tekin einstaklingsviðtöl við tvo nemendur, sinn úr hvorum skóla, 

þá Einar og Val. 

 Hér á eftir verður vísað til þátttakenda undir dulnefni. 

Forstöðumennirnir: 

 Kjartan Sigurðsson er ungur maður og fas hans er ljúft og aflslappað. Hann 

hefur mikla reynslu, hefur verið forstöðumaður nokkurra félagsmiðstöðva og tekið 

þátt í verkefnum og nefndum tengdum félagsmálum. Hann er jákvæður og hefur náð 

góðu sambandi við nemendur sérdeildar. 

 Elín Sveinsdóttir er kona á miðjum aldri sem hefur hlýja og notalega nærveru. 

Hún hefur áralanga reynslu á vettvangi félagsmála og hefur verið forstöðumaður 

þessarar félagsmiðstöðvar í mörg ár. Elín hefur einnig mikla reynslu á sviði 

félagsmála og tekið þátt ýmsum verkefnum á vegum sveitarfélagsins. Henni er 

umhugað um að nemendum sérdeildar líði vel í félags- og skólastarfi. 

Nemendur sem tóku þátt viðtölunum: 

 Einar Björnsson er bjartur yfirlitum og býður af sér góðan þokka. Hann hefur 

sterka stöðu innan bekkjarins en er frekar óöruggur í skólasamfélaginu. Einar var 

glaður í viðtalinu, fús að gefa upplýsingar og var nokkuð öruggur með sig. Hann hefur 

tekið þátt í klúbbastarfi og námskeiðum í vetur og verið mjög virkur félagslega. Hann 

á ekki vini fyrir utan bekkinn en er málkunnugur mörgum. Vinir hans koma úr 

nágrenni heimilis hans og eru að hans sögn allir töluvert yngri en hann. 

 Valur Grétarsson er sætur strákur en virðist óöruggur með sjálfan sig. Hann hóf 

nám í skólanum í vetur eftir erfiða skólagöngu því hann hefur verið í mörgum skólum. 

Valur hefur aldrei áður verið í sérdeild. Hann hefur æft fótbolta frá því í haust og fer á 

margar æfingar í viku. Hann hefur ekki getað sótt félagsstarfið fyrir 

sérdeildarnemendur vegna æfinga og hefur lítið sótt almenna viðburði. Valur hefur 



20 

eignast góða vini í sérdeildinni en ekki vini sem tengjast boltanum eða í eru 

almennum bekkjum. 

 Ester Jónsdóttir er sæt stúlka, glaðleg og býður af sér góðan þokka. Hún virðist 

samt vera óörugg með sig og feimin og hún tjáði sig ekki að fyrra bragði. Ester er 

vinsæl í bekknum sínum og á góða vinkonu þar. Hún hefur ekki eignast vini í 

almennum bekkjum, en hún á góðar vinkonur sem eru í sérdeildum í öðrum skólum. 

Ester hefur sótt félagsstarf fyrir sérdeildarnema í vetur en hefur einnig verið dugleg að 

sækja almenna starfið. 

 Valdís Sveinsdóttir er glaðleg stúlka og jákvæð. Hún á nokkuð erfitt með að tjá 

sig og virtist fara svolítið í trúðslæti vegna þess. Valdís virtist samt ekki óörugg með 

sig. Hún æfir íþrótt mörgum sinnum í viku en sækir samt félagsstarfið fyrir 

sérdeildarnemana og almenna starfið af miklum krafti. Valdís hafði einstaklega 

jákvæða afstöðu til flestra hluta. Hún á góða vinkonu í bekknum en einnig góðar 

vinkonur í hverfinu sínu en þær eru allar töluvert yngri. 

 Sigurveig Magnúsdóttir er aðlaðandi stúlka. Hún er fremur einræn og sækir ekki 

mikið í félagsskap annarra. Hún hefur þó í vetur verið að mynda tengsl við stúlku í 

skólanum. Sú stúlka er í almennum bekk með stuðningi. Sigurveig hefur ekki mikinn 

áhuga á almenna starfinu en hefur sótt sérhæfða starfið. Áhugamál hennar eru ekki 

aldurssvarandi og fær hún því ekki útrás fyrir sitt áhugasvið í félagsmiðstöðinni. 

Hávaði og margmenni er henni heldur ekki skapi. Hún hefur orðið fyrir stríðni frá 

unglingspiltum en undanfarið hefur dregið úr því. 

 Selma Jónsdóttir er sæt stúlka og aðlaðandi. Henni gengur illa að tryggja sér 

stöðu innan bekkjarins þar sem þroski hennar er töluvert minni en annarra. Glaðlyndi 

hennar og útlit gera það þó að verkum að flestir eru umburðarlyndir gagnvart henni. 

Hún æfir íþróttir nokkrum sinnum í viku. Selma sækir klúbbinn fyrir sérdeildina en 

einnig töluvert almenna starfið. Hún á vinkonur í skólanum sem eru allar yngri en hún 

og í sérdeild og hefur einnig samskipti við þær utan skólans. 

 Þórdís Garðarsdóttir er myndarleg stúlka og virðist vera nokkuð sjálfsörugg. 

Hún hefur áhugamál sem hún sinnir með fjölskyldu sinni. Þórdís á vini í bekknum 

sem hún hefur samband við utan skólans. Hún sækir ekki almenna félagsstarfið en 

sækir sérhæfða starfið. Þórdís var viðræðugóð og tjáði sig að fyrra bragði. 
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 Guðný Bragadóttir er lítil og nett stúlka. Hún er mjög feimin og treysti mikið á 

vinkonu sína í viðtalinu. Guðný er mikil íþróttamanneskja og æfir sína íþrótt mörgum 

sinnum í viku. Hún sækir ekki almenna starfið en alltaf sérhæfða starfið. Guðný á 

mjög góða vinkonu sem er jafngömul henni og er í sérdeild í öðrum skóla. 

 Snorri Hjaltason er myndarlegur drengur og mjög atkvæðamikill. Hann vildi 

gjarnan hafa orðið og tók lítið tillit til annarra. Snorri hefur skipt nokkrum sinnum um 

skóla og á enn vini úr þeim skólum en virðist ekki hafa tengst vináttuböndum í 

skólanum þar sem hann er núna. Hann sækir sérhæfða félagsstarfið en hið ekki 

almenna. Snorri á sér ekkert sérstakt áhugamál sem hann stundar, hann æfði 

boltaíþrótt en hætti vegna líkamlegra kvilla. 

2.6 Gagnasöfnun 

Rannsakendur í eigindlegum rannsóknum leitast við að afla upplýsinga frá fyrstu 

hendi. „Það gera þeir með því að verja talsverðum tíma með þátttakendum á vettvangi 

rannsóknarinnar“ (McMillan, 2008, bls. 273). Annar skólinn sem þessi rannsókn tekur 

til var heimsóttur sérstaklega vegna gagnasöfnunar, en rannsakandi dvaldi hins vegar í 

hinum skólanum og safnaði gögnum í þeirri dvöl. Í raun var um að ræða 

þátttökurannsókn í þeim skóla. 

 Opin viðtöl/samtöl, rýnihópaviðtöl og ritaðar heimildir voru notuð við 

gagnasöfnun í þessari rannsókn. Spurningarammi var hafður til viðmiðs í þessum 

viðtölum (sjá fylgiskjöl A, B og C). Um var að ræða viðtöl við forstöðumenn 

félagsmiðstöðva í skólunum tveimur (fylgiskjal A) og rýnihópaviðtöl voru tekin við 

tvo hópa unglinga úr sérdeildum skólanna (fylgiskjal B). Jafnframt voru tekin opin 

viðtöl við tvo unglinga, einn úr hvorum skóla (fylgiskjal C). Tilgangur opinna viðtala 

er „að skýra sjónarmið þátttakenda, hvernig þeir hugsa, hvernig þeir túlka og skýra 

hátterni sitt á ákveðnum vettvangi“ (McMillan, 2008, bls. 281). Með rýnihópi er hægt 

að stuðla að samtali í hópi til að skilja frekar það sem verið er að kanna. Þessi aðferð 

við gagnasöfnun nýtist vel til að fá fram afstöðu og skoðanir um hugtök, hugmyndir, 

gildi eða aðrar hliðar sem líf viðmælenda snýst um og þeir kunna skil á (McMillan, 

2008).  

