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Ágrip	(útdráttur)	

Greinargerð	 þessi	 fjallar	 um	 nánd,	 ást	 og	 sambönd	 og	 hvað	 helst	 einkennir	 þau.	 Tekið	
verður	 þó	 sérstaklega	 mið	 af	 börnum	 og	 unglingum	 með	 þroskahömlun.	 Verkefnið	 er	

tvíþætt	 og	 kemur	 með	 bæklingi	 með	 fræðsluefni	 á	 einföldu	 máli	 sérstaklega	 ætluðum	

börnum	 og	 unglingum	 með	 þroskahömlun.	 Greinargerðin	 styður	 þannig	 við	 innihald	

bæklingsins.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	börn	og	unglingar	með	þroskahömlun	eru	útsettari	
fyrir	kynferðislegri	misnotkun	heldur	en	ófatlaðir	 jafnaldrar	þeirra	og	þess	vegna	er	afar	

mikilvægt	að	þau	njóti	fræðslu	um	kynlíf	og	viti	sín	mörk	og	annarra.	Einnig	hafa	nýlegar	

rannsóknir	sýnt	að	vegna	skorts	á	fræðslu	má	leiða	líkur	að	því	að	þekking	fatlaðs	fólks	á	
nánum	 samböndum	 einkennist	 af	 reynsluleysi	 og	 feimni.	 Ennfremur	 hafa	 erlendar	

rannsóknir	sýnt	fram	á	að	fatlað	fólk	fái	 lítil	sem	engin	tækifæri	til	að	ræða	sambönd	og	
kynlíf	en	það	er	mikilvægur	partur	af	jafnrétti,	ásamt	því	að	vera	nauðsynlegur	hluti	af	að	

verða	 fullorðinn.	 Tilgangur	 verkefnisins	 er	 að	 veita	 börnum	 og	 unglingum	 með	

þroskahömlun	 fræðslu	 um	 nánd,	 ást	 og	 sambönd	 þar	 sem	 farið	 verður	 náið	 út	 í	mörk,	

virðingu	og	samþykki.	Auk	þess	verður	komið	stuttlega	inn	á	kynlíf.	Þar	sem	það	hafa	verið	
gerðar	svo	fáar	rannsóknir	um	þetta	efni	og	vegna	þess	hversu	mikið	fræðsluefnið	sem	nú	

þegar	er	til	snýst	nánast	eingöngu	um	kynfræðslu	er	æskilegt	að	bæta	við	þá	fræðslu	er	

lítur	að	nánd,	ást	og	samböndum.	
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Formáli	

Aðdraganda	 þessa	 verkefnis	 má	 rekja	 til	 þess	 hversu	 mjög	 mikilvægt	 mér	 finnst	 að	

kynfræðsla	fyrir	unglinga	með	þroskahömlun	sé	til	staðar.	Þá	sérstaklega	þar	sem	áherslan	

er	á	sambönd	og	tilfinningar	–	en	það	finnst	mér	einnig	gilda	um	kynfræðslu	almennt.	Mér	
fannst	því	kjörið	að	nýta	tækifærið	og	gera	greinagerð	þar	sem	þetta	er	viðfangsefnið.	Hér	

verður	fjallað	um	nánd,	ást,	sambönd	og	tilfinningar,	ásamt	mikilvægi	fræðslu	þess	efnis	

fyrir	 börn	 og	 unglinga	með	 þroskahömlun.	 Verkefnið	 er	 viðbragð	 við	 því	 að	 rannsóknir	
hafa	sýnt	fram	á	hversu	útsett	fatlað	fólk	er	fyrir	kynferðislegu	ofbeldi.	Með	því	að	gefa	út	

bækling	um	nánd,	ást	og	sambönd	og	ýmis	atriði	varðandi	mörk	og	samþykki	á	auðlesnu	

máli	er	vonin	sú	að	það	fólk	sem	oftast	verður	útundan	fái	viðeigandi	fræðslu	og	ráðgjöf	
og	þar	með	aukinn	aðgang	að	samfélaginu.		

Ég	 vil	 þakka	 fjölskyldu	minni	 og	 börnum	 fyrir	 stuðninginn	 og	 aukna	 þolinmæði	 við	
úrvinnslu	þessa	verkefnis	en	einnig	vil	ég	senda	sérstakar	þakkir	 til	 leiðbeinandans	míns	
sem	 veitti	 mér	 ómetanlegan	 stuðning	 og	 góðar	 ábendingar,	 hennar	 Önnu	 Bjarkar	
Sverrisdóttur,	takk	fyrir	allt.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirrituðum.	Ég	hef	kynnt	mér	Siðareglur	Háskóla	

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

samkvæmt	bestu	 vitund.	 Ég	 vísa	 til	 alls	 efnis	 sem	ég	 hef	 sótt	 til	 annarra	 eða	 fyrri	 eigin	
verka,	 hvort	 sem	um	er	 að	 ræða	ábendingar,	myndir,	 efni	 eða	orðalag.	 Ég	þakka	öllum	

sem	 lagt	 hafa	 mér	 lið	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf(ur)	 ábyrgð	 á	 því	 sem	
missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	9.	maí	2016	

	

_________________________________	 _________________________________	
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1 Inngangur	

Gerð	 hafa	 verið	 ýmis	 verkefni	 er	 varða	 kynfræðslu	 einstaklinga	 með	 þroskahömlun	

(Brown,	G.T.,	1994;	Guðrún	V.	Stefánsdóttir,	2008;	Johnson,	K.,	Hillier,	L.,	Harrison,	L.	Og	

Frawley,	 P.,	 2001;	 Kristín	 Björnsdóttir,	 2011;	 MacCarthy,	 M.,	 1999	 ;	 María	 Jónsdóttir,	

2010;	Sobsey,	D.,	1994).	Minna	hefur	þó	verið	um	rannsóknir	þar	sem	útgangspunkturinn	

er	sambönd	og	hefur	það	efni	því	fengið	litla	umfjöllun.	Á	síðastliðnum	árum	hafa	einungis	

verið	gerð	 tvö	BA-verkefni	þar	 sem	gengið	er	útfrá	 samböndum	barna	og	unglinga	með	

þroskahömlun	(Andrea	Bergmann	Halldórsdóttir,	2013;	Þórhildur	Garðarsdóttir,	2009).	

Í	þessari	greinagerð	eru	nánd,	ást	og	sambönd	einmitt	lykilatriðið	og	það	tengt	við	

börn	 og	 unglinga	 með	 þroskahömlun.	 Talað	 verður	 um	 börn	 og	 unglinga	 með	

þroskahömlun	almennt	en	um	ungmenni	þegar	talið	beinist	að	samböndum.	Bæklingurinn	

sem	fylgir	þessari	greinagerð	er	fyrir	börn	og	unglinga	með	þroskahömlun	á	aldrinum	13	

ára	til	18	ára	og	jafnvel	eldri	og	er	þannig	miðað	við	þann	hóp.	

Það	má	 leiða	 líkur	að	því	að	vegna	skorts	á	kynfræðslu	geti	eðli	 sambanda	verið	

brenglað.	 Þöggun	um	þessi	málefni	 gæti	 jafnvel	 leitt	 til	 þess	 að	 einstaklingar	 upplifi	 sig	

feimna	 í	 nánum	 samskiptum	 og	 að	 þeir	 skorti	 þekkingu	 á	 því	 hvað	 einkennir	 heilbrigt	

kynlíf.	Nýleg	grein	þar	sem	tekin	voru	viðtöl	við	nokkrar	konur	með	þroskahömlun	sýndi	

að	 þeim	 þótti	 mjög	 mikilvægt	 að	 fá	 að	 ráða	 eigin	 lífi	 en	 meðal	 annars	 vegna	 skorts	 á	

kynfræðslu	 í	 æsku	 mátti	 sjá	 að	 umræður	 um	 náin	 sambönd	 einkenndust	 af	 feimni	 og	

reynsluleysi.	 Einnig	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 að	 svo	 virðist	 sem	 kynfræðsla	 fatlaðra	

einstaklinga	fari	fram	handahófskennt	af	hinum	ýmsu	einstaklingum	í	lífi	þeirra	og	er	lítið	

um	að	þeim	sé	beint	á	viðeigandi	námskeið	(Kristín	Björnsdóttir,	2011).	

Þetta	varð	því	til	þess	að	ég	fór	að	velta	vöngum	yfir	því	hvort	það	væri	í	raun	til	

einhvers	konar	fræðsla	sem	lítur	að	samböndum	og	öðru	því	tengt	fyrir	börn	og	unglinga	

með	þroskahömlun.	Úr	 varð	 að	 ég	 ákvað	 að	 gera	þessa	 greinagerð	 ásamt	því	 að	útbúa	

bækling	 á	 einföldu	 máli	 sem	 er	 ætlaður	 sem	 fræðsluefni.	 Þar	 sem	 fræðsla	 um	 kynlíf,	

barneignir	og	annað	því	tengt	er	ekki	jafn	markviss	hjá	einstaklingum	með	þroskahömlun	

og	 hjá	 ófötluðum	 jafnöldrum,	 þá	 mætti	 segja	 að	 verið	 sé	 að	 vanrækja	 mikilvægan	
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undirbúning	fyrir	fullorðinshlutverkið	hjá	þeim	einstaklingum	(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir	

og	Rannveig	Traustadóttir,	2001).	Alltof	oft	virðist	sem	svo	að	ekki	er	gert	ráð	fyrir	því	að	

einstaklingar	með	þroskahömlun	lifi	yfirhöfuð	kyn-	og	ástarlífi	og	eignist	börn.	
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2 Hluti	I-Fötlun	og	jafnrétti	

Í	 þessum	 hluta	 verður	 aðallega	 fjallað	 um	 hugtökin	 fötlun	 og	 jafnrétti,	 sérstaklega	 í	

tengslum	við	fötlun	og	kynvitund	fatlaðs	fólks.	

2.1 Fötlun	

Samkvæmt	skilgreiningu	sem	lesa	má	á	heimasíðu	Alþjóða	heilbrigðismálastofnunarinnar	

(e.	WHO)	er	hugtakið	fötlun	regnhlífarhugtak	yfir	skort	á	hreyfigetu,	líkamlegan	skaða	og	

skort	á	þátttökufærni	(World	Health	Organization,	e.d.).	Líkamleg	sköddun	vísar	til	skaða	í	

uppbyggingu	 eða	 virkni	 líkamans	 á	 meðan	 að	 skortur	 á	 hreyfigetu	 vísar	 til	 erfiðleika	

einstaklings	við	að	framkvæma	eitthvað	ákveðið	verkefni	eða	athöfn.	Skert	þátttökufærni	

vísar	hins	vegar	til	einstaklings	sem	á	erfitt	með	að	taka	þátt	 í	hinum	ýmsu	uppákomum	

lífsins.	Fötlun	vísar	því	ekki	bara	til	heilsufarslega	vandamála	heldur	er	það	flókið	fyrirbæri	

sem	 skírskotar	 til	 samverkana	 á	milli	 eiginleika	 samfélagsins	 sem	 einstaklingurinn	 býr	 í	

annars	vegar	og	eiginleika	líkama	hans	hins	vegar.	

Í	 fötlunarfræðinni	er	hugtakið	 fötlun	einnig	skilgreint	útfrá	félagslegu	sjónarhorni	

en	 þá	 er	 hugtakið	 rakið	 til	 félagslegra	 hindrana	 sem	 eru	 tilkomnar	 vegna	 hins	 ófatlaða	

meirihluta	og	skapa	félagslega	útilokun	sem	leiðir	til	undirokunar	(Rannveig	Traustadóttir,	

2006).	 Þannig	 bendir	 hugtakið	 fötlun	 til	 ákveðins	misréttis	 og	 félagslegrar	mismununar.	

Erfiðleikar	 einstaklingsins	 eru	 þannig	 færðir	 frá	 manneskjunni	 og	 yfir	 á	 félagslegar	

hindranir	 samfélagsins.	 Einnig	 beinast	 sjónir	 að	 því	 hvernig	 fjarlægja	 mætti	 þessar	

félagslegu	hindranir	sem	fatlað	fólk	glímir	við	í	hinu	daglega	lífi.	