2.7 Greining gagna 

Viðtölin voru öll tekin upp á segulband og þau síðan afrituð frá orði til orðs. Við 

úrvinnslu gagnanna byrjaði ég á því að hlusta á hljóðupptökurnar auk þess að lesa 



22 

margsinnis yfir umritaðan texta.Við greiningu textans var leitað eftir sameiginlegum 

þræði í frásögn þátttakenda eða sérstökum tilvikum, ályktað um þemu og sögudæmi 

sem fram komu og þau túlkuð. Við túlkunina eru gefin dæmi með tilvitnunum um 

reynslu og afstöðu einstaklinganna til að varpa ljósi á og skýra þau þemu sem fjallað 

er um. Við greiningu og túlkun gagnanna er spyrill auðkenndur með bókstafnum R 

(rannsakandi) en viðmælendur með dulnefnum. 

2.8 Meðferð gagna og trúnaður 

Haft var samband við foreldra og þeim sagt frá fyrirhugaðri rannsókn og óskað eftir 

að þeirra börn tækju þátt í henni. Allir foreldra voru samþykkir því. Nemendum var 

kynntur tilgangur verkefnisins og skýrt frá því að um að væri að ræða trúnaðarmál. 

Forstöðumennirnir gáfu einnig munnlegt samþykki fyrir þátttökunni. Þess er gætt að 

hvergi komi fram hvar rannsóknin fór fram og að ekki sé hægt að rekja upplýsingar til 

ákveðinna einstaklinga. Gögnum var m.a. safnað í tveimur skólum til að standa betur 

vörð um trúnað við þátttakendur. 

2.9 Mat á niðurstöðum rannsóknarinnar 

Mismunandi aðferðir voru notaðar við að safna gögnum í þessari rannsókn við 

mismunandi aðstæður (e. triangulation). Slík nálgun gerir niðurstöður hennar 

trúverðugri (McMillan, 2008) svo langt sem þær ná miðað við umfang hennar. Um er 

að ræða litla rannsókn en niðurstöður hennar gefa þó sannfærandi vísbendingar um 

eiginleika og gildi félagslegrar virkni meðal ungmenna með þroskahömlun. 
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3. kafli 

Niðurstöður rannsóknarinnar: Greining og túlkun gagna 

Greining gagna er tvíhliða, annars vegar eru viðtölin við forstöðumennina greind og 

svo hins vegar viðtölin við rýnihópana og einstaklingsviðtöl við tvo unglinganna. 

 Tvö meginþemu koma fram í viðtölum við forstöðumennina. Fyrra þemað „að 

vera miðsvæðis og í takt við unglingana“ snýst um staðsetningu félagsmiðstöðvar 

innan skólans og viðmótið sem þar ríkir. Seinna þemað „að vera í sambandi og vita 

hvað er í gangi“ fjallar um samvinnu allra þeirra aðila sem koma að félagslegri 

þátttöku fatlaðra nemenda, þ.e. starfsfólks félagsmiðstöðva, skóla og heimilis. 

 Tvö meginþemu endurspegla helstu þræðina sem fram komu í viðtölum í 

rýnihópunum með unglingunum og einstaklingsviðtölum við þá. Annað þemað „að 

eiga heima í hópnum“ gengur út á samskipti fatlaðra og ófatlaðra unglinga og 

mikilvægi þess að vera viðurkenndur í félagsumhverfinu. Hitt þemað „að finna sig í 

einhverju og njóta sín“ endurspeglar nauðsyn þess að hafa eitthvað áhugavert við að 

vera eða hafa eitthvað sérstakt fyrir stafni. 

 Þemun fjögur tvinnast óhjákvæmilega saman og í niðurstöðunum er lýst 

sjónarmiðum bæði forstöðumanna og unglinganna. 

3.1 Að vera miðsvæðis og í takt við unglingana – sýn forstöðumannanna. 

Fyrsta þemað „að vera miðsvæðis og í takt við unglingana“ varðar 

félagsmiðstöðvarnar í skólanum og það viðmót sem þar ríkir. Félagsmiðstöðvarnar 

eru staðsettar í skólahúsnæðinu en í hvorugum skólanum var hugað nægilega vel að 

góðri aðstöðu fyrir félagsmiðstöð í upphafi. Starfsfólk þarf því að leggja sig fram við 

að skapa umgjörð félagsmiðstöðvar að skóla loknum með tilheyrandi tilfæringum á 

húsgögnum og hlutum en þá fer eiginleg starfsemi hennar fyrst og fremst fram. 

Áhugavert var að heyra hvað forstöðumennirnir voru jákvæðir þrátt fyrir bága aðstöðu 

og ákveðnir í að láta aðstöðuleysið ekki standa starfseminni fyrir þrifum. 

 Greinilegt var að staðsetning félagsmiðstöðvarinnar í skólanum vó upp 

aðstöðuleysið. 

Elín segir : 

Já og þetta er engin svona kósísteming Það eru engir sófar, við erum með nokkrar 
svona pullur sem við færum bara á milli. Þannig að við þurfum bara að færa allt okkar 
dót. Við erum með þetta á svona rúllubekkjum, sko. 

Kjartan segir svipaða sögu um takmarkanir húsnæðisins:  
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Þess vegna verðum við alltaf að ganga frá eftir okkur og þrífa og gera fínt því það er 
kannski verið að nota stofuna daginn eftir í kennslu. 

 Báðar félagsmiðstöðvarnar eru opnar á skólatíma þó að starfsemi þeirra fari að 

mestu leyti  fram að skóla loknum. Þessi opnunartími gerir það að verkum að 

starfsfólk kynnist krökkunum sem leita til þeirra í frímínútum, t.d. til að spjalla, kaupa 

miða á viðburði, leita frétta o.þ.h. Félagsmiðstöðvarnar eru sjáanlegur kostur sem 

hefur upp á ýmislegt að bjóða. 

 Með staðsetningu félagsmiðstöðvar innan skólans er hægt er að vinna heildstætt 

að málum, þ.e. starfsfólk skóla og félagsmiðstöðvar getur í sameiningu stutt unglinga 

sem lenda í erfiðleikum. Forstöðumenn félagsmiðstöðvanna starfa á skólatíma og 

starfsfólki skóla og félagsmiðstöðvar gefst því tækifæri til að ræða saman og vinna 

sameiginlega að málum sem upp koma þar. Elín segir um kosti þess að hafa 

félagsmiðstöðina staðsetta í skólanum: 

Ég tel það mjög mikilvægt því mitt starf það fer rosalega mikið fram í skólanum. Ég er í 
miklu og góðu samstarfi bæði við skólastjórnendur, námsráðgjafa og kennara. Þannig 
að ég sé þetta einhvern veginn ekki öðruvísi. 

 Álit Kjartans á staðsetningu félagsmiðstöðvar í skóla og samstarfi við starfsfólk 

skólans er af svipuðum toga og Elínar. Hann segir: 

Kostirnir eru kannski að við náum til krakkanna á betri og á annan hátt heldur en ef að 
félagsmiðstöðin er ekki í skólanum. Við nýtum okkur líka nálægðina, að hafa kost á 
geta labbað inn í tíma og ná í þau í frímínútum. Og við erum alltaf að reyna t.d. að 
hafa skrifstofuna opna og tölvuherbergið þegar það eru frímínútur og eyður og alls 
konar svoleiðis. Aðalkostirnir varðandi krakkana, það er nálægðin síðan og svo 
samstarfið við skólann eins og hér. Það er dálítið misjafnt þetta er [....] 
félagsmiðstöðin sem ég er forstöðumaður í. Þetta er mjög misjafnt eftir skólum. 

 Staðsetning félagsmiðstöðvar í skóla auðveldar aðgengi nemenda að starfinu. Með 

því móti verður félagsmiðstöðin mikilsverður hluti af daglegum skóladegi og hefur 

áhrif á vitund unglinganna um félagsleg tækifæri. Upplýsingaflæði er gott þar sem 

nemendur og starfsfólk félagsmiðstöðva hittast á göngum og auglýsingar um 

fyrirhugaða atburði hanga víða uppi. Nemendur eru líka ófeimnir að líta við og spjalla 

við starfsfólk í skólahléum. Staðsetning gerir það líka að verkum að starfsfólkið getur 

auðveldlega náð til einstakra nemenda um leið og framkoma þess og viðmót gagnvart 

nemendum hefur mikið að segja. Þetta kemur fram í eftirfarandi orðum Elínar:  

... oft erum við með starfsfólk sem er.... það velst kannski til okkar starfsfólk sem er 
svoldið hresst og koma svoldið öðruvísi fram heldur en kannski kennararnir og þeim 
finnst þetta spennandi og skemmtilegt. Og geta veitt þessa þjónustu að taka þau svoldið 
út úr tíma og leyfa þeim bara að spjalla og spila við þau. Við náum rosalega vel til 
þeirra. 
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 Unglingarnir í rýnihópsviðtalinu í félagsmiðstöðinni Stólpanum eru ánægð með 

að hafa tækifæri til að sækja félagsstarf og kynnast starfsfólki á skólatímanum. Í 

orðaskiptunum hér á eftir kemur glögglega fram hve mikilvægt það er í augum 

nemenda að félagsmiðstöðin sé aðgengileg og að þeim finnist starfsfólkið þægilegt: 

R:Fannst ykkur erfitt að fara í félagsmiðstöðina í haust? 
Valdís og Ester: Nei við fórum í fyrra líka. Við erum búnar að þekkja Maríu 
[starfsmann félagsmiðstöðvarinnar] svo lengi. 
R: Þegar þið Valdís og Ester farið í félagsmiðstöðina finnst ykkur ekki gott að þekkja 
Maríu? 
Selma: Jú helling þá getum við talað við hana. 
Ester: Ég þekki hana síðan systir mín var með henni í bekk. Ég vissi alveg að hún hafði 
verið með systur minni í bekk. 
R: Hvernig finnst ykkur starfsfólkið í félagsmiðstöðinni? 
Valdís: Skemmtilegt. 
Ester: Skemmtilegt. 
Sigurveig: María tekur öllu gríni. 
Selma: Hún tekur öllu gríni. 

3.2 Að vera í sambandi og vita hvað er í gangi – sýn forstöðumannanna. 

Annað þemað „að vera í sambandi og vita hvað er í gangi“ snýst um mikilvægi 

samvinnu starfsfólks skóla, foreldra og félagsmiðstöðvar. Forstöðumennirnir eru báðir 

mjög ánægðir með samstarf við skólastjórnendur og starfsfólk skólanna. Það er 

auðheyrt að þeir eru meðvitaðir um að þannig er því ekki háttað alls staðar. Orð 

beggja forstöðumannanna eru til vitnis um það. Kjartan segir um þetta: 

Það sem er líka það góða við það þegar kennararnir og skólastjórnendur eru jákvæðir 
á starfið eins og er hér. Hérna gengur samstarfið rosa vel út af því að það er velvilji til 
félagsmiðstöðvarinnar. Við höfum náttúrulega mest samstarf við 
unglingadeildarkennarana. 

Elín undirstrikar einnig mikilvægi samvinnu í þessum orðum:  

Við hittumst ég og skólastjórnendur og deildarstjórar unglingadeildar og sérdeildar 
alltaf hálfsmánaðarlega. Þar förum við bara yfir málin. Það er alveg nauðsynlegt, 
alveg, ég gæti ekki án þess verið.Þá kem ég bara öllum upplýsingum að. Í svona 
sambýli verður þetta að vera. Það er alveg nauðsynlegt. 

 Forstöðumennirnir eru sammála því að starfsmannahópurinn í félagsmiðstöðinni 

hafi sérstöðu því mikilvægt sé að þau nái vel til krakkanna. Raunin er sú að það hefur 

gengið vel að ráða fólk til starfa í þessar félagsmiðstöðvar. Á báðum stöðum hefur 

verið samvinna milli skólanna og félagsmiðstöðvanna á skólatíma, þ.e. nemendum 

sem höndla illa skólastarf af einhverjum ástæðum hefur gefist kostur á að stunda 

annars konar nám í félagsmiðstöðinni. 
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Kjartan segir m.a: 

Ég er ekki að segja að kennararnir séu gamlir hér en oft er starfsfólk 
félagsmiðstöðvanna kannski nær [krökkunum] í aldri og hérna það er styttra síðan þau 
voru unglingar. Það er einn punkturinn. Og svo er félagsmiðstöðin. kannski ekki að 
vinna svona eftir kassa eins og skólinn stundum. Svo við getum svoldið brotið hann og 
farið svoldið út fyrir þetta. Og gerum það líka voða mikið. 

 Mikilvægt er að vera í góðri samvinnu við foreldra til að styrkja og hvetja börnin 

til að taka þátt í félagsstarfi. Foreldrar vita oft á tíðum ekki hvað fer fram í 

félagsmiðstöðvunum og hvernig starfinu er háttað og hvað er í boði. 

 Í byrjun skólaárs þegar foreldrar og nemendur hitta kennara er mögulegt að fá 

starfsmann félagsmiðstöðvar til að segja frá starfinu þar. Þar geta foreldrar komið 

fram með óskir og spurningar. Kennarar eru lykilstöðu til að skapa grundvöll fyrir 

samvinnu og sýna fram á hversu gott og fjölbreytt starfið er, eins og  

Kjartan kemst að orði:  

Kennarar eru líka í meiri samskiptum við foreldrana og hvetja foreldrana að tala við 
okkur og bara líka að ýta svoldið krökkunum hingað til okkar, sko. 
Við erum ekki bara í borðtennis og pooli og hangandi inn á skrifstofu. Þetta er orðið 
svoldið meira starf heldur en það, sko. Þegar ég var í skóla þá var lítið annað hægt að 
hafa fyrir stafni en einmitt að spila borðtennis og pool. En það hefur gífurleg þróun 
orðið í þessum efnum.Við erum boðin og búin ef foreldrar vilja kíkja í heimsókn, 
hringja og hafa samband eða senda tölvupóst, bara um að gera því við erum í raun svo 
stór þáttur af þeirra frítíma. Alveg eins og þegar krakkar eru til dæmis að æfa fótbolta 
til dæmis þá eru þau svo oft í miklu samstarfi og samskiptum við þjálfarann. Þannig 
kannski er það okkur að kenna - ég veit það ekki - en við mættum kannski alveg eiga 
meiri samskipti. 

Elín segir eftirfarandi varðandi samskipti við heimilin: 

Og það þarf alltaf að fara bréf heim sem foreldrarnir lesa og þau eru í góðu samstarfi 
við okkur og reka þau af stað. En það er svo nauðsynlegt allt þetta. Það er fastur tími, 
það er klukkan þetta og miðinn kemur þarna. 

 Glögglega má sjá af orðum forstöðumannsins að gott er að senda bréf/ tölvupóst 

því oft hafa nemendur ekki færni til að segja frá hvað er í gangi og stundum vantar þá 

kjarkinn til að sækja starfið og segja þá foreldrum ekki frá hvað um er að vera í 

félagsstarfinu. 

 Til tals kom hvort að foreldrar hringdu stundum í félagsmiðstöðvarnar og hvort 

einangrun barnanna sé þeim áhyggjuefni. Elín segir frá þessu: 

R: Já, hringja foreldrar svoldið í þig? 
Elín: Já þau gera það, já og þó nokkuð úr sérdeildinni. 
R: Já, og hvað eru þau þá að ..... 
Elín: Bara svona spyrja, bara um hitt og þetta, hvernig þau hafa verið og þeir hafa 
náttúrulega áhyggjur af þessum málum. 
R: Já, félagslegu stöðunni? 
Elín: Já, þau hafa það náttúrulega. Auðvitað, þau eru einangruð sem hópur. 
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3.3 Að eiga heima í hópnum – sýn unglinganna. 