	 Í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(2007)	er	hugtakið	fötlun		

skilgreint	sem	síbreytilegt.	Fötlun	er	ákveðin	víxlverkun	á	milli	einstaklinga	sem	eru	með	

einhvers	konar	skerðingu	og	hinna	ýmsu	hindrana	umhverfisins	sem	koma	í	veg	fyrir	fulla	

og	virka	þátttöku	í	samfélaginu	til	jafns	við	aðra,	ásamt	hindrunum	sem	liggja	í	viðhorfum	

annarra	(samningur	Sameinuðu	Þjóðanna,	2007).	

Til	að	 fólk	með	 fatlanir	geti	 sigrast	á	þeim	erfiðleikum	sem	við	þeim	blasa	þarf	að	

fjarlægja	eftir	fremsta	megni	þær	félagslegu-	og	umhverfislegu	hindranir	sem	staðið	geta	í	

vegi	 fyrir	 þeim	 (World	 Health	 Organization,	 e.d.).	 Fólk	 með	 fatlanir	 hefur	 sömu	 þörf	 á	
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heilbrigðu	líferni	og	annað	fólk	en	það	getur	þó	upplifað	skort	á	nauðsynlegri	undirstöðu	

góðrar	heilsu.	Það	getur	verið	vegna	félagslegrar	útilokunar,	fátæktar	eða	vegna	þess	að	

fólk	 með	 fatlanir	 getur	 verið	 viðkvæmara	 fyrir	 kvillum	 á	 borð	 við	 þvagfærasýkingu	 og	

legusárum.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 fólk	 með	 fötlun	 mætir	 hindrunum	 á	 mörgum	

sviðum	 og	 standa	 þær	 í	 vegi	 fyrir	 því	 að	 það	 geti	 nálgast	 þá	 endurhæfingu	 og	

heilbrigðisþjónustu	sem	það	þarfnast.	

Þegar	 fjallað	 er	 um	 fötlun	 þarf	 sú	 umræða	 að	 byggjast	 á	 virðingu	 fyrir	 eðli	 og	

margbreytileika	mannsins.	 Fötlun	 er	 afstæð	 og	 partur	 af	 venjulegu	 lífi	 (Kristín	 Dýrfjörð,	

Þórður	Kristinsson	og	Berglind	Rós	Magnúsdóttir,	2013).	Vinna	þarf	gegn	þeim	fordómum	

sem	halda	því	fram	að	fötlun	setji	fólk	á	hliðarlínuna,	eða	að	hún	sé	þess	valdandi	að	fólk	

skeri	sig	úr	hópnum	á	neikvæðan	hátt.	Viðurkenna	þarf	þá	einföldu	staðreynd	að	allir	hafa	

sínar	sterku	og	veiku	hliðar.	Þannig	er	brýn	þörf	á	að	efla	þá	sýn	að	allskyns	fatlanir	séu	

allar	eðlilegur	partur	af	fjölbreytileika	mannlífsins.	

2.2 Jafnrétti	

Fjallað	er	lítillega	um	hugtakið	jafnrétti	og	kynvitund	í	bæklingnum	Jafnrétti	sem	er	partur	

af	ritröð	um	grunnþætti	menntunar	(Kristín	Dýrfjörð,	Þórður	Kristinsson	og	Berglind	Rós	

Magnúsdóttir,	 2013).	 Hugtakið	 jafnrétti	 lýtur	 að	mörgum	þáttum	og	 þá	 einna	 helst	 að:	

Kyni,	 fötlunum,	 búsetu,	 aldri,	 litarhætti,	 kynhneigð,	 lífsskoðunum,	 stétt,	 menningu,	

tungumálum,	þjóðerni,	ætterni	og	trúarbrögðum.	Þarna	er	vissulega	hugtakið	fötlun	nefnt	

og	því	er	gefið	til	kynna	að	það	sé	partur	af	jafnrétti	en	ekki	ójafnrétti.	Í	sama	bæklingi	er	

einnig	fjallað	um	markmiðið	með	menntun	í	jafnrétti	en	það	er	að	búa	öllum	tækifæri	til	

að	geta	þroskast	að	eigin	frumkvæði,	 leyfa	hæfileikum	sínum	að	blómstra	og	þannig	 lifa	

lífi	 í	 samfélagi	 sem	einkennist	af	 jafnrétti	og	umburðarlyndi.	Það	sem	 jafnréttismenntun	

snýst	að	stórum	hluta	um	er	að	rækta	gagnrýna	nálgun	á	ýmsar	hugmyndir	samfélagsins	

og	stofnanir	þess	með	það	að	markmiði	að	fræða	börn	og	unglinga	um	þá	fordóma	sem	

eru	undirliggjandi	bæði	forréttindum	og	mismunun.		

Kynferðis	 réttindi	 (e.	 sexual	 rights)	 eru	 af	 Alþjóða	 heilbrigðismálastofnuninni	 (e.	

WHO)	 skilin	 sem	 réttindi	 sem	 hver	 einstaklingur	 hefur	 og	 endurspegla	 þau	 þannig	

grundvallarmannréttindi	hvers	og	eins	(World	Health	Organization,	e.d.).	Réttindin	eru	nú	

þegar	 þekkt	 í	 alþjóðlegum	 mannréttindaskjölum,	 lögum	 og	 öðrum	 yfirlýsingum.	 Þau	
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samanstanda	 af	 réttindum	 allra	 einstaklinga	 til	 að	 vera	 laus	 við	 ofbeldi,	 kúgun	 og	

mismunun.			Þau	kveða	einnig	á	um	rétt	til	að	öðlast	sem	best	mögulegt	kynheilbrigði	og	

þar	af	leiðandi	aðgöngu	að	kynfræðslu	og	heilbrigðisþjónustu	hvað	kynheilbrigði	varðar.	Í	

21.grein	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 (2007)	 segir	 um	 þessi	

málefni	 að	 fatlað	 fólk	 eigi	 rétt	 á	 að	 miðla,	 taka	 við	 og	 leita	 eftir	 hugmyndum	 og	

upplýsingum	eins	og	aðrir.	Þá	 skal	upplýsingum	miðlað	 til	 fatlaðs	 fólks	 til	 jafns	við	allan	

almenning	og	eiga	upplýsingarnar	að	vera	á	tiltæku	formi	með	aðstoð	aðgengilegrar	tækni	

sem	hæfir	þörfum	hvers	og	eins,	laust	við	aukakostnað	og	tímahindranir.	

Einstaklingar	 eiga	 einnig	 rétt	 á	 því	 að	 afla	 sér	 upplýsinga	 og	 þiggja	 fræðslu	 um	

kynhneigð	 sína,	 sem	 og	 gefa	 frá	 sér	 upplýsingar	 (World	 Health	 Organization,	 e.d.).	

Jafnframt	 á	 fólk	 rétt	 á	 virðingu	 fyrir	 líkamlegri	 göfgi,	 rétt	 á	 ákveða	 fyrir	 sjálft	 sig	 hvort	

einstaklingur	 sé	 kynferðislega	 virkur	 eða	 ekki	 og	 rétt	 á	 að	 kjósa	 sér	 maka.	 Rétt	 til	 að	

stunda	öruggt	og	gott	kynlíf	og	 rétt	 til	að	eiga	 í	 samþykktu	kynferðislegu	hjónabandi	og	

sambandi	 og	 geta	 ákveðið	 fyrir	 sjálfa/nn	 sig	 hvenær	 og	 hvort	 viðkomandi	 vilji	 eignast	

börn.	Þannig	er	gerð	sú	ábyrgðarfulla	krafa	á	alla	einstaklinga	að	virða	réttindi	annarra	og	

tryggja	 kynferðis	 réttindi	 þannig	 rétt	 fólks	 til	 að	 njóta	 kynheilbrigðis	 og	 uppfylla	 og	 tjá	

kynhneigð	sína,	ásamt	rammanum	um	vernd	gegn	mismunun	og	virðingu	fyrir	réttindum	

annarra.	

2.3 Valdefling	og	sjálfsákvörðunarréttur	

Hugtakið	 valdefling	 (e.	 empowerment)	 er	æskilegt	 að	 hafa	 í	 huga	 en	 það	 hugtak	 hefur	

mikið	 verið	 notað	 í	 tengslum	 við	 réttindabaráttu	 ýmissa	 minnihlutahópa	 (Hanna	 Björg	

Sigurjónsdóttir,	 2006).	 Á	 undanförnum	 árum	 hefur	 þetta	 hugtak	 skipað	 stóran	 sess	 í	

réttindabaráttu	 fatlaðs	 fólks.	 Valdefling	 felst	 meðal	 annars	 í	 því	 að	 þeir	 sem	 þiggja	

þjónustu	 séu	 litnir	 sem	 sérfræðingar	 eigin	 þarfa	 og	 hafi	 þá	 vald	 til	 að	 skilgreina	 líf	 sitt,	

langanir	og	þrár.	Þeir	ráða	eigin	aðstæðum	og	taka	ákvarðanir	um	eigið	líf	burtséð	frá	því	

hvað	hentar	 stofnunum	 sem	veita	 þjónustuna.	 Því	 er	 áhersla	 lögð	 á	 yfirfærslu	 valds	 frá	

þeim	sem	veita	þjónustuna	til	þeirra	sem	þiggja	hana	og	miðar	valdeflingin	þannig	að	því	

að	 samskiptin	 á	 milli	 þessara	 tveggja	 aðila	 byggist	 á	 gagnkvæmri	 virðingu	 og	 sé	 á	

jafnræðisgrundvelli.	Það	er	í	fullu	samræmi	við	starfsreglur	og	starfskenningu	þroskaþjálfa	
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og	ber	þeim	að	virða	þessa	hugsjón	og	stuðla	að	valdeflingu	þeirra	sem	þeir	veita	þjónustu	

(Þroskaþjálfafélag	Íslands,	e.d.;	Þroskaþjálfafélag	Íslands,	2007).	

Hugtakið	sjálfsákvörðunarréttur	er	einnig	mikilvægt	í	málefnum	fatlaðs	fólks.	Með	því	

er	átt	við	réttinn	til	að	taka	sjálfstæðar	ákvarðanir	um	eigið	líf,	um	það	sem	manneskjan	

telur	 sjálf	 að	 sé	 henni	 fyrir	 bestu,	 ásamt	 því	 að	 geta	 talað	 fyrir	 sjálfan	 sig	 (Guðrún	 V.	

Stefánsdóttir,	 2008).	 Viðkomandi	 manneskja	 leitar	 réttar	 síns	 til	 athafna	 og	

sjálfsákvörðunar	og	finnur	leiðir	til	að	framkvæma	það	sem	hún	hefur	ákveðið.	Hugtakið	

er	 bæði	 notað	um	hópa	og	 einstaklinga	 sem	berjast	 fyrir	 bættri	 stöðu.	 Felst	 sú	 barátta	

meðal	annars	í	því	að	andmæla	niðurlægjandi	aðstæðum,	kúgun,	standa	fyrir	máli	sínu	og	

verða	 sinn	 eigin	 talsmaður.	 Sjálfsákvörðunarréttur	 einstaklinga	 felst	 í	 ákveðnu	 ferli	 sem	

gerir	þeim	kleift	að	öðlast	 sjálfsvirðingu,	 sjálfstraust	og	hæfni	 til	að	 tjá	 langanir	 sínar	og	

tilfinningar.	 Þetta	 ferli	 hjálpar	 manneskjunni	 að	 verða	 færari	 um	 að	 taka	 sjálfstæðar	

ákvarðanir,	 þekkja	 rétt	 sinn,	 velja	 og	 breyta	 lífsstíl	 sínum.	 Sjálfsákvörðunarréttur	 birtist	

með	ýmsum	hætti,	t.d.	þegar	fólk	með	þroskahömlun	berst	fyrir	eigin	hagsmunum,	sigrast	

á	hindrunum	sem	það	rekst	á	vegna	fötlunar	sinnar	og	tekur	ábyrgð	á	eigin	lífi,	bæði	sem	

einstaklingar	 og	 hópar.	 Að	 öðlast	 sjálfsákvörðunarrétt	 snýst	 um	 að	 sigrast	 á	 viðteknum	

staðalímyndum	og	viðhorfum	samfélagsins,	ásamt	því	að	gefa	fólki	 færi	á	að	byggja	upp	

sjálfstraust	og	verða	meðvitað	um	fyrir	hvað	það	stendur.	