Þriðja þemað „að eiga heima í hópnum“ fjallar um samskipti fatlaðra og ófatlaðra 

unglinga og mikilvægi þess að vera viðurkenndur í félagsumhverfinu. Spurningin er í 

hvaða hóp/aðstæðum unglingum með þroskahömlun líður best. 

 Í félagsmiðstöðinni Kletti hefur verið sérstakt hópastarf fyrir sérdeildarnemendur í 

unglingafélagsstarfinu. Hópurinn hittist einu sinni í viku, tvo tíma í senn. Flestir í 

unglingasérdeildinni sækja þetta hópastarf en einungis örfáir sækja almenna starfið. 

 Forstöðumaður Klettsins telur ýmislegt jákvætt felast í sérúrræði fyrir þennan hóp. 

Unglingarnir kynnist vel og myndi sterk tengsl. Þar hefur verið starfræktur sérhópur í 

nokkur ár og er hópastarfið einu sinni í viku. Í Stólpaskóla, þar sem félagsmiðstöðin 

Stólpi er, var í fyrsta sinn starfrækt unglingasérdeild síðastliðinn vetur. Þar var lögð 

áherslu á blöndun hópsins eins og kemur fram í þessum orðum Kjartans: 

Þannig að þau eru að koma til okkar og stunda þetta og það viljum við að þau geri, svo 
sannarlega, og þess vegna finnst mér svo frábært að það þurfi ekki að vera eitthvað sér 
fyrir þau. Að þau séu bara með hinum. 

 Þrátt fyrir þessa stefnu var ákveðið eftir áramót að byrja með skvísuklúbb fyrir 

stelpurnar í sérdeild til að styrkja félagsfærni þeirra. Kjartan segir um skvísuklúbbinn:  

Við fórum af stað með þennan stelpuhóp og hann er að rúlla vel og það er spurning 
hvort við getum ekki gert e-ð með strákana, sko.Við þyrftum að gera eitthvað fyrir þá 
svona 1-2 klst á viku plús svo koma þeir í félagsmiðstöðina. Við þurfum bara að skoða 
þetta. Við þurfum bara að finna rétta aðilann í þetta, sko. 

Í félagsmiðstöðinni Klettinum sækja unglingarnir í sérdeild mestmegnis sérhópastarf.  

Elín segir um þá starfsemi: 

Og aðalmarkmiðið er þá að gera þau félagslega hæfari. Gera þau að góðum hóp 
saman og við vinnum í góðu samstarfi við sérdeildina. Þannig að það fer alltaf geysileg 
lífsleiknikennsla bara fram og [að þau] séu bara góð hvort við annað og skilji og sjái 
þarfir hvers annars og við reynum bara að halda því áfram svolítið hérna inni. Ég er 
eiginlega á því. Auðvitað er tilgangurinn náttúrulega að gera þau félagslega hæfari 
þannig að þau eigi auðveldara kannski með að koma inn í hið almenna starf. En ég er 
eiginlega soldið farin að bakka með það ef þeim líður vel í sínum litla hóp þá er það 
kannski bara líka rosalega gott. Þá er kannski ekkert endilega að ýta þeim út í mikið 
meira. Ég held það sé dáldið gott stökk fyrir suma einstaklingana.  

 Nemendur í sérdeild Stólpaskóla sækja töluvert starfið í félagsmiðstöðinni en þá 

helst þegar eitthvað sérstakt er um að vera sem þau geta tekið þátt í. Þeir hafa ekki 

mikinn áhuga að sækja ,,Opið hús” þegar ekkert skipulagt hópastarf fer fram. Í 

Klettaskóla sækja sérdeildarnemarnir mjög lítið almenna starfið en mikið 

tómstundastarfið sem er einungis fyrir sérdeildarnema. Í rýnihópaviðtali við þá 

nemendur voru fáir sem höfðu farið í almenna starfið. Einn í hópnum sagðist hafa sótt 

viðburð í almenna starfinu en segist ekki vilja fara aftur. Ég spurði hann út í það: 
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R: En af hverju viltu ekki fara aftur? 
Valur: Bara, það er enginn sem talar við mann. 
R: Það er enginn sem talar við þig? 
Valur: Nei  
Snorri: Það er aldrei neinn. 

 Snorri tekur þarna undir orð Vals um að engir gefi sig á tal við þá í almenna 

starfinu á kvöldin. Til þess að dýpka aðeins umræðuna var hópurinn spurður hvort þau 

myndu vilja fara ef að starfsmaður sem þau þekkja úr sérhópastarfinu væri til staðar í 

almenna starfinu. 

R: Mig langar að spyrja ykkur: Nú er Gísli [starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar) oft að 
vinna á kvöldin. Finnst ykkur samt erfitt eða langar ykkur bara ekki að fara í 
félagsmiðstöðina? 
Valur: Maður þekkir bara engan. Það er ekki gaman að fara ef maður þekkir engan. 
R: Stelpur, eru þið sammála því? 
Guðný og Þórdís: Já 
R: Finnst ykkur dagskráin ekki spennandi? 
Valur: Jú, ég... mig langar og myndi fara en það er enginn. Ég myndi fara ef ég væri í 
hinum skólanum sem ég var í. 

 Valur er nýbyrjaður í þessum skóla og er greinilega ekki öruggur með sig í nýja 

skólanum. Það er töluvert algengt að sérdeildarnemarnir hafa verið í fleiri en einum 

skóla. 

 Einar er í Stólpaskóla og var viðmælandi í einstaklingsviðtali. Hann sagði að 

honum þætti ekki gaman að fara í „Opið hús“. Ég spurði hann hvers vegna það væri: 

Einar: Það er ekkert að gerast þar, ég vil alltaf að það sé eitthvað að ske. 
R: Eitthvað sérstakt? 
Einar: Einhver bíómynd eða eitthvað, þá koma allir, það nenna engir að koma þegar 
ekkert er að ske. Það nenna engir í opið hús. Opið hús er bara lélegt. 

 Það er einnig ekkert „að ske“ í matarhléi og frímínútum. Þá er algengt að 

nemendur í sérdeild fari að ráfa um eða leita í skjól, t.d á bókasafninu. Í þessum 

tveimur skólum sem þátt tóku í rannsókninni virtust þeir nemendur sem para sig 

saman í sérdeildinni finna sér skot þar sem þau sitja og spjalla en eru í raun oft að bíða 

eftir að hléinu ljúki. 

Stúlkurnar í sérdeild Stólpaskóla kjósa t.d. að halda hópinn frímínútum í skoti rétt hjá 

kennslustofunni. Ástæðuna fyrir því segja þær vera eftirfarandi: 

R: Af hverju finnst ykkur betra vera hérna heldur en matsalnum? 
Ester: Meiri friður. 
Sigurveig: Meiri friður. 
R: Hvernig eru unglingarnir í hinum bekkjunum við ykkur? 
Valdís: Ágætir. 
Sigurveig: Mér líður illa. Þeir eru alltaf að stríða mér. 

 Vangaveltur um hvort stuðningur eldri krakka í skólanum gæti unnið gegn 

aðgreiningu sem þessari komu fram í viðtali við Kjartan, annan forstöðumann 
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félagsmiðstöðvar. Slíkur stuðningur virðist lofa góðu eins og kemur fram í orðum 

hans: 

R: Heldur þú að krakkar í 10. bekk gætu orðið eins konar „mentorar“ fyrir krakkana í 
sérdeildinni? Heldurðu að þau séu nógu þroskuð? 
Kjartan: Hvað sáum við í ferðinni í Vatnaskógi. Ég held að við höfum séð svoldið 
grunninn að því. Það gekk rosavel þessi ferð í Vatnaskóg um daginn. María 
starfsmaður félagsmiðstöðvarinnar var rosa ánægð með það þar sem stelpurnar í 10. 
bekk voru að taka stelpurnar í sérdeildinni og skvera þær upp og e-ð svona. Það er 
bara alveg frábært sko. Sjálfsagt finnst þeim þetta alveg meiriháttar stelpunum í 
þessum bekk, sko. Ég held að það sé enginn spurning. 

3.4. Að finna sig í einhverju og njóta sín – sýn unglinganna 

Fjórða þemað „að finna sig í einhverju og njóta sín“ endurspeglar gildi þess að hafa 

eitthvað áhugavert við að vera eða eitthvað sérstakt fyrir stafni í frítímum. 

 Margir þátttakendur í viðtölunum höfðu áhugamál en einungis einn tók þátt í 

skipulögðu áhugamáli á vegum félagsmiðstöðvarinnar. Kjartan ræddi um hve 

klúbbastarf hefði mikið að segja sem vettvangur fyrir áhugamál ef hægt væri að koma 

því við. Hann sagði: 

Klúbbastarf hefur verið lítið undanfarin ár. Í vetur byrjaði leiklistarhópur og tveir 
drengir úr sérdeildinni hafa verið virkir þar. Fyrirhuguð eru fleiri stutt námskeið og 
held ég að það sé mjög gott þar sem nemendur geti fundið sitt áhugasvið og kynnst þá 
öðrum sem eru á líkum nótum. Já, maður er svona eins og að fá Einar í leiklistina sko. 
Mamma hans sagði að hann hafi ekki viljað tolla í neinu fyrr en þetta [...] var bara 
frábært að heyra það. Að hann finni sig í einhverju. 
Klúbbastarf er bara frábært starf en því miður fyrir nokkrum árum þá var peningurinn 
sem við fengum í klúbbastarf tekinn af okkur við fengum nefnilega svoldinn pening í 
þetta á sínum tíma. Nú erum við að reyna að fá þennan pening aftur en með öðru móti 
sko. Við eru svoldið að pæla. Við erum að taka þetta eftir annarri félagsmiðstöð að 
hafa svona stutta klúbba, stutt námskeið. M er að byrja með stenslanámskeið sem 
verður í 2 vikur 2x í viku .Þegar það er búið er bara nýtt. Þá ætlum við að hafa 
gítarkennslu í 2 vikur. Síðan þegar það er búið kannski bara ljósmyndun eitthvað bara 
allt annað. Ég held þetta sé svoldið sniðugt og leiklistina ætlum við að halda áfram 
með. Hún var fyrir grunnskólahátíðina og þegar það er búið ætlum við að byrja á 
einhverju nýju. Við ætlum að halda henni alveg streit út sko.  

 Einar, sem vísað er til í þessum hugleiðingum, hefur verið í leiklistarstarfinu í 

vetur og tekið þátt í tveimur uppfærslum. Móðir hans segir þetta vera í fyrsta skipti 

sem hann gefst ekki upp á þátttöku í skipulögðu starfi. Mig langaði að heyra hvort að 

þátttaka hans hefði auðveldað honum kynni við nemendur.  

R: Heldurðu að það hafir hjálpað þér að vera í leiklistarklúbbnum til að kynnast 
öðrum? 
Einar: Já, já. 

 Greinilegt er að þeir sem taka þátt í klúbbastarfi eiga frekar kost á að gera eitthvað 

sem er skemmtilegt. Í viðtalinu við Einar kom einnig fram að hann er vinamargur en 
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segir flesta vini sína vera töluvert yngri en hann og vera í öðrum skóla. Einari vafðist 

ekki tunga um tönn þegar hann var spurður um vinina sína eins og hér kemur fram: 

R: Sumir eiga fáa vini en aðrir marga vini. Af hverju heldur þú að fólki gangi vel að 
eignast vini? Af hverju eignast þú marga vini? 
Einar: Ég er skemmtilegur. 
R: Já, hvernig skemmtilegur? 
Einar: Ég nenni alltaf að gera eitthvað með vinum mínum. 

 Orð hans sýna að það skiptir máli að nenna að gera eitthvað með öðrum. Þessi 

afstaða kom líka fram í einstaklingsviðtali við Val en við ræddum mikið um fótbolta 

enda er það hans aðaláhugamál. 

R: Hvenær byrjarðu að æfa fótbolta? 
Valur: Ég held fyrir hálfu ári síðan. 
R: Hvernig finnst þér ganga í fótboltanum núna? 
Valur: Bara vel. 
R: Finnst þér eitthvað vera öðruvísi en þegar þú byrjaðir? 
Valur: Já allt öðruvísi. Nú þekki ég marga. 
R: Hvað er gott við félagsskapinn? 
Valur: Tala við vini, tala saman. 
R: Hefurðu einhvern tímann hugsað um að hætta í fótboltanum. 
Valur: Nei , ég ætla að reyna að komast í A liðið, meistaraflokkinn. Annaðhvort gengur 
eða ekki. 

 Gildi þess að hafa eitthvað sérstakt fyrir stafni var áréttað í rýnihópnum sem sækir 

félagsmiðstöðina Stólpa. Í þeim hóp voru tvær öflugar sundkonur og ein sem teiknar 

með eindæmum vel. Þær sögðu þetta um það að hafa eitthvað við að vera: 

R: Hvaða áhugamál hefur þú Þórdís? 
A: Sund og perla. 
R: En þú Ester? 
Ester: Ég veit það ekki. 
R: En þú Selma? 
Selma: Ég fer á sundæfingar eða leik við vinkonur mínar. 
R: Hvað gerirðu heima þegar þú átt frí? 
Sigurveig: Ég teikna ekkert alltaf ég horfi bara eða panta dót af netinu. 

 Þemað „að finna sig í einhverju og njóta sín“ sýnir að það gerir líf þessara barna 

innihaldsríkara þegar þau hafa eitthvað áhugavert við að vera. Í eftirfarandi tveimur 

dæmum kemur ljóslega fram hve þessi reynsla skiptir miklu máli fyrir nemendur með 

þroskahömlun. Á liðnu hausti, fljótlega eftir að skóli byrjaði, kom í ljós að einn 

nemandinn í Stólpaskóla hafði góða leiklistarhæfileika. Þegar að leiklistarhópur fór af 

stað hvöttu kennararnir hann til að fara og kynna sér fyrirhugað starf. Hann fór á 

kynningarfund og ákvað síðan að taka þátt. Í stuttu máli þá hefur hann tekið þátt í 

tveim leiksýningum í vetur og staðið sig með prýði. Þarna liggur hans áhugi í dag og 

það og var frábært að sjá alla unglingadeildina horfa á hann leika á stærstu viðburðum 
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vetrarins í skólastarfinu. Hann spjallar nú við félaga sína í leiklistinni í hléum og á 

viðburðum skólans.  

 Annar þátttakandi í rannsókninni sem sýnir frábæra teiknihæfileika fékk tækifæri 

til að sýna samnemendum sínum og starfsfólki skólans hæfileika sína. Hún hélt 

myndlistarsýningu í skólanum. Ég varð vitni að viðbrögðum nemenda þegar þau sáu 

sýningarskrána með mynd af henni hjá teikningunum og heyrði setningar eins og „Er 

hún svona flink að teikna?“ og „Teiknaði hún allar þessar myndir?“. Í framhaldi af 

þessu fékk hún það verkefni að kenna börnum í 2. og 3. bekk teikningu. Hún kenndi 

þeim eina kennslustund, í fjögur skipti alls. Það gekk alveg frábærlega og þegar hún 

gekk um skólasvæðið var henni víða heilsað af nemendum sínum. Lítil dama sagði 

við vinkonu sína: „Þetta er teiknikennarinn minn“. Þarna fékk hún viðurkenningu í 

hópnum og fyrir hæfileika sem margur myndi óska sér að búa yfir. 

 Þessi dæmi endurspegla að það að hafa eitthvað uppbyggjandi fyrir stafni eflir 

sjálfsmyndina, stuðlar að gerendahæfni og eykur lífsgæði. Virkni kemur í stað 

tilbreytingaleysis sem m.a. getur haft einmanaleika í för með sér.  

Samantekt  

Hér hafa verið sett fram fjögur þemu. Fyrsta þemað kallast „að vera miðsvæðis og í 

takt við unglingana“, annað þemað tekur til þess „að vera í sambandi og vita hvað er í 

gangi“, þriðja þemað kallast „að eiga heima í hópnum“ og fjórða og síðasta þemað 

kallast „að finna sig í einhverju og njóta sín“. Þessi þemu sýna félagslega þátttöku 

nemenda með þroskahömlun út frá fjórum mismunandi vinklum og varpa ljósi á 

hvaða áhrifaþættir koma við sögu og ráða því hversu mikil eða lítil þátttakan er. 