Í	rannsókninni	Living	safer	sexual	lives	(Johnson,	K.,	Hillier,	L.,	Harrison,	L.	Og	Frawley,	

P.,	2001)	kom	meðal	annars	fram	að	einstaklingar	með	þroskahömlun	hefðu	ekki	jafn	góð	

færi	á	að	ræða	við	aðra	um	sambönd	og	kynlíf	í	tengslum	við	kynheilbrigði	sitt.	

Í	 grein	 Kristínar	 Lilliendahl	 (2011)	 fjallar	 hún	 lítillega	 um	 hugtökin	

sjálfsákvörðunarréttur	og	valdeflingu.	En	í	sambandi	við	ákvörðunarrétt	foreldra	barna	og	

unglinga	með	þroskahömlun,	hvað	kynlíf	og	náin	tengsl	varðar	bendir	hún	á	að	það	sé	öllu	

auðveldara	 í	 orði	 en	 á	 borði	 að	 framfylgja	 sjálfsákvörðunarrétti	 og	 hugmyndinni	 um	

sjálfstætt	 líf.	Ástæðan	 fyrir	því	gæti	verið	 sú	að	 foreldrar	 séu	 í	ákveðinni	klemmu	þegar	

það	kemur	að	atriðum	er	varða	börnin	þeirra	og	stríðir	gegn	gildum	þeirra,	eitthvað	sem	

þeim	 líður	 ekki	 vel	 eða	 eru	 óörugg	 með.	 Hér	 mætti	 benda	 á	 niðurstöður	 úr	

meistararannsókn	Maríu	Jónsdóttur	(2010)	en	þar	kom	fram	vöntun	á	kynfræðsluefni	við	

hæfi	og	samhliða	því	kom	í	ljós	að	veita	þyrfti	foreldrum,	sérstaklega	mæðrum,	stuðning	
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og	 ráðgjöf	 við	 hæfi	 um	 kynferðismál	 barna	 sinna.	 Kristín	 Lilliendahl	 (2011)	 nefnir	 það	

einnig	 í	 grein	 sinni	 að	 samkvæmt	 rannsóknum	 virðist	 sem	 tækifæri	 einstaklinga	 til	 að	

stofna	 til	 náinna	 kynna	 sé	 töluvert	 tengt	 afstöðu	 foreldra,	 fagfólks	 og	 annarra	

þjónustuveitenda.	 Þá	 bendir	 hún	 á	 að	 þarna	 gætir	 ákveðinnar	 tvíhyggju	 þar	 sem	þessir	

hópar	séu	vissulega	afl	 í	baráttu	 fatlaðs	 fólks	 fyrir	 sjálfstæðu	 lífi	en	þó	má	einnig	greina	

augljós	áhrif	þeirra	á	ávarðanatökur	þess.	

Kristín	kemur	svo	að	lokum	inn	á	þá	staðreynd	að	þessi	mál	séu	vissulega	erfið	og	hlaðin	

gildum	og	tilfinningum	þar	sem	ákveðin	togstreita	myndast	á	milli	þeirrar	valdeflingar	sem	

einkennir	 foreldra	 og	 fagfólk	 og	 hlutverks	 þeirra	 sem	 verndarar.	 Að	 þessu	 sögðu	 væri	

æskilegast	 að	 koma	 til	 móts	 við	 foreldra	 og	 fagfólk	 í	 formi	 sérhæfðar	 para-	 og	

fjölskyldumeðferðar,	ásamt	hlutlausri	ráðgjöf	þegar	það	á	við	en	á	Íslandi	hefur	ekki	enn	

skapast	slík	hefð	í	þjónustunni	við	fatlað	fólk.	
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3 Hluti	II-Hugtök	

Í	 þessum	hluta	 verða	nokkur	mikilvæg	hugtök	 skilgreind	og	 fjallað	 verður	 um	mikilvægi	

þess	að	skapa	börnum	og	unglingum	með	þroskahömlun	tækifæri	til	þess	að	þróa	með	sér	

gott	 kynheilbrigði	 og	 kynverund	 á	 við	 aðra.	 Einnig	 verður	 rætt	 hver	 réttindi	 fólks	með	

fötlun	eru	hvað	varðar	kynferði	til	jafns	við	aðra	þegna	samfélagsins.	

3.1 Kynheilbrigði	

Orðið	 kynheilbrigði	 (e.	 sexual	 health)	 er	 samsetning	 af	 tilfinningalegri-,	 andlegri-,	

líkamlegri-,	 	 og	 félagslegri	 velferð	 sem	 snýr	 að	 kynhneigð	 (World	 Health	 Organization,	

e.d.-b).	Kynheilbrigði	er	því	ekki	einungis	það	að	vera	laus	við	sjúkdóma	eða	heilsubresti	–	

frelsi	 frá	 truflun	 á	 eðlilegri	 starfssemi	 líkamans.	 Gott	 kynheilbrigði	 byggir	 á	 virðingu	 og	

jákvæðri	 nálgun	 á	 kynferðisleg	 sambönd	 einstaklinga	 og	 kynhneigð	 þeirra.	 Það	 er	 sá	

möguleiki	 að	 geta	 stundað	 öruggt	 og	 ánægjulegt	 kynlíf	 sem	 er	 laust	 við	 allt	 ofbeldi,	

mismunun	og	þvingun.	Til	að	öðlast	og	viðhalda	góðu	kynheilbrigði	þarf	að	sjá	til	þess	að	

réttur	 allra	 til	 heilbrigðs	 kynlífs	 sé	 uppfylltur,	 verndaður	 og	 virtur.	 Samkvæmt	 þessari	

skilgreiningu	 Alþjóða	 heilbrigðismálastofnunarinnar	 (e.	 WHO)	 á	 kynheilbrigði	 skulu	

réttindi	 allra	 til	 að	 eiga	 í	 kynferðislegum	 samböndum	 vera	 virt	 og	 öllum	 sköpuð	 jöfn	

tækifæri	til	þess	óháð	líkamlegu	atgervi	þeirra.	

	 Í	dag	er	kynlíf	litið	jákvæðari	augum	en	áður	fyrr,	sem	og	mikilvægi	þess	að	hlúa	að	

heilbrigðu	 kynlífi	 (Sóley	 S.	 Bender,	 2006).	 Kynheilbrigði	 byggist	 á	 heilbrigðu	 kynlífi	

einstaklinga	og	þeim	þáttum	sem	það	einkennist	af,	 	 langanir	og	þarfir	einstaklinga	 fyrir	

ást	 og	 tilfinningar.	 Kynferðislegt	 samband	 þar	 sem	 einstaklingar	 geta	 verið	 kynverur	 á	

eigin	 verðleikum	 er	 líklegast	 til	 að	 vera	 gefandi	 og	 stuðla	 að	 þroska.	 Þannig	 einkennist	

kynheilbrigði	af	því	að	áherslan	er	ekki	á	barneignir	heldur	því	að	fólk	hlúi	að	heilbrigðu	

kynlífi	 sínu.	 Á	 samráðsfundi	 Alþjóða	 heilbrigðismálastofnunarinnar	 (e.	 WHO)	 frá	 árinu	

1983	var	lögð	áhersla	á	að	kynlífið	væri	hluti	af	persónuleika	einstaklinga,	það	væri	hluti	af	

grunnþörfum	þeirra	 og	 einn	 partur	 af	 því	 að	 vera	manneskja.	 Þannig	 er	 kynlíf	 ekki	 það	

sama	 og	 kynmök	 og	 snýst	 ekki	 einungis	 um	 það	 hvort	 manneskjan	 fái	 kynferðislega	

fullnægingu	 eða	 ekki.	 Öllu	 heldur	 nær	 það	 einnig	 t.d.	 til	 þess	 að	 vera	 næmur	 á	 eigin	
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kynferðislegar	tilfinningar	og	annarra.	Það	nær	til	þess	að	hafa	þörf	fyrir	nánd,	ást	og	hlýju	

en	með	því	hefur	kynlíf	áhrif	á	tilfinningar,	athafnir,	hugsanir	og	samskipti.	Þar	með	hefur	

það	að	sjálfsögðu	einnig	áhrif	á	líkamlega	og	andlega	líðan	fólks.	

3.2 Kynferði	

Alþjóða	 heilbrigðismálastofnunin	 (e.	 WHO)	 tengir	 einnig	 hugtakið	 kynferði	 við	

kynheilbrigði	en	það	er	ástand	góðs	andlegrar-,	líkamlegrar-	og	félagslegrar	stöðu	(World	

Health	 Organization,	 e.d.).	 Kynheilbrigði	 þarf	 þannig	 að	 vera	 í	 góðum	 tengslum	 við	

kynferði	og	kynferðisleg	sambönd	ásamt	möguleikanum	á	að	stunda	gott	og	öruggt	kynlíf	

laust	við	allt	ofbeldi,	þvinganir	og	mismunun.	Þessir	þættir	tengjast	allir	innbyrðis	og	þurfa	

að	vera	byggðir	á	góðri	og	gagnkvæmri	virðingu.	

Þegar	 talað	 er	 um	 kynferði	 (e.	 sexuality)	 er	 átt	 við	 hina	 náttúrulegu	 þróun	

manneskjunnar	og	er	þessi	þróun	öllum	jafn	mikilvæg	óháð	uppruna,	kyni	eða	þroskastigi	

(Dosa,	White	og	Schuyler,	2013,	bls.699).	Jafnframt	er	bent	á	að	fólk	með	þroskahömlun	

er	gjarnan	skilið	útundan	hvað	upplýsingar	um	kynheilbrigði	og	kynferði	varðar.	Það	er	því	

annað	hvort	um	að	ræða	ótta	við	að	ræða	þessi	mál	við	einstaklinga	með	þroskahömlun	

og	 þar	með	 viðurkenna	 eigin	 viðkvæmni,	 eða	 að	 fólk	 skorti	 almennt	 þekkingu	 á	 því	 að	

kynferði	sé	hluti	af	eðlilegum	þroska	allra	einstaklinga.	Slíkur	skortur	á	upplýsingum	getur	

leitt	til	ótímabærrar	þungunar	eða,	sem	verra	er,	kynferðislegrar	misnotkunar.	

	 Einnig	má	geta	þeirrar	hörmulegu	staðreyndar	að	ungt	fólk	með	þroskahömlun	er	

allt	 að	 fjórum	 sinnum	 líklegra	 til	 að	 verða	 fyrir	 kynferðislegri	 misnotkun	 heldur	 en	

ófatlaðir	 jafnaldrar	þeirra	 (Dosa,	White	og	Schuyler,	2013).	Það	er	því	afar	mikilvægt	að	

opnað	 sé	 á	 gáttir	 þessa	 mikilvæga	 upplýsingaflæðis	 og	 börnum	 og	 unglingum	 með	

þroskahömlun	 þannig	 haldið	 upplýstum	 um	 kynferði.	 Það	 sem	 gerir	 ungt	 fólk	 með	

þroskahömlun	 útsettara	 fyrir	 hættum	 er	 meðal	 annars	 skortur	 á	 upplýsingum	 um	

misnotkun	 og	 kynferði,	 skert	 vitsmunageta,	 lágt	 sjálfsálit,	 slök	 líkamsímynd	 og	 slök	

félagsfærni	(Dosa,	White	og	Schuyler,	2013).	

3.3 Kynþroski	og	sjálfsmynd	

Öll	börn	vaxa	einhvern	tímann	úr	grasi	og	þróa	þau	með	sér	missterkar	sjálfsmyndir	óháð	

fötlun.	 En	 því	 miður	 er	 ekki	 oft	 talað	 um	 sjálfsmynd	 fatlaðra	 barna	 (María	 Jónsdóttir,	
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2008).	Þannig	hefur	verið	tilhneiging	til	að	 líta	á	fatlað	fólk	sem	eilíf	börn	og	að	þau	séu	

ekki	kynverur,	beri	ekki	ábyrgð	á	eigin	kynhneigð	og	geti	ekki	notið	kynlífs	eins	og	aðrir.	

Þetta	 er	 dæmi	 um	 nokkrar	 af	 þeim	 goðsögum	 sem	 umlykja	 gjarnan	 fatlað	 fólk.	 Önnur,	

andstæða	 þeirrar	 fyrstu	 sem	 ég	 nefndi,	 er	 sú	 að	 fatlað	 fólk	 sé	 hömlulaust	 í	 kynhegðun	

sinni	og	samræmist	hún	ekki	gildum	og	viðmiðum	samfélagsins.	

Kynþroskaaldurinn	 er	 almennt	 á	 aldursbilinu	 níu	 til	 fjórtán	 ára.	 En	 hjá	 fötluðum	

börnum	gætir	ýmissa	frávika	og	getur	kynþroskinn	hafist	mun	fyrr	eða	seinna,	þó	yfirleitt	í	

tengslum	við	ákveðin	heilkenni	(María	Jónsdóttir,	2008).	Á	þessum	árum	er	sjálfsmyndin	

að	mótast	í	takt	við	ýmsar	tilfinningalegar-	og	líkamlegar	breytingar.	Góð	sjálfsmynd	er	oft	

fyrirvari	þess	hvernig	okkur	muni	reiða	af	í	framtíðinni	og	hversu	glöð	eða	sátt	við	verðum	

með	okkur	sjálf.	Góð	sjálfsmynd	byggist	meðal	annars	á	því	að	gefa	frá	sér	skýr	skilaboð	

um	hvað	við	viljum	og	viljum	ekki,	sem	er	einmitt	mikilvægur	þáttur	í	sjálfsvörn.	Þannig	er	

góð	sjálfsmynd	ákveðin	forvörn	gegn	hverskonar	misnotkun	og	því	er	mikilvægt	að	viðhorf	

umönnunaraðila	 fatlaða	barnsins	 sé	 í	 samræmi	við	aldur	þess.	Það	er	algengt	að	bilið	á	

milli	 fatlaðra	 barna	 og	 ófatlaðra	 jafnaldra	 þeirra	 aukist	 þegar	 komið	 er	 á	

kynþroskaaldurinn	 og	 ljóst	 er	 að	 þessir	 hópar	 sitja	 ekki	 við	 sama	 borð	 vegna	 þess	 hve	

íhlutanir	 frá	 foreldrum	 á	 athafnir	 daglegs	 lífs	 fatlaðra	 barna	 eru	 miklar.	 Þar	 sem	

vitsmunalegur	þroski	helst	ekki	alltaf	í	hendur	við	líkamlegan	þroska	er	samt	mikilvægt	að	

koma	ekki	fram	við	einstaklinginn	eins	og	barn.	Þó	að	suma	þætti	kynvitundar	lærum	við	

ósjálfrátt,	þá	getur	fötlun	haft	þau	áhrif	að	það	verði	ekki	svo	auðvelt	og	því	skiptir	máli	að	

börn	og	unglingar	með	þroskahömlun	fái	fræðslu	jafnt	í	skólanum	sem	og	heimafyrir.	

Vænlegasti	 kosturinn	 er	 því	 að	 veita	 börnum	 og	 unglingum	 með	 þroskahömlun	

tækifæri	til	jafns	við	ófatlaða	jafnaldra	sína	til	að	njóta	þeirrar	uppbyggilegu	fræðslu	sem	í	

boði	 er,	 ásamt	 því	 að	 þróa	 slíka	 fræðslu	 sé	 hún	 ekki	 til	 staðar	 nú	 þegar.	 Þar	 sem	

sjálfsmynd	 barna	 og	 unglinga	 getur	 sagt	 til	 um	 það	 hvernig	 þeim	 muni	 reiða	 af	 í	

framtíðinni	 er	 það	 mikilvægt	 að	 styrkja	 hana.	 Með	 góðri	 kynfræðslu	 og	 forvörnum	 er	

einmitt	verið	að	styrkja	einstaklingana	til	frambúðar.	Þannig	er	æskilegt	að	þróað	sé	gott	

fræðsluefni	sem	tekur	til	allra	þátta	er	byggja	upp	sjálfsmynd	einstaklingana	en	jafnframt	

dregur	það	úr	þeirri	aðgreiningu	sem	börn	og	unglingar	með	þroskahömlun	glíma	gjarnan	

við.	
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4 Hluti	III-Mikilvægi	fræðslu	

Í	þessum	hluta	verður	komið	inná	ofverndun,	hversu	algeng	hún	er	á	meðal	foreldra	barna	

og	unglinga	með	þroskahömlun	ásamt	mikilvægi	þess	að	þau	fái	notið	góðrar	kynfræðslu.	

4.1 Ofverndun	

Þó	 að	 mikill	 ávinningur	 hafi	 unnist	 með	 réttindabaráttu	 fatlaðs	 fólks,	 til	 dæmis	

viðurkenning	 fatlaðs	 fólks	 á	 rétti	 sínum	 til	 að	 stunda	 kynlíf	 og	 til	 að	 vera	 kynverur,	má	

segja	 að	 upp	 hafi	 komið	 nýjar	 goðsagnir	 sem	 birtast	 stundum	 í	 ofverndun	 (María	

Jónsdóttir,	 2008).	 Haldið	 er	 fram	 að	 full	 þátttaka	 og	 eðlilegt	 líf	 (normaliseringin)	 hafi	

mislukkast	 þegar	 komið	 er	 inná	 kynhegðun	 fatlaðs	 fólks,	 til	 dæmis	 vegna	 þess	 að	

fræðsluþörfum	hafi	ekki	verið	mætt	(Brown,	1994).	Þegar	komið	er	á	kynþroskaaldur	fara	

að	vakna	nýjar	kenndir,	þar	á	meðal	kynhvöt	og	nýjar	og	breyttar	tilfinningar	ásamt	því	að	

fólk	verður	meðvitaðra	um	kynferði	og	kynhlutverk	sitt.	

Eins	 og	 hér	 hefur	 áður	 komið	 fram	 er	 fatlað	 fólk	 allt	 að	 fjórum	 sinnum	 líklegra	 að	

verða	 fyrir	 kynferðislegu	 ofbeldi	 en	 ófatlaðir	 og	 það	 er	 því	 ekki	 að	 ástæðulausu	 að	

foreldrar	fatlaðra	barna	hafi	tilhneigingu	til	að	ofvernda	börn	sín	(María	Jónsdóttir,	2008).	

Þannig	 eru	 það	 spurningar	 um	 hvaða	 afleiðingar	 það	 hafi	 fyrir	 börn	 og	 unglinga	 með	

þroskahömlun	að	hljóta	fræðslu	um	þætti	tengdu	kynferði	sem	foreldrarnir	velta	fyrir	sér.	

Þessir	 þættir	 sem	 tengjast	 kynferði	 eru	 til	 dæmis:	 kynsjúkdómar,	hreinlæti,	 ótímabærar	

þunganir	 og	 svo	 framvegis.	 Sumum	 foreldrum	 finnst	 erfitt	 að	 hugsa	 um	 það	 hvernig	

barnið	 meðhöndli	 þessar	 upplýsingar	 og	 hvort	 það	 fari	 þá	 frekar	 að	 þreifa	 sig	 áfram.	

Sumum	foreldrum	finnst	æskilegra	að	láta	börnum	sínum	þessar	upplýsingar	ekki	í	té	þar	

sem	þeim	finnst	þau	ekki	getað	svarað	spurningum	barnanna	að	fullu.	Einnig	óttast	sumir	

foreldrar	 barna	 og	 unglinga	 með	 þroskahömlun	 að	 þau	 muni	 ekki	 eignast	 maka	 í	

framtíðinni	 eða	 að	 ást	 þeirra	 verði	 ekki	 endurgoldin.	 Í	 mastersritgerð	 Sigurlaugar	

Hauksdóttur	(2005)	er	fjallað	um	kynfræðslu	sem	mæður	miðla	til	unglinga	sinna	og	þar	

kemur	 fram	 að	 sumar	 mæðranna	 töldu	 sig	 ekki	 hafa	 frætt	 börnin	 sín	 nóg.	 Þar	 voru	

nefndar	ástæður	eins	og	óöryggi	og	feimni	við	efnið	og	það	áreiti	sem	í	gangi	var	en	einnig	
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að	þær	vildu	hafa	varann	á	þrátt	 fyrir	að	vel	gengi.	Þær	komu	einnig	 inná	að	þær	 töldu	

mikilvægt	 að	 skólinn	 og	 feður	 barnanna	 tækju	 einnig	 virkan	 þátt	 í	 fræðslunni	 þótt	 þær	

sjálfar	væru	í	aðalhlutverki.	

Sumir	 foreldrar	 fatlaðra	 barna	 skilja	 ekki	 alltaf	mikilvægi	 þessa	 upplýsingaflæðis	 og	

fara	þá	frekar	út	 í	það	að	ofvernda	börnin	sín	(María	Jónsdóttir,	2008).	Þau	börn	sem	fá	

ekki	þessar	upplýsingar	frá	foreldrum	sínum	eða	félögum	eiga	á	hættu	að	missa	af	þeim	

mikilvæga	 félagslega	 og	 kynferðislega	 þroska	 sem	 á	 sér	 stað	 á	 kynþroskatímabilinu.	 Að	

lokum	er	gott	að	hafa	í	huga	að	þótt	að	vitsmunalegur	þroski	fatlaðra	barna	og	unglinga	sé	

oft	 seinkaðri	 heldur	 en	 ófatlaðra	 jafnaldra	 þeirra	 þá	 er	 líkamlegi	 þroskinn	 oftast	 í	

samræmi	við	önnur	börn.	Þess	vegna	er	æskilegt	að	foreldrar	fatlaðra	barna	og	unglinga	

séu	meðvitaðir	um	þau	þroskastig	 sem	eru	 framundan	 í	þroska	barnsins	og	hvað	er	 við	

hæfi	að	fræða	þau	um	á	hverjum	tíma.	

4.2 Mikilvægi	fræðslu	

Í	 gegnum	árin	hefur	 verið	 litið	 á	 fatlað	 fólk	 sem	kynlaust	 og	því	 hafa	þau	 að	 vissu	 leyti	

orðið	 útundan	 hvað	 kynfræðslu	 varðar.	 Krisín	 Björnsdóttir	 (2011)	 gerði	 rannsókn	 sem	

snýst	 um	 hvaða	 skilning	 og	 upplifun	 konur	 með	 þroskahömlun	 hafa	 á	 sjálfræði	 og	

kynverund.	Þar	kom	fram	að	konurnar	verða	fyrir	margvíslegum	hindrunum	hvað	varðar	

ákvarðanatökur	og	sjálfræði	í	daglegu	lífi.	Konurnar	lýstu	meðal	annars	því	hvernig	litið	sé	

á	 þær	 sem	 kynlausar	 en	 jafnframt	 með	 stjórnlausa	 kynhvöt,	 aðgengi	 þeirra	 að	

fullorðinshlutverkum	 sé	 skert	 og	 litið	 sé	 á	 þær	 sem	 eilíf	 börn.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	bentu	 til	 að	 konur	með	þroskahömlun	hafi	 það	 sem	 til	 þarf	 til	 að	 taka	

eigin	ákvarðanir	ef	þeim	eru	gefnar	upplýsingar	til	gagns	og	nægan	tíma	til	athafna. 