Myndin sem þessi þemu draga upp af félagslegri þátttöku nemenda með 

þroskahömlun getur aukið skilning okkar á því með hvað hætti megi efla hana og 

stuðla að auknum lífsgæðum þessara ungmenna.  

 Fyrstu tvö þemun varpa ljósi á sýn forstöðumanna félagsmiðstöðva í tveimur 

skólum til starfs með unglingum með þroskahömlun og gefa til kynna hvernig þeim 

finnst ganga að efla tengsl fatlaðra og ófatlaðra í starfi félagsmiðstöðva. Einnig kemur 

fram í þessum þemum að hve miklu leyti forstöðumennirnir telja að unglingar með 

þroskahömlun taki þátt í almennu starfi félagsmiðstöðva eða hvort þeir sæki eingöngu 

sértækt hópstarf. Síðari tvö þemum sýna hvað hefur hvetjandi/hamlandi áhrif á 

þátttöku unglinga með þroskahömlun í félagsstarfi og af hvaða sjónarhóli unglingar 
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með þroskahömlun líta á þátttöku í starfi félagsmiðstöðva og hvað finnst þeim jákvætt 

eða neikvætt í þeirri reynslu. 

 Fyrsta rannsóknarspurningin snýr að sýn forstöðumanna félagsmiðstöðvanna á 

starf unglinga með þroskahömlun. Þeir eru sammála að sérstaða starfsmannahópsins 

geri það að verkum að þau ná vel til unglinganna og fá þau til að taka þátt í 

félagsstarfinu. Starfsmannahópurinn samanstendur af ungu, hressu og áhugasömu 

fólki. Önnur og þriðja rannsóknarspurningarnar fjalla um hvernig gengur að efla 

tengsl fatlaðra og ófatlaðra nemenda í félagsstarfinu og hvort sérdeildarnemar sæki 

almenna eða sértæka félagsstarfið. Unglingasérdeild í Stólpaskóla hefur einungis 

verið starfrækt í einn vetur. Nemendur deildarinnar hafa sótt almenna félagsstarfið frá 

upphafi en í mismiklu mæli þó. Áhugi unglinanna í Stólpaskóla á að taka þátt í 

félagsstarfinu eykst jafnt og þétt. Í Stólpaskóla er sértækt starf fyrir stúlkurnar í 

unglingadeild nýhafið. Stúlkurnar hafa sýnt sértæka starfinu áhuga jafnframt því að 

sækja almenna félagsstarfið. Nemendur Klettaskóla hafa hins vegar haft aðgang að 

sértæku starfi í mörg ár og kjósa að sækja það frekar en almenna félagsstarfið. 

Almenn ánægja er með það starf bæði hjá starfsfólki og þátttakendum. Nemendur 

unglingasérdeildar Klettaskóla sækja almenna starfið frekar lítið. Nokkrir nemendur 

tala um að þeir þekki engan í almenna starfinu og hafa því ekki áhuga á að mæta á 

viðburði félagsmiðstöðvarinnar. Fjórða og fimmta rannsóknarspurningarnar fjalla um 

hvað hefur letjandi/hvetjandi áhrif á þátttöku í félagsstarfi og hvað unglingunum 

finnst jákvætt/neikvætt í þeim efnum. Staðsetning og aðgengi félagsmiðstöðva hefur 

mikil áhrif á viðhorf unglinganna til félagsstarfsins. Samskipti unglinganna og tengsl 

við starfsfólk félagsmiðstöðvanna vegur einnig þungt. Skipulagt félagsstarf virðist 

henta unglingunum betur en þegar félagsmiðstöðvarnar eru með „opið hús“. Gott 

samstarf allra sem standa að unglingunum skiptir þar miklu máli. 

Í umræðunni hér á eftir verður fjallað um hvernig nýta megi þær vísbendingar sem 

niðurstöður þessarar  rannsóknar hafa leitt í ljós til að bæta reynslu ungmenna með 

þroskahömlun af því að taka þátt í félagslífi. 
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4.kafli 

Umræða 

Margt hefur verið ritað um mikilvægi þess að taka þátt í skipulögðu félags-og 

tómstundastarfi. Eins og sagt hefur verið frá hér að framan kom margt áhugavert í ljós 

í rannsókn sem Gerður Gústavsdóttir, Helga Guðjónsdóttir og Valrós 

Sigurbjörnsdóttir (2006) gerðu á félagslegri þátttöku unglinga með hreyfifrávik. Þar 

kom fram að þeir unglingar sem taka þátt í skipulögðu tómstundarstarfi reyndust 

öruggari og virtust hafa meiri sjálfstraust en hinir. Það að vera góður í einhverju 

skiptir greinilega máli varðandi það að vera viðurkenndur af félögum sínum og vera 

hluti af hópi. Hjá viðmælendum í rannsókninni kemur berlega í ljós hversu sterk 

tengsl eru á milli þátttöku í tómstundastarfi og þess að eignast vini. Þessir höfundar 

segja: 

Skipulagt félagsstarf skapar aukna festu í lífi unglinga og þeir eru líklegri til að líta á 

sig sem ábyrga þátttakendur í samfélaginu. Þá vegur einnig þungt að skipulagt félags- 

og tómstundastarf er í senn vettvangur fyrir afþreyingu og félagsleg samskipti við 

jafnaldra en hvort tveggja er ungu fólki lífsnauðsyn (bls. 33). 

 Rannsókn mín á sjónarmiðum unglinga í sérdeild sýnir að þátttaka í félagslífinu 

skiptir miklu máli fyrir þá eins og fyrir aðra unglinga. Í ljós kom að þeir þurftu mikla 

hvatningu og stuðning við að taka þátt í félagslífinu. Fyrsta þemað „að vera 

miðsvæðis og í takt við nemendur“ bendir til þess að staðsetning félagsmiðstöðvar 

miðsvæðis geri það að verkum að ekki sé hægt að komast hjá því að vita um tilurð 

félagsmiðstöðvarinnar. Krakkarnir þekkja starfsfólkið og hitta þau á hverjum degi og 

spjalla við þau. Þannig verður umhverfið vinsamlegt og styðjandi. Þátttakendur eru 

ánægðir með starfsfólkið og bera traust til þeirra.  

 Annað þemað „að vera í sambandi og vita hvað er í gangi“ sýnir að samvinna 

allra sem koma að unglingunum er mikilvæg. Báðir forstöðumennirnir undirstrika að 

allt samstarf við starfsfólk skólans skipti miklu máli fyrir velferð unglinganna. 

Samstarf félagsmiðstöðvarinnar Klettsins við foreldra er meira en í félagsmiðstöðinni 

Stólpanum. Skýrist það að einhverju leyti af því að þar er um afmarkað starf að ræða 

og umfangsminna. Forstöðumaður Klettsins nefnir að hugsanlega mætti auka 

foreldrasamstarf og líkir starfi félagsmiðstöðva við íþróttastarf þar sem foreldrar eru í 

heilmiklum samskiptum við þjálfarann. Ég tel að það sé rétt að samskipti foreldra við 
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félagsmiðstöðvar mættu vera meiri. Margir foreldrar vita lítið hvað um er að vera í 

félagsmiðstöðvum og hvað þær standa fyrir. Væru foreldrar betur upplýstir um það 

starf sem fram fer í félagsmiðstöðvum þá væru meiri líkur á að þau myndu hvetja og 

styðja sína unglinga til þátttöku.  

 Skipulagðir dagskrárliðir eru vinsælastir hjá sérdeildarnemunum og svo virðist 

einnig vera hjá öðrum nemendum í unglingadeild. Þegar nemendur eiga ekki marga 

vini þá er ekki áhugavert og jafnvel ógnvænlegt að fara í aðstæður þar sem ekkert 

sérstakt er í gangi, s.s. í „opnu húsi“. Í viðtölunum kemur fram að margir 

sérdeildarnemendur treysta sér illa til að sækja félagsmiðstöðvarnar. 