Félagslegt	sjónarhorn	á	fötlun	veitir	tækifæri	til	að	skoða	hindranir	sem	fólk	með	

þroskahömlun	glímir	við	út	 frá	samfélaginu	og	þá	meðal	annars	út	 frá	kynverund	þeirra	

(María	 Jónsdóttir,	 2010).	 Til	 dæmis	 verður	 óæskileg	 kynhegðun	 til	 vegna	 skorts	 á	

kynfræðslu	en	einstaklingar	með	þroskahömlun	hafa	oft	ekki	aðgengi	að	upplýsingum	eða	

fá	ónógar	eða	misvísandi	upplýsingar	sem	oft	dregur	úr	áhuga	þeirra	á	að	afla	sér	frekari	

fræðslu.	 Þó	hefur	 fólk	með	þroskahömlun	 vissulega	 kynferðislegar	 kenndir	 og	 þörf	 fyrir	

nánd,	ást	og	hlýju	til	jafns	við	aðra	en	vita	oft	ekki	hvernig	þau	eiga	að	tjá	langanir	sínar. 
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Sumum	finnst	erfitt	að	vinna	í	málum	er	varða	kynfræðslu	enda	er	verið	að	tala	um	

einkalíf	 fólks	og	ekki	alltaf	 ljóst	hvað	er	best	fyrir	hvern.	 	Einnig	er	oft	stutt	 í	ofverndun,	

hræðslu	og	forsjárhyggju	(María	Jónsdóttir,	2010).	Hugsanlega	eru	þetta	afleiðingar	þess	

að	fólki	með	þroskahömlun	sé	ekki	búin	sú	fræðsla,	umgjörð	og	þjálfun	sem	æskilegt	er	að	

hafa	til	að	takast	á	við	áskoranir	samfélags	án	aðgreiningar	og	þess	að	vera	kynvera.	Með	

kynfræðslu	 er	 þó	 verið	 að	 gefa	 ungu	 fólki	 þekkingu	 og	 fræðslu	 um	 kynlíf	 með	 því	 að	

upplýsa	það	um	sambönd	og	heilbrigt	kynlíf.	Kynfræðslan	snýst	um	ýmsa	þætti	er	varða	

kynþroska,	 kynlíf,	 frjósemisheilbrigði,	 hlutverk	 kynjanna	og	 tilfinningaleg-	og	persónuleg	

sambönd	fólks	Við	erum	einnig	að	læra	kynfræðsluna	út	allt	æviskeiðið. 

Það	að	missa	af	þeirri	mikilvægu	fræðslu	sem	kynfræðsla	er	getur	leitt	til	þess	að	

börn	og	unglingar	með	þroskahömlun	vita	ekki	 í	hverju	þeirra	réttur,	áhættur	og	ábyrgð	

felst	(María	Jónsdóttir,	2008).	Þannig	þurfa	foreldrar	helst	að	vera	fyrstu	aðilar	til	þess	að	

tala	 um	 kynhegðun	 við	 börnin	 sín	 og	 einnig	 er	 hægt	 að	 fá	 ráðgjöf	 um	 fræðsluefni	 sem	

hægt	 væri	 að	 hafa	 til	 hliðsjónar	 en	 þá	 geta	 skólar	 og	 ýmis	 stuðningsúrræði	 komið	 til	

aðstoðar.	Þannig	þarf	að	vera	gott	flæði	upplýsinga	og	samstarfs	á	milli	heimilis	og	skóla	

og	æskilegt	að	allir	 séu	með	á	nótunum	um	hvað	verið	er	að	kenna	eða	upplýsa	barnið	

um.	 Æskilegt	 er	 að	 hefja	 kennsluna	 sem	 fyrst	 til	 að	 barnið	 geti	 seinna	 meir	 forðast	

áhættur	og	tekið	eigin	ákvarðanir	í	tengslum	við	kynlíf.		

Fólk	með	þroskahömlun	er	oft	viðkvæmara	og	útsettara	fyrir	ýmsu	sem	hrærist	og	

á	sér	stað	í	samfélaginu	og	á	oft	erfiðara	með	að	verja	sig	(María	Jónsdóttir,	2008).	Þannig	

er	mikilvægt	að	byrja	ekki	seinna	en	strax	á	að	undirbúa	það	fyrir	framtíðina	með	áherslu	

á	 kynferðislegan	 og	 félagslegan	 þroska	 þeirra	 og	með	 því	 öðlast	 þau	meiri	 hæfni	 til	 að	

takast	á	við	óvænta	atburði.	

4.3 Kynferðislegt	ofbeldi	

Birtingarmyndir	misnotkunar	eru	þónokkrar.	Kynferðisleg	misnotkun	er	ein	þeirra	en	hún	

er	 af	þeim	 toga	að	hinum	ýmsu	kynferðislegu	athöfnum	er	þröngvað	uppá	einhvern	án	

hans/hennar	samþykkis.	Geta	þessar	athafnir	geta	verið	allt	frá	sifjaspelli	og	kynferðislegri	

áreitni	 til	 nauðgunar	 (MacCarthy,	 M.,	 1999;	 María	 Jónsdóttir,	 2010).	 Rannsóknir	 á	

kynferðislegri	misnotkun	hófust	um	miðja	20.öld	og	var	það	af	völdum	kvenréttindasinna	

sem	vildu	uppræta	þennan	hrylling	og	 sýna	 fram	á	 alvarleika	 vandamálsins	 sem	bitnaði	
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bæði	 á	 konum	og	 körlum	óháð	aldri.	 Í	 dag	er	búið	 að	 framkvæma	margar	 rannsóknir	 á	

þessu	 efni	 og	 má	 finna	 mörg	 meðferðarúrræði	 bæði	 fyrir	 þolendur	 og	 gerendur	

kynferðislegs	ofbeldis.	Þess	utan	er	mjög	erfitt	að	koma	í	veg	fyrir	þessa	hættu	og	er	hún	

enn	til	staðar	í	öllum	samfélögum	heimsins.	

María	 Jónsdóttir	 fjallar	 um	niðurstöður	 rannsóknar	 þar	 sem	 til	 rannsóknar	 var	 tíðni	

kynferðislegrar	misnotkunar	á	fötluðu	fólki.	Niðurstöðurnar	leiddu	í	ljós	að	fatlað	fólk	var	í	

sérstökum	áhættuhópi	á	að	verða	fyrir	kynferðislegri	misnotkun	og	varð	þessi	rannsókn	til	

þess	að	 farið	 var	að	gera	 fleiri	 rannsóknir	um	þetta	efni	 sem	sýna	 svipaðar	niðurstöður	

(María	 Jónsdóttir,	 2010).	 Ein	 rannsóknin	 byggði	 á	 bæði	 fötluðum	 og	 ófötluðum	

einstaklingum	sem	höfðu	orðið	fyrir	kynferðislegri	misnotkun	og	var	upplifun	þolendanna	

mjög	ólík	en	alvarleiki	misnotkunarinnar	var	þó	svipaður	hjá	báðum	hópum.	Það	sem	helst	

greindi	að	hjá	þessum	tveimur	hópum	var	að	mikið	vantaði	uppá	þekkingu	á	þáttum	er	

varða	 kynfræðslu	 hjá	 þolendum	 sem	 voru	með	 þroskahömlun.	 Þeir	 þolendur	 sem	 voru	

með	 þroskahömlun	 fannst	 þeir	 ekki	 eiga	 rétt	 til	 að	 neita	 samræðinu	 og	 upplifðu	

misnotkunina	ekki	eins	alvarlega	og	þeir	 sem	voru	ekki	með	þroskahömlun.	Einnig	báru	

þolendurnir	 sem	 voru	 með	 þroskahömlun	 ekki	 jafn	 neikvæðar	 tilfinningar	 gagnvart	

atburðinum	samanborið	við	ófötluðu	þolendurna.	

Sobsey	(1994)	kemur	inná	hugtökin	vald	og	valdeflingu	og	nefnir	þau	sem	lykilatriði	í	

baráttunni	gegn	kynferðislegu	ofbeldi	en	þó	sé	engin	ákveðin	lausn	sem	komi	í	veg	fyrir	að	

fatlað	 fólk	 verði	 fyrir	 slíkri	 misnotkun	 (Sobsey,	 1994).	 Valdeflingin	 sé	 ein	 mikilvægasta	

forvörnin	og	að	máttur	 felist	 í	menntun	og	með	því	 ávinnst	 valdeflingin.	Með	menntun	

verður	 fólk	upplýstara	um	það	 í	hverju	réttindi	 felast,	 fólk	 lærir	að	þekkja	misnotkun	og	

forðast	hana.	Með	menntun	fylgir	viss	ákveðniþjálfun	einstaklinga,	hvernig	megi	verja	sig	

og	hvert	skal	leita	sér	aðstoðar	ef	einstaklingur	verður	fyrir	misnotkun.	

Eins	og	hér	hefur	áður	komið	fram	þá	er	fatlað	fólk	í	mun	meiri	hættu	en	aðrir		fyrir	að	

lenda	í		kynferðislegu	ofbeldi	eða	allt	að	fjórum	sinnum	líklegra	(Sobsey,	1994).	Guðrún	V.	

Stefánsdóttir	(2008)	dregur	það	fram	í	rannsókn	sinni	að	konur	með	þroskahömlun	verði	

mun	 frekar	 fyrir	 kynferðislegu	 ofbeldi	 heldur	 en	 ófatlaðar	 konur.	 Í	 tengslum	 við	 þetta	

nefnir	 hún	 að	 á	 bakvið	 það	 séu	 aðallega	 tvær	 ástæður	 en	 það	 eru	 annars	 vegar	 þau	

viðhorf	sem	hafa	verið	ríkjandi	 	 í	gegnum	tíðina	og	halda	því	fram	að	þær	séu	eilíf	börn,	

hafi	 óstjórnlega	 kynhvöt	 og	 séu	 jafnframt	 kynlausar.	 Hin	 ástæðan	 lýtur	 að	 því	 að	 þótt	
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konur	með	þroskahömlun	segi	frá	því	að	þær	hafi	lent	í	kynferðislegu	ofbeldi	þá	eru	þær	

ekki	teknar	trúanlegar.	

Í	 16.grein	 samnings	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 fatlaðs	 fólks	 kemur	 fram	 að	

aðildarríkin	skuli	gera	allar	viðeigandi	ráðstafanir	til	að	vernda	fatlað	fólk	bæði	utan	sem	

innan	heimilis	 fyrir	allri	misnotkun,	þar	með	 talið	ofbeldi	og	misþyrmingum	(Sameinuðu	

þjóðirnar,	 2007).	 Einnig	 skulu	 aðildarríkin	 skuldbinda	 sig	 til	 þess	 að	 veita	 fötluðu	 fólki,	

aðstandendum	og	umsjónaraðilum	þeirra	þá	aðstoð	sem	þarf	með	tilliti	til	aldurs	og	kyns	

hins	 fatlaða	 aðila.	 Það	 skal	 meðal	 annars	 gert	 með	 því	 að	 veita	 viðeigandi	 fræðslu	 og	

upplýsingar	 um	 hvernig	 megi	 átta	 sig	 á,	 tilkynna	 og	 forðast	 hverskyns	 misnotkun	 og	

ofbeldi.	Þannig	er	aðildarríkjunum	einnig	skylt	að	hafa	virkt	eftirlit	með	öllum	áætlunum	

og	aðstöðu	sem	ætluð	eru	fyrir	 fatlað	fólk	og	gera	á	viðeigandi	ráðstafanir	 til	að	tryggja	

fötluðu	 fólki	 bestu	 mögulegu	 endurhæfingu	 og	 sálrænum	 bata,	 verði	 það	 þolendur	

ofbeldis	eða	misnotkunar	af	einhverju	tagi.	Skal	sú	endurhæfing	vera	löguð	að	sérþörfum	

einstaklinganna	með	tilliti	til	aldurs	og	kyns.	Aðildarríkin	skulu	einnig	skuldbinda	sig	til	að	

taka	upp	 löggjöf	 sem	 lítur	 að	þessum	málum	 til	 þess	að	 fatlað	 fólk	 geti	 ákært	og	 leitað	

réttar	síns	ef	þau	verða	þolendur	slíks	ofbeldis	og	misnotkunar.	

Á	heimasíðu	Stígamóta	(e.d.-a),	samtaka	sem	aðstoða	fórnarlömb	kynferðisofbeldis	er	

hægt	 að	 finna	 upplýsingar	 sérstaklega	 ætluðu	 fötluðu	 fólki	 og	 á	 einföldu	 máli.	 Þar	 er	

hlutverk	Stígamóta	útskýrt	vel,	hvað	þau	geta	gert	fyrir	skjólstæðinga	sína	og	hvernig	sé	

hægt	að	hafa	samband.	Jafnframt	er	útskýrt	fyrir	hverja	þjónustan	er	og	þar	er	fatlað	fólk	

ekki	undanskilið	og	er	farið	vel	yfir	ýmsar	ástæður	þess	að	fólk	leitar	aðstoðar	Stígamóta	

ásamt	því	að	farið	er	yfir	mismunandi	birtingarmyndir	ofbeldis.	Ásamt	þessu	er	jafnframt	

hægt	að	finna,	á	heimasíðunni,	sænska	leikna	stuttmynd	sem	búið	er	að	íslenska	og	fjallar	

um	unga	stúlku	með	þroskahömlun	sem	lendir	í	kynferðislegu	ofbeldi	en	myndin	er	notuð	

í	 forvarnarskyni.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 skoða	 bækling	með	myndum	 sem	 ber	 heitið	 ,,Hvað	

gerðist?”	(e.d.-b)	en	hann	er	ætlaður	einstaklingum	sem	eiga	erfitt	með	að	tjá	sig	en	eins	

og	fræðslumyndin	er	efnið	sænskt	og	er	þýtt	af	Stígamótum.	
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5 Hluti	IV-Sambönd	og	tilfinningar	

Hér	að	neðan	verður	 farið	 í	þá	þætti	 sem	varða	tilfinningar	 í	garð	annarra	og	þá	verður	

kafað	í	saumana	á	þáttum	eins	og	vináttu,	ást,	nánd,	samþykki,	sambönd	og	gagnkvæma	

virðingu.	

5.1 Tilfinningar	og	ást	

Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	af	taugafræðingum	og	sálfræðingum	á	síðastliðnum	

áratugum	á	 tilfinningum	og	hlutverki	þeirra	 (Margrét	Héðinsdóttir,	 Fanný	Gunnarsdóttir	

og	Erla	Kristjánsdóttir,	2013).	Niðurstöðurnar	gefa	til	kynna	að	vit	og	tilfinningar	fást	ekki	

greind	í	sundur	heldur	samtvinnast	þessir	tveir	þættir	í	stjórnstöð	framheilans.	Til	eru	tveir	

meginflokkar	tilfinninga	en	annar	flokkurinn	kallast	frumtilfinningar	eða	geðhrif	en	það	er	

líffræðilegt.	 Það	 lýsir	 sér	 þannig	 að	 þessum	 frumtilfinningum	 fylgja	 sömu	 viðbrögð	 hjá	

öllum	mönnum	alls	staðar	í	heiminum	og	líka	hjá	dýrum	en	af	því	má	dæma	að	þær	fylgja	

ekki	 skilningi	né	 tungumáli.	 Þessar	 frumtilfinningar	eru:	 andstyggð,	ótti,	 reiði,	 hamingja,	

undrun	og	hryggð.	Dæmi	um	viðbragð	við	frumtilfinningu	er	þegar	brugðist	er	við	ógnun	

með	 flótta	 eða	 árás.	 Hinn	 flokkurinn	 eru	 öllu	 flóknari	 tilfinningar	 sem	 rekja	 má	 til	

samskipta	við	annað	fólk	og	samfélagsins	en	þær	leika	aðalhlutverkið	í	samskiptum	manna	

á	milli.	 Þær	 nefnast	 félagslegar	 tilfinningar	 og	má	 flokka	 sem:	 skömm,	 sekt,	 hneykslun,	

vandræðakennd,	 stolt,	 öfund,	 afbrýðissemi,	 þakklæti,	 fyrirlitning,	 aðdáun	 og	 samúð.	

Þessar	tilfinningar	ásamt	félagslegri	togstreitu	geta	haft	víðamikil	áhrif	á	líf	einstaklinga.	

Æskilegt	er	að	börn	og	unglingar	læri	á	og	þekki	eigin	tilfinningar,	setji	þær	í	orð	og	

átti	 sig	 á	 því	 hvernig	 þær	 geti	 haft	 áhrif	 á	 líðan	 þeirra	 (Margrét	 Héðinsdóttir,	 Fanný	

Gunnarsdóttir	 og	 Erla	 Kristjánsdóttir,	 2013).	 Þau	 þurfa	 að	 læra	 að	 eiga	 við	 erfiðar	

tilfinningar	og	vita	að	hægt	er	að	fá	aðstoð	í	þeim	málefnum	en	hægt	er	að	þjálfa	börn	í	

þessari	færni	með	því	að	láta	þau	lesa	í	eigin	tilfinningar	og	annarra	en	jafnframt	treysta	

eigin	dómgreind,	taka	ákvarðanir	og	þekkja	eigin	líðan.	
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Svo	 að	 ást	 geti	 kviknað	 í	 sambandi	 á	milli	 tveggja	 eða	 fleiri	 einstaklinga	 þurfa	 ákveðnir	

grundvallarþættir	 að	 vera	 til	 staðar,	 en	 þeir	 eru:	 virðing,	 ábyrgð,	 þekking	 og	 umhyggja	

(Kristín	Lilliendahl,	2011).	Nútíma	áherslur	undirstrika	rétt	fólks	með	þroskahömlun	til	að	

eiga	í	ástarsamböndum	án	afskipta	þjónustuaðila	eða	aðstandenda.	

Árið	2009	var	rannsókn	unnin	við	háskólann	í	Valladolid	á	Spáni	en	þar	var	athugað	

með	hvaða	augum	fólk	með	væga	og	meðalþunga	þroskahömlun	 lítur	ástarsambönd	og	

ást	 (Benito,	 Ovejero	 og	Morentin,	 2009).	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 376	 einstaklinga	 og	 var	

þeim	skipt	jafnt	á	milli	kynjanna	og	höfðu	þátttakendurnir	allir	reynslu	af	samböndum	og	

voru	 eldri	 en	 átján	 ára,	 samhliða	 þessu	 var	 gerð	 rannsókn	 á	 samanburðarhópi.	

Niðurstöður	bentu	til	mikillar	fylgni	á	milli	þess	að	vera	í	nánu	sambandi	og	vellíðunar	og	

einnig	 var	 há	 fylgni	 á	milli	 kynferðislegrar	 ánægju	og	 tilfinningalegrar	 nándar.	 Sama	 var	

uppi	 á	 teningnum	 hjá	 samanburðarhópnum	 og	 sýndu	 niðurstöður	 beggja	 hópanna	 að	

vellíðan,	 náin	 sambönd	 og	 góð	 heilsa	 tengjast	 innbyrðis	 sem	 og	 lífsgæðin	 voru	 í	 heild	

meiri.	Athygli	var	vakin	á	því	að	hjá	hópnum	með	þroskahömlun	var	há	fylgni	á	milli	lítilla	

afskipta	foreldra	og	ánægju	af	samböndum	og	veitti	því	meira	sjálfstæði	og	minni	afskipti	

meiri	ánægju	af	samböndum.	

	 Í	 lífssögurannsókn	 sem	ber	 heitið	 Living	 safer	 sexual	 lives	 sem	 gerð	 var	með	 25	

einstaklingum	með	þroskahömlun	kemur	fram	að	þau	ganga	í	gegnum	sömu	hluti	og	aðrir	

hvað	 náin	 sambönd	 og	 ástina	 varðar	 (Johnson,	 Hillier,	 Harrison	 og	 Frawley,	 2001).	

Frábrugðið	ófötluðum	einstaklingum	hefur	þessi	hópur	takmörkuð	tækifæri	til	að	kynnast	

öðrum	 fyrir	 utan	 sína	 nánustu	 og	 að	 tjá	 þarfir	 sínar	 á	 þessu	 sviði	 en	 það	 er	 oft	 vegna	

viðhorfa	starfsmanna,	stuðningsaðila	eða	nánustu	aðila.	Einnig	kom	fram	að	foreldrar	og	

starfsmenn	vildu	vernda	einstaklingana	fyrir	misnotkun	og	fyrir	að	stunda	kynlíf	til	dæmis	

með	því	að	bannað	þeim	að	mynda	náin	tengsl	við	annað	fólk.	Einstaklingarnir	fundu	sig	

því	knúna	til	að	eiga	í	samböndum	eða	stunda	kynlíf	í	laumi	og	tengdu	flestir	þátttakenda	

hamingju	við	sambönd	en	sögðu	jafnframt	að	þau	væru	líka	erfið	og	flókin.	

5.2 Vinátta,	nánd	og	mikilvægi	þeirra	

Maðurinn	er	 félagsvera	og	þarfnast	þess	að	vera	 í	góðum	og	 jákvæðum	samskiptum	við	

aðra	en	það	er	lykillinn	að	árangri	og	vellíðan	(Margrét	Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	
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og	 Erla	 Kristjánsdóttir,	 2013).	 Það	 sem	 einkennir	 góð	 samskipti	 er	 traust,	 virðing	 og	

samkennd	með	öðrum.	

Dóra	S.	Bjarnason	(2004)	gerði	rannsókn	um	vináttusambönd	á	milli	ungra	fatlaðra	

einstaklinga	og	ungra	ófatlaðra	einstaklinga	á	Íslandi	en	rannsóknin	var	unnin	með	aðstoð	

36	 einstaklinga	 á	 aldrinum	 16-24	 ára	 með	 hinar	 ýmsu	 fatlanir.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 leiddu	 meðal	 annars	 í	 ljós	 að	 vináttusambönd	 og	 þá	 einkum	

vinasambönd	af	sama	kyni	voru	oft	lykillinn	að	gæðum	lífsins	og	félagslegri	þátttöku	fyrir	

fötluðu	einstaklingana	en	er	einnig	 lærdómsríkur	þáttur.	Án	vina	hafa	börn	og	unglingar	

með	fötlun	takmarkaðan	aðgang	að	heimi	annarra	barna	og	unglinga	og	eins	og	gefur	að	

skilja	er	líf	án	að	minnsta	kosti	eins	vinar	einangrað	og	einmana.	Vinir	veita	einstaklingum	

aukið	 sjálfstraust	 og	 einnig	 er	 gott	 að	 eiga	 vini	 af	 sama	 kyni	 en	 þeir	 eru	 mikilvægar	

fyrirmyndir.	Vinir	sem	eru	af	sama	kyni	eru	einnig	mikilvægur	andlegur	stuðningur	og	gefa	

einstaklingnum	líka	tækifæri	á	að	þróa	sjálfan	sig	frekar.	

Frá	fæðingu	er	nauðsynlegt	að	börn	fái	nánd	og	félagsskap	frá	öðrum	til	að	þroska	

tilfinninga-	og	félagshæfni	sína	(Berger,	2011).		

Sérfræðingar	 hafa	 átt	 erfitt	með	 að	 skilgreina	 hugtakið	 nánd	 en	 virðast	 þó	 vera	

sammála	 um	 að	 þörfin	 fyrir	 nánd	 sé	 líklegast	 til	 staðar	 í	 öllum	 manneskjum	 og	 að	

hæfileikinn	 til	 nándar	 öðlist	 við	 reynslu	 og	 upplifun	 af	 henni	 (Kristín	 Lilliendahl,	 2011).	

Aðrir	 hafa	 sagt	 að	 til	 að	 hægt	 sé	 að	 upplifa	 heilbrigða	 nánd	 við	 aðra	 manneskju	 þarf	

einstaklingurinn	að	eiga	í	nánu	sambandi	við	sjálfan	sig	og	búa	þannig	yfir	sjálfsvirðingu	og	

sjálfsþekkingu.	Einnig	hefur	verið	sett	fram	sú	hugmynd	að	heilbrigð	og	einlæg	nánd	fáist	

eingöngu	ef	einstaklingurinn	er	sjálfstæður	en	í	því	felst	að	láta	eigin	tilfinningar	og	þarfir	í	

ljós	á	ábyrgan	og	óheftan	hátt	en	jafnframt	að	þekkja	þær.	