 Nauðsyn ber til að efla félagsfærni á skólatíma því að telja má að það sé það 

veganesti sem kemur sér best í lífinu. Nemendur með þroskahömlun þurfa einnig 

meiri stuðning í sjálfum félagsmiðstöðvunum. Þar vantar fleira starfsfólk til starfa á 

þessum vettvangi. Sjálfsagt væri að þroskaþjálfar kæmu að starfinu í samvinnu við 

forstöðumenn og starfsfólk félagsmiðstöðvanna til þess að styrkja félagsleg samskipti 

ófatlaðra nema og sérdeildarnema.  

 Í Klettaskóla sækja sérdeildarnemar lítið almenna félagsstarfið og tel ég tvær 

ástæður fyrir því. Sérhæfða starfið er gott og vinsælt og eins er komin góð reynsla á 

það starf bæði fyrir nemendur og starfsfólk. Frá mínum bæjardyrum séð er ástæða til 

að taka næsta skref fram á við í starfi félagsmiðstöðvarinnar og styðja nemendur til að 

taka þátt í almenna starfinu og hjálpa þeim að falla inn í hópinn. Þar með er ég ekki að 

segja allt sérhæfða starfið skuli leggjast af. Meðan þátttakendur hafa áhuga að sækja 

starfið er ekkert sem segir að það eigi ekki að vera til staðar. Í sérhóp nemenda með 

þroskahömlun er hægt að þjálfa unga fólkið í að halda uppi samræðum og þar getur 

það lært um gildi þess að gefa og þiggja. Einnig er mikilvægt að æfa atriði eins og að 

grípa ekki fram í, sýna viðmælenda áhuga, kenna að spyrja spurninga o.s.frv. Í slíkum 

sérhóp getur starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar nýtt sér þekkingu sína á málefnum 

unglinga og miðlað henni til nemenda með þroskaskerðingu. Má þar nefna tísku, bæði 

hvað varðar fatnað og útlit, hvaða tónlist er vinsælust o.s.frv. Slík þjálfun getur 

hjálpað unglingunum að útfæra sinn eigin stíl þannig að styrkleikar þeirra fái notið sín 

svo þeir skeri sig sem minnst úr hópnum eða, eins og þriðja þemað gengur út á, að 

þeir „eigi heima í hópnum“. Mikilvægt er síðan fyrir hóp sérdeildarnemenda að beita 

aukinni færni sinni í félagslegum þáttum með því að taka þátt í almennu starfi 

félagsmiðstöðva. Starfsemin þar gæti síðan stuðlað að blöndun fatlaðra og ófatlaðra í 

skólastarfinu. Ég tel að það sé mikilvægt fyrir nemendur í sérdeild að taka þátt í 
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almenna starfinu en ekki eingöngu sérstarfinu, því lífið sem bíður þeirra er sem betur 

fer ekki „sér“. 

 Sérdeildarnemendur virðast ekki ná því af eigin rammleik að verða hluti af 

félagahópnum í sínum skóla og því er nauðsynlegt að leita sem flestra leiða til að 

vinna gegn aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra nemenda. Í rannsókn Kristínar 

Björnsdóttir (2003) kemur fram að stýrð samskipti geti leitt til jákvæðra samskipta 

ófatlaðra og ófatlaðra. Í framhaldsskólum hefur sumstaðar verið starfrækt verkefni 

sem kallað er Mentor-verkefni eða jafningjastuðningur. Eldri nemendur skólans styðja 

nemendur með þroskahömlun innan veggja skólans s.s. í hléum. Tilgangur Mentor 

verkefnis er að auðvelda sérdeildarnemum að vera þátttakendur í skólalífinu í 

framhaldsskólum. Ég tel samskonar stuðningur væri framkvæmanlegur í grunnskóla, 

þ.e. að 10. bekkingar myndu styðja 8. og 9. bekkinga. Verkefnið þyrfti að vera 

samvinnuverkefni unglingadeildar og félagsmiðstöðvar og nauðsynlegt væri að 

skipuleggja verkefnið gaumgæfilega þar sem tilgangur og markmið væru skýr. 

Umsjónarkennarar þekkja nemendur sína vel og gætu bent á einstaklinga í 10. bekk. 

sem eru félagslega sterkir og hæfir í slíkt samstarf. Síðan væri kannað hverjir hefðu 

áhuga á þessu verkefni og vildu hugsanlega taka þátt. Mjög jákvætt væri ef að hægt 

væri að para saman einstaklinga sem hafa svipuð áhugamál. Þátttakendur þyrftu að 

byrja á því að kynnast og fræðast hver um annan, t.d. um áhugamál hvors annars. Ég 

tel að í byrjun slíks verkefnis væri rétt að fara hægt af stað. Mentorinn gæti t.d. haft 

vakandi auga með viðkomandi, hvatt hann til að koma og setjast með honum, ýtt 

undir þátttöku hans í viðburðum á vegum félagsmiðstöðvarinnar o.s.frv.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skipulagt klúbbastarf á vegum 

félagsmiðstöðva er mjög hentugt fyrir þá sem eru ekki sterkir á svellinu í félagslífinu.  

Í klúbbastarfinu er möguleiki á „að finna sig í einhverju og njóta sín“ eða 

hafa eitthvað áhugavert við að vera eins og fjórða þemað undirstrikar. Í starfinu er 

mögulegt að auka leikni sína á einhverju sviði sem maður hefur áhuga á og verða betri 

í því. Einstaklingar sem eru sterkir á viðkomandi sviði geta þá látið ljós sitt skína og 

fengið viðurkenningu frá hópnum. Í klúbbastarfi eru auknar líkur á að unglingarnir 

hitti aðra með lík áhugamál sem þeir geta síðan hugsanlega átt áfram samleið með. 

 Í þessu tilliti hefur mikið að segja að starfsfólk skóla kynnist hverjum einstakling 

vel. Gott væri ef hægt væri að gera áhugasviðskönnun reglulega meðal unglinga til að 

hjálpa þeim að finna hvar áhugi þeirra liggur og kortleggja betur hver styrkleiki hvers 

og eins er. 
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 Í umfjöllun Sigríðar Einarsdóttur (2003), sem ræðir um reynslu fyrrum nemenda í 

sérdeild, segir hún: „Það að eiga sterka hlið, að hafa til dæmis náð færni á einhverju 

sviði, sem oft tengdist áhugamálum eins og íþróttum og öðrum frístundastarfi, var það 

sem réð úrslitum um gengi þátttakenda og virðingu í hópi skólafélaganna“(bls. 122). 

 Ungmenni í sérdeild sem „að finna sig í einhverju og njóta sín“ geta öðlast vel 

metin hlutverk meðal félaganna og það getur gert það að verkum „að þeir eigi heima í 

hópnum“ og öðlist vinskap fatlaðra sem ófatlaðra nemenda. Það er mikil gleði fólgin í 

því að búa yfir ástríðu fyrir einhverju og fá útrás í því. Í viðtölum sem ég átti við 

nemendur var ánægjulegt að heyra að margir höfðu áhugamál sem þeir stunda af 

kappi og áhugamálin voru mjög fjölbreytt. Nokkrir í hópnum stunda íþróttir í 

íþróttafélögum fatlaðra og eru afreksmenn.  

 En það eru ekki allir svo heppnir að hafa mikinn áhuga á einhverju. Því held ég að 

það sé mjög mikilvægt að unglingurinn og fullorðna fólkið sem að honum stendur 

reyni í sameiningu að finna eitthvað sem viðkomandi gæti haft ánægju af. Leggja þarf 

síðan kapp á að finna leiðir til að unglingurinn geti styrkt þá þætti sem um er að ræða í 

samneyti við jafnaldra sína.  

 Ég tel að skólarnir geti gert mun betur í að efla samskipti og vináttu unglinga í 

skólum. Anna Soffía Óskarsdóttir (1998) segir: „Sá sem er með þroskahömlur hefur 

sömu þarfir fyrir tengsl við einn eða fáa, mikilvæga aðra, vináttu, tilfinningu fyrir að 

heyra til og samsömun við hóp og upplifa að skipta máli og njóta virðingar fyrir það 

sem hann er. Þetta hefur í för með sér samvistir og vináttu við ófatlaða, en ekki síður 

tækifæri til að samsama sig og eiga félaga meðal annarra þroskaheftra“ (bls. 40). 