Þær	 konur	 með	 þroskahölmun	 sem	 tóku	 þátt	 í	 rannsókn	 Kristínar	 Björnsdóttur	

(2011)	höfðu	á	orði	mikilvægi	vináttunnar	og	einnig	þess	að	eiga	nánar	vinkonur	og	leita	

þær	 í	 félagsskap	 hvor	 annarra	 og	 stunda	 allskyns	 menningarviðburði	 og	 saumaklúbba	

saman.	Vinkonurnar	veittu	konunum	mikilvægan	stuðning	þá	sérstaklega	um	málefni	sem	

þeim	finnst	þær	ekki	geta	rætt	við	fjölskyldur	sínar.	Þess	má	geta	að	allar	konurnar	áttu	

karlkyns	vini	en	lítið	var	um	að	þau	hittust	en	ef	svo,	þá	var	það	sjaldnar,	með	öðru	fólki,	

talað	var	um	aðra	hluti	en	þær	gerðu	við	vinkonurnar	og	framkvæmdir	voru	aðrir	hlutir.	
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5.3 Sambönd	

Í	 grein	Kristínar	 Lilliendahl	 (2011)	 átti	 hún	nokkur	óformleg	 samtöl	 við	 fjögur	ungmenni	

með	þroskahömlun	um	ástina	og	mikilvægi	hennar	en	einnig	um	það	hvernig	þau	hefðu	

upplifað	ástina	í	sínu	lífi	og	hvernig	bakland	þeirra	hafi	brugðist	við.	Stúlkurnar	sem	talað	

var	við	lýstu	því	að	þær	hefðu	áhuga	á	að	stofna	til	sambands,	sérstaklega	þegar	vinkonur	

þeirra	væru	það	en	að	vissu	leyti	teldu	þær	sambönd	vera	eitthvað	sem	hafa	þyrfti	mikið	

fyrir	og	fögnuðu	því	líka	að	vera	einstæðingar	og	sjálfstæðar.	Allir	viðmælendur	Kristínar	

töldu	það	mikilvægt	 að	minnka	áhyggjur	og	 vantraust	 foreldra	 sinna	gagnvart	 ástmanni	

eða	ástkonu	sinni	með	því	að	kynna	þau	 fyrir	hvert	öðru.	Stúlkurnar	 töluðu	um	að	þær	

væru	ekki	vissar	um	að	þær	myndu	vilja	sleppa	því	að	fá	að	ráða	tíma	sínum	sjálfar	með	

því	að	vera	 í	 sambandi	og	 tóku	því	 fagnandi	ef	 foreldrar	þeirra	hefðu	afskipti	af	hlutum	

eins	 og	 dvalartíma	 kærastanna	 hjá	 þeim	 og	 útivistartíma	 þeirra.	 Þess	 utan	 vildu	 þær	

takmörkuð	afskipti	af	ástarmálum	sínum.	Þær	tjáðu	sig	einnig	um	að	tilgangur	ástarinnar	

væri	að	eignast	 fjölskyldu	og	þá	maka	 sem	myndi	hlusta	á	þær,	aðstoða	þær	og	hugga,	

þannig	 byggi	 ástin	 á	 góðleika,	 vellíðan	 og	 hlýju.	 Drengirnir	 sem	 rætt	 var	 við	 voru	

stúlkunum	að	mestu	sammála	en	þó	snerist	ástin	meira	um	að	forðast	einmannaleikann.	

Viðmælendurnir	 voru	 allir	 meðvitaðir	 um	 áhyggjur	 foreldra	 sinna	 og	 þá	 sér	 í	 lagi	

stúlkurnar	 en	 þær	 töldu	 að	 áhyggjurnar	 stöfuðu	 af	 þungunum	og	 hverslags	misnotkun.	

Þær	 töldu	 sig	 þó	 vel	 sjálfbjarga	 og	 meðvitaðar	 um	 slík	 efni	 (Kristín	 Lilliendahl,	 2011).	

Þannig	þóttu	frásagnirnar	bera	í	sér	vott	um	góða	réttlætiskennd,	gott	siðferði	og	að	þau	

væru	 meðvituð	 um	 samfélagslega	 stöðu	 sína.	 Þá	 mætti	 einnig	 leiða	 hugann	 að	 því	 að	

einstaklingum	 með	 þroskahömlun	 sé	 oft	 vantreyst	 að	 ósekju	 til	 að	 ráða	 við	 sín	

persónulegu	mál.		

Kristín	 Björnsdóttir	 (2011)	 skrifaði	 grein	 þar	 sem	 tekin	 var	 fyrir	 rannsókn	 sem	 hún	

vann	með	aðstoð	nokkurra	kvenna	með	þroskahömlun	og	snerist	hún	um	kynverund	og	

sjálfræði	kvenna	með	þroskahömlun.	Í	niðurstöðunum	má	greina	ákveðið	reynsluleysi	og	

feimni	þegar	samtalið	snerist	um	samskipti	á	milli	kynjanna.	Tvær	af	konunum	sem	tóku	

þátt	 áttu	 kærasta	 en	 samkvæmt	 þeim	 felst	 munurinn	 á	 kærasta	 og	 karlkyns	 vini	 í	

skilyrðislausari	 og	 dýpri	 vináttu.	 Ekki	 kom	 líkamleg	 nánd	 á	 milli	 kynjanna	 upp	 í	

rannsókninni	og	virtist	sem	það	umræðuefni	væri	ekki	í	boði.	Virtust	þær	eiga	auðveldar	
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með	að	ræða	ófrjósemisaðgerðir	og	fóstureyðingar	fremur	en	kynlíf	og	ást.	Í	ljós	kom	að	

sumar	 konurnar	 höfðu	meiri	 reynslu	 af	 samböndum	 en	 tvær	 þeirra	 eru	 trúlofaðar	 og	 í	

sambúð,	tvær	eru	giftar	og	ein	er	einhleyp	í	dag	en	á	nokkur	sambönd	og	sambúð	að	baki.	

Þær	sem	eru	í	sambúð	og	þær	sem	eru	giftar	finnst	mikilvægt	að	eiga	möguleika	á	því	að	

geta	 rætt	 allt	 við	 maka	 sinn.	 Þær	 eru	 allar	 hamingjusamar	 og	 eru	 sambönd	 þeirra	

mikilvægur	partur	af	þeirra	lífi	og	ganga	þau	vel.	Konan	sem	er	einhleyp	í	dag	hefur	átt	í	

stormasömu	sambandi	og	er	mikið	til	baka	í	samskiptum	sínum	við	þann	mann	en	hún	á	

líka	 slæma	 sambúð	að	baki.	 Þrátt	 fyrir	 að	 sumar	 kvennanna	 séu	 reynslumeiri	 heldur	en	

aðrar	þá	var	það	sama	uppi	á	teningnum	og	líkamleg	nánd	ekki	áberandi	í	umræðunni.	

Það	var	margt	sem	benti	til	slaks	aðgengis	kvennanna	að	upplýsingum	og	kom	sérstök	

krafa	 frá	þátttakendum	rannsóknarinnar	að	þörf	 sé	á	aukinni	og	bættri	 kynfræðslu	 fyrir	

einstaklinga	með	 þroskahömlun	 og	 þá	 á	 öllum	 skólastigum,	 ásamt	 fullorðinsfræðslu	 og	

símenntun	(Kristín	Björnsdóttir,	2011).	

	 Konur	 sem	 tilheyra	 minnihlutahópum	 í	 samfélaginu	 eiga	 meiri	 hættu	 á	 að	 týna	

sjálfum	sér	 í	sambandi	og	þá	sérstaklega	ef	sjálfsmyndin	er	slök	og	ef	makinn	er	ríkjandi	

(Kristín	Lilliendahl,	2011).	Þessar	konur	sem	oft	þrá	nánd	geta	því	lent	inni	í	samböndum	

þar	 sem	 ekki	 er	 um	 að	 ræða	 mikla	 samsömun	 við	 þann	 sem	 þær	 eru	 ástfangnar	 af.	

Jafnframt	er	það	þekkt	að	fólk	úr	minnihlutahópum	ýji	að	ákveðnu	,,stigma”	eða	smán	(e.	

label	 avoidance)	 sem	 tengist	 fordómum	 samfélagsins	 og	 fólksins	 sjálfs	 gagnvart	 fötlun	

sinni	þar	sem	þau	þá	stofna	til	sambands	við	fólk	sem	dregið	getur	úr	athyglinni	á	henni	

(fötluninni).	 Þannig	 geta	 hvatirnar	 sem	 standa	 að	 baki	 sambands	 komið	 í	 veg	 fyrir	

heilbrigða	 nánd	 og	 verið	 óljósar	 og	 ruglingslegar.	 Þar	 sem	 einstaklingar	 úr	

minnihlutahópum	geta	átt	erfiðara	með	að	verja	málstað	sinn	og	meta	aðstæður	má	taka	

til	 athugunar	 hvort	 þeir	 eigi	 þannig	 erfiðara	 með	 að	 koma	 sér	 úr	 slíkum	 samböndum	

heldur	en	aðrir.	Þannig	er	með	fólk	með	fötlun	að	þó	þau	eignist	jafnan	fína	lífsförunauta	

og	 eigi	 í	 eðlilegum	 samböndum	 er	 þessi	 hópur	 útsettari	 fyrir	 hverskyns	 slæmri	 reynslu	

sökum	samfélagsstöðu	og	fötlunar	sinnar.	

	 Ljóst	 er	 að	 vitsmunalegur,	 tilfinningalegur	 og	 félagslegur	 þroski	 hafi	 mikið	 um	

ástarstíl	 einstaklinga	 að	 segja,	makaval	 þeirra	 og	hvernig	 þeim	muni	 vegna	 við	myndun	

náinna	 kynna	 (Kristín	 Lilliendahl,	 2011).	 Einnig	 taka	 ástarstílar	 breytingum	 og	 eru	 háðir	
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aðstæðum.	Þá	má	vera	að	ástarstíll	 sem	sýnist	 ábyrgðarlaus	 skýrist	 til	 dæmis	af	ungum	

aldri	en	getur	þróast	í	átt	að	meiri	nánd	og	aukinni	ábyrgðarkennd	á	seinni	stigum.	

Um	leið	og	litið	er	á	fatlað	fólk	sem	kynlaust	er	 líka	verið	að	gera	ráð	fyrir	því	að	

þau	hafi	ekki	langanir	í	kynlíf	og	einnig	ekki	gert	ráð	fyrir	að	þau	þurfi	að	ræða	þessi	mál	

eða	þurfi	á	fræðslu	að	halda	(Kristín	Björnsdóttir,	2011).	Í	rannsókn	Kristínar	Björnsdóttur	

(2011)	sem	unnin	var	með	konum	með	þroskahömlun,	þar	sem	rætt	var	um	kynverund	og	

sjálfræði,	höfðu	mjög	fáar	þeirra	nokkurn	tímann	rætt	um	vináttu	og	ást	við	foreldra	sína	

eða	aðstandendur	og	höfðu	ennþá	 færri	 rætt	um	kynhneigð	eða	kynlíf.	Mikilvægt	er	að	

sjálfráða	einstaklingar	hafi	aðgang	að	réttum	upplýsingum	til	að	geta	nýtt	sér	frelsi	sitt	til	

athafna	en	þannig	þurfa	þeir	að	meta	og	þekkja	valkostina	sem	þeir	hafa.	Niðurstöður	úr	

rannsókninni	 bentu	 til	 þess	 að	 ungt	 fólk	 með	 þroskahömlun	 fengju	 ekki	 viðunandi	

kynfræðslu	og	virtist	hún	fara	fram	að	mestu	í	efri	bekkjum	grunnskólans.	Þær	konur	sem	

voru	í	sérskóla	fóru	seinna	í	kynfræðslu	heldur	en	þær	sem	voru	í	almennum	skóla	en	þó	

hafði	engin	þeirra	fengið	kynfræðslu	í	framhaldsskóla.	Það	er	því	margt	sem	bendir	til	þess	

að	 kynfræðsla	 ungs	 fólks	 með	 þroskahömlun	 sé	 afar	 ómarkviss	 og	 fari	 fram	

handahófskennt	þar	sem	ábyrgð	fræðslunnar	dreifist	á	foreldra,	þroskaþjálfa,	presta	eða	

kennara	en	einnig	með	hvaða	hætti	eða	hvort	hún	fari	yfirhöfuð	fram.	