 Mikilvægast af öllu tel ég að starfsfólk skóla og félagsmiðstöðva horfi enn frekar 

til þess að allir hafa unglingarnir eitthvað sérstakt til að bera. Það getur verið 

margvíslegt, t.d. það að hafa góðan þokka, vera glaðlegur, vera hjálplegur við aðra 

eða jákvæður i samskiptum. Ungmennin geta litið vel út, búið yfir góðri líkamsfimi, 

leiklistarfærni, teiknifærni og svo mætti lengi telja. 

 Því er nauðsynlegt að allir leggist á eitt, í samvinnu við nemandann, við að horfa 

til þeirra möguleika sem viðkomandi býr yfir og efla þá og styrkja og gera honum 

kleift að verða þátttakandi í félagslífinu. Lífsleiknitímarnir eru kjörinn vettvangur til 

að efla nemendur enn betur í félagsfærni og þroska. Leita þarf allra leiða til að 

skólaganga þessara nemenda verði sem ánægjulegust og út í lífið haldi einstaklingar 

með góða sjálfsmynd, góða félagsfærni og trausta vini. 
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Lokaorð 

Samskipti nemenda með þroskahömlun og annarra nemenda í skólakerfinu eru ekki 

mjög mikil. Íslenskar rannsóknir á félagslegum tengslum nemenda með þroskahömlun 

og samnemenda þeirra benda til þess að samskiptin séu fábreytt og er það 

áhyggjuefni. Lítið virðist hafa breyst í þeim efnum undanfarin ár. Ljóst er að leggja 

þarf mun meiri áherslu á félagsleg samskipti strax í skólabyrjun og hlúa mun betur 

þeim þætti.  

 Starfsfólk skólanna og félagsmiðstöðvanna sem þátt tóku í þessari rannsókn 

virðist vera jákvætt og tilbúið að leggja sitt af mörkum. Hins vegar bendir allt til þess 

að stuðningur á félagslegum vettvangi sé ekki nægilegur fyrir þessa nemendur. 

Sérdeildarnemar bæði treysta sér illa til þátttöku og finnst ekki gaman í félagsstarfinu 

þegar ekkert sérstakt er um að vera, þ.e. „opið hús“. Það virðist geta skipt sköpum að 

starfmenn séu alltaf til staðar og haldi utan um hópinn, s.s. með því að vera styðjandi í 

umræðum og stuðla að samskiptum á félagslegum vettvangi. 

 Eftir grunnskóla liggur leið nemenda síðan áfram út í lífið, framhaldsskóli tekur 

við og síðan atvinnulífið. Umhverfið verður minna og minna verndað og unga fólkið 

verður að takast á við lífið í allri sinni fjölbreytni. 

 Ég tel það vera ábyrgð okkar sem komum að leik og starfi með ungu fólki með 

þroskahömlun að styðja það í að takast á við verkefni á fjölbreyttum vettvangi til að 

gera þau félagslega sterkari. Nemendur sérdeilda þurfa aukinn stuðning í samskiptum 

og nauðsynlegt er að allir sem koma að nemendum vinni betur saman. Hlúa þarf betur 

að styrkleikum hvers og eins, efla sjálfsmyndina og hreinlega kenna félagleg 

samskipti. Það tel ég að eigi við alla nemendur skólans svo samskipti í heild megi 

verða ánægjulegri og uppbyggilegri.  

 Mig langar að lokum að vitna í Julie Allan sem segir: 

Mikilvægast sé að fjarlægja hindranir sem komi í veg fyrir að allir nemendur fái að 

njóta sín og meta hvern einstakling út frá sínum eigin forsendum. Gagnkvæm virðing 

og þekking á ólíkum þáttum mannlífsins sé ekki síst mikilvæg nú á tímum til að koma í 

veg fyrir sundrungu í fjölbreytninni. Skólinn getur verið þetta mikilvæga lím 

samfélagsins (Ástæðulaus ótti kennara, 2008). 
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Fylgiskjal A 

Spurningar sem lagðar voru fyrir forstöðumenn félagsmiðstöðva. 

Kostir þess að hafa félagsmiðstöð í skólanum? 

Ókostir þess að hafa félagsmiðstöð í skólanum? 

Er misjafnt eftir aldri hversu vel unglingarnir sækja félagsmiðstöðina? 

Hvernig eru samskipti fatlaðra og ófatlaðra? 

Hafa starfmenn fengið leiðsögn varðandi fatlanir? 

Hvaða atburði sækja nemendur mest? 

Hafa starfsmenn orðið var við áreitni eða einelti gagnvart fötluðum? 

Hafa foreldrar fatlaðra einhver samskipti við ykkur? 

Hve stórt hlutfall nemenda sækir félagsmiðstöðina? 

Er samráð milli félagsmiðstöðva um það hvernig best sé að ná til jaðarhópa? 

Kostir og ókostir þess að hafa klúbbastarf? 

Hvernig finnst þér reynslan hafa verið í vetur af þátttöku sérdeildarnemanna? 

Eru einhverjar nýjungar í farvatninu? 

Annað? 
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Fylgiskjal B 

Spurningar sem þátttakendur í rýnihóp voru spurðir. 

 

Mig langar að heyra frá ykkur hvaða daga þið sækið félagsstarfið í skólanum? 

Á hvaða tíma dagsins er það? 

Hvernig farið þið í félagsmiðstöðina? 

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í félagsmiðstöðinni? 

Hvað er skemmtilegast sem þú gerir á daginn? 

Hvað er skemmtilegast sem þú gerir á kvöldin ? 

Finnst þér vera munur á taka þátt í félagsstarfinu á daginn eða kvöldin? 

Finnst þér e-ð leiðinlegt í félagsmiðstöðinni? 

Geturðu sagt mér af hverju? 

Finnst þér e-ð vanta í félagsstarfið?  

Geturðu lýst því ? 

Er eitthvað annað sem mætti vera öðruvísi? 

Finnst þér að krakkarnir ættu að ráða meira hvað er gert í félagsmiðstöðinni ? Ef svo 

er þá hvernig? 

Með hverjum ferðu í félagsmiðstöðina? 

Hvað gerið þú eftir skóla? 

Hvaða áhugamál hefur þú? 

Geturðu sagt mér hvar þér finnst þægilegast að hitta aðra krakka? 
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Fylgiskjal C 

Spurningar sem þátttakendur í einstaklingsviðtölum voru spurðir. 

 

Mig langar að heyra frá þér hvaða daga þú sækir félagsstarfið í skólanum? 

Á hvaða tíma dagsins er það? 

Hvernig ferð þú í félagsmiðstöðina? 

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í félagsmiðstöðinni? 

Hvað er skemmtilegast sem þú gerir á daginn? 

Hvað er skemmtilegast sem þú gerir á kvöldin? 

Finnst þér vera munur á taka þátt í félagsstarfinu á daginn eða kvöldin? 

Finnst þér e-ð leiðinlegt í félagsmiðstöðinni? 

Geturðu sagt mér af hverju? 

Finnst þér e-ð vanta í félagsstarfið?  

Geturðu lýst því? 

Er eitthvað annað sem mætti vera öðruvísi? 

Finnst þér að krakkarnir ættu að ráða meira hvað er gert í félagsmiðstöðinni? 

Ef svo er þá hvernig? 

Með hverjum ferðu í félagsmiðstöðina? 

Hvað gerir þú eftir skóla ? 

Hvaða áhugamál hefur þú? 

Geturðu sagt mér hvar þér finnst þægilegast að hitta aðra krakka ? 

Þú ert að æfa fótbolta/leiklist ekki satt? 

Af hverju fórstu að æfa fótbolta/leiklist? 

Hvenær byrjaðir þú að æfa? 

Hvað eru margar æfingar á viku? 

Fórstu einn á fyrstu æfinguna eða fórstu með einhverjum? 

Hefurðu kynnst einhverjum? 

Hvað er skemmtilegast við að æfa? 

 