Í	 mastersverkefni	 Lilju	 Össurardóttur	 (2010)	 tók	 hún	 viðtöl	 við	 ungar	 stúlkur	 og	

konur	með	þroskahömlun	þar	 sem	 leitast	var	eftir	 sýn	þeirra	á	það	að	vera	 fullorðin	og	

hvort	og	hvernig	samfélagið	hamlar	þeim	eða	styður	þær	í	fullorðinshlutverkinu.	Þar	tjáðu	

konurnar	 sig	 um	 það	 að	 þeim	 þætti	 mikilvægt	 að	 fólk	 sé	 gott	 við	 hvert	 annað	 og	 hafi	

gagnkvæma	virðingu	fyrir	hvert	öðru	þegar	það	kemur	að	samböndum.	Jafnframt	fannst	

þeim	 svo	 sjálfsagt	 að	 stunda	 kynlíf	 og	 eiga	 maka	 að	 það	 þurfti	 ekki	 að	 gera	 það	 að	

sérstöku	umræðuefni.	

Að	lokum	má	benda	á	að	ef	fötluðu	fólki	er	ekki	talin	trú	um	að	það	eigi	rétt	á	að	

vera	 í	 ástarsamböndum	 er	 því	 hættara	 við	 að	 sætta	 sig	 óeðlileg	 sambönd	 þar	 sem	

tilfinningalegt,	líkamlegt	og	andlegt	ofbeldi	ræður	ríkjum	(Malatesta,	J.,	2004).	

5.4 Bæklingurinn,	mikilvægi	hans	og	uppbygging	

Þó	svo	að	kynfræðsla	hafi	farið	fram	í	skólum	landsins	er	í	raun	mismunandi	á	milli	skóla	

hversu	vel	er	tekið	á	þessum	málum	og	þá	skiptir	áhugi	og	geta	kennarana	sem	um	hana	
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sjá	 miklu	 máli	 um	 hvernig	 tekið	 er	 á	 málaflokknum	 (Sigurlaug	 Hauksdóttir,	 2006).	 Það	

bendir	margt	 til	 að	mun	minni	 áhersla	 er	 lögð	 á	 tilfinninga-,	 siðferðis-	 og	 félagsþætti	 í	

kynfræðslu	og	því	megináherslan	sett	á	líkamlega	þætti.	Einnig	kann	að	vera	að	foreldrum	

finnist	þeir	ekki	nógu	góðir	í	stakk	búnir	til	að	sinna	þessum	þáttum	og	þannig	hætt	við	að	

þeir	veigri	sér	við	því	að	fræða	börn	sín.	Það	kann	að	orsakast	af	ótta	við	að	börnin	hvetjist	

þá	frekar	til	að	prófa	sig	áfram	í	kynlífi.	Rannsóknir	hafa	þó	sýnt	fram	á	hið	gagnstæða.	

Í	 dag	 skipta	umhverfisþættir	mun	meira	máli	 en	áður	 við	 kynfræðslu	en	börn	nú	 til	

dags	 hafa	 afar	 fjölbreyttan	 aðgang	 að	upplýsingum	um	kynlíf	 í	 gegnum	 sjónvarp,	 netið,	

tímarit,	 kvikmyndir	 og	 myndbönd	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt	 (Sigurlaug	 Hauksdóttir,	 2006).	

Þessar	mismunandi	upplýsingar	eru	ekki	alltaf	besti	kosturinn	enda	oft	á	tíðum	villandi	og	

misvísandi.	 Er	 það	 oft	 vegna	 stóraukinnar	 klámvæðingar	 í	 samfélaginu.	 Þar	 stenst	

boðskapurinn	oft	ekki	samanburð	við	raunveruleikann	og	er	jafnvel	ofbeldisfullur.	Virðast	

viðhorf	til	kynjanna	og	kynlífs	vera	auðmýkjandi	og	afbökuð.	Því	getur	afstaða	og	gildismat	

ungs	fólks	orðið	fyrir	mótandi	áhrifum	og	koma	þarf	í	veg	fyrir	slíka	þróun.	Í	því	samhengi	

hefur	máttur	opinskárrar	umræðu	aldrei	verið	jafn	sterkur	og	nú.	

Sumir	einstaklingar	eiga	erfitt	með	að	taka	meðvitaðar	og	sjálfstæðar	ákvarðanir	

en	þeim	fylgja	afdrifaríkar	ákvarðanir	og	kröfum	á	ákvarðanatökur	 fjölgar	með	aldrinum	

(Margrét	Héðinsdóttir,	Fanný	Gunnarsdóttir	og	Erla	Kristjánsdóttir,	2013).	Sumar	er	hægt	

að	taka	til	baka	og	endurskoða	en	ekki	allar	og	má	þjálfa	þessa	leikni	á	ýmsan	hátt.	

	 Þrátt	 fyrir	 það	 hafa	 börn	 og	 unglingar	 með	 þroskahömlun	 vissulega	 þörf	 á	 að	

stofna	til	sambanda	til	 jafns	við	önnur	ungmenni	sem	og	 löngun	til	að	stunda	kynlíf.	Þar	

kemur	mikilvægi	og	gildi	kynfræðslu	sterkt	inn	(María	Jónsdóttir,	2006).	Börn	og	unglingar	

með	þroskahömlun	fá	álíka	kennslu	í	kynfræðslu	og	ófatlaðir	jafnaldrar	þeirra	en	það	sem	

vantar	oft	 upp	á	 er	 sá	 lærdómur	 sem	við	drögum	af	umhverfi	 okkar.	 Einstaklingar	með	

þroskahömlun	eiga,	vegna	greindarskerðingar	sinnar,	oft	erfiðara	með	að	lesa	í	umhverfið	

og	 þar	 með	 læra	 af	 því	 þannig	 að	 vel	 takist.	 Þar	 að	 auki	 eru	 félagsleg	 einangrun	 og	

hindranir	samfélagsins	þess	valdandi	að	fötluð	ungmenni	fá	færri	tækifæri	en	aðrir	til	að	

prófa	sig	áfram.	Að	þessu	sögðu	er	æskilegt	að	þróuð	sé	fræðsla	utan	við	þá	hefðbundnu	

en	mikilvægt	er	að	þekkja	langanir	sínar	og	takmarkanir	áður	en	byrjað	er	að	stunda	kynlíf	

eða	 stofna	 til	 sambanda.	 Einnig	 er	mikilvægt	 að	 geta	 valið	 og	 hafnað	 og	 greint	 rétt	 frá	
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röngu	 en	 þar	 sem	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 einstaklingar	 með	 þroskahömlun	 eru	 mun	

útsettari	fyrir	kynferðislegri	misnotkun	en	aðrir	er	góð	fræðsla	því	gulls	ígildi.	

Rannsóknir	hafa	bent	á	að	í	dag,	þrátt	fyrir	að	eiga	rétt	á	því,	vantar	enn	mikið	upp	

á	 samfélagslegan	 aðgang	 sem	 hjálpar	 til	 við	 stofnun	 náinna	 kynna	 (Kristín	 Lilliendahl,	

2011).	 Í	 samningi	 Sameinuðu	 þjóðanna	 (2007)	 segir	 einnig	 að	 fatlað	 fólk	 hafi	 rétt	 til	

sambúðar,	barneigna	og	kynlífs	og	er	því	hlutverk	samfélagsins	til	að	draga	úr	hindrunum,	

að	því	lútandi,	skýrt	tekið	fram.	

Þess	ber	einnig	að	geta	að	þær	konur	með	þroskahömlun	sem	tóku	þátt	í	rannsókn	

Kristínar	Björnsdóttur	(2011)	höfðu	aldrei	heyrt	af	eða	sótt	námskeiðið	,,Að	vera	öruggur”	

sem	Þroskahjálp,	Fjölmennt	og	Ás	styrktarfélag	hafa	komið	að.	

Bæklingurinn	 sem	 byggir	 á	 þessari	 greinagerð	 tekur	 því	 til	 þátta	 er	 varða	

tilfinningar	og	sambönd	og	mikilvægi	þeirra	en	eins	og	fram	hefur	komið	þá	hafa	börn	og		

unglingar	 með	 þroskahömlun	 vissulega	 þörf	 fyrir	 sambönd,	 nánd	 og	 ást	 rétt	 eins	 og	

ófatlaðir	jafnaldrar	þeirra.	Það	er	stundum	vegna	viðhorfa	foreldra	eða	starfsmanna	sem	

þessi	 hópur	 ungmenna	 fer	 að	 stunda	 kynlíf	 og	 eiga	 í	 ástarsamböndum	 í	 laumi	 en	 slíkt	

getur	 boðið	 hættunni	 heim.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	mörk	 en	 í	 sumum	 tilfellum	 og	 þá	

vegna	 skerðingar	 sinnar	 og	 lítillar	 fræðslu	 finnst	 börnum	 og	 unglingum	 með	

þroskahömlun	þau	ekki	hafa	rétt	til	að	neita	þegar	reynt	er	að	hafa	við	þau	samræði.	Það	

er	því	stundum	sem	fötluð	ungmenni	átta	sig	ekki	á	því	að	þau	hafi	lent	í	misnotkun.	

	 Jafnframt	er	fjallað	um	virðingu	en	einstaklingum	ber	að	virða	óskir	og	vilja	hvers	

annars,	þar	af	er	gildi	samþykkis	mikilvægt	og	gott	að	fá	alltaf	skýrt	já	eða	nei	sama	hvað	

um	ræðir	svo	langanir	og	þrár	einstaklinga	séu	ekki	misskildar.	Þetta	á	líka	við	um	langanir	

en	 það	 er	 vissulega	 staðreynd	 að	 börn	 og	 unglingar	 með	 þroskahömlun	 hafi	 þörf	 og	

langanir	til	að	stofna	til	ástarsambanda	en	svo	virðist	sem	að	gamlar	mýtur	ráði	oft	ríkjum	

varðandi	þau	málefni.	

	 Samþykki	 og	 mörk	 er	 einnig	 mikilvægt	 málefni	 en	 það	 er	 æskilegt	 að	 börn	 og	

unglingar	með	þroskahömlun	gefi	og	geta	gefið	samþykki	fyrir	einhverju	sem	er	í	vændum	

en	þá	er	mikilvægt	að	vita	hvaða	athöfn	eða	atburður	er	í	bígerð.	Að	þessu	sögðu	er	einnig	

mikilvægt	að	þekkja	sín	eigin	mörk	og	annarra	og	geta	greint	þar	á	milli	en	það	er	gott	að	

geta	tjáð	öðrum	ef	maður	vill	eitthvað	eða	ekki.	
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	 Getnaðarvarnir	eru	án	efa	partur	af	samböndum	og	því	að	byrja	í	sambandi	en	sé	

þungun	ekki	á	dagskránni	er	mikilvægt	að	fá	fræðslu	þess	efnis	eða	geta	leitað	til	einhvers	

sem	getur	frætt	mann	um	getnaðarvarnir.	

	 Bæklingurinn	 byggist	 að	 mestu	 á	 samböndum,	 ást,	 tilfinningum,	 virðingu,	

samþykki	og	mörkum	en	einnig	verður	einstaklingum	bent	hvert	þeir	geta	 leitað	ef	þeir	

telja	 að	brotið	hafi	 verið	 á	þeim	eða	ef	þeim	vantar	 aukna	 fræðslu	 sem	 snýr	 að	öllu	er	

varðar	 sambönd,	 kynlíf,	 tilfinningar,	 getnaðarvarnir	og	kynferðislega	misnotkun.	Allt	 eru	

þetta	 hlutir	 sem	 gott	 er	 að	 vita	 og	 hafa	 í	 huga	 þegar	 sambönd,	 og	 sú	 tilfinningalega	

ringulreið	sem	getur	fylgt	þeim,	er	til	staðar.	

	 Þar	 sem	efni	 þessarar	 greinagerðar	 verður	 tengt	 inní	 bækling	er	 lagt	 til	 að	hann	

verði	í	náinni	framtíð	fjölprentaður	og	afhentur	þeim	börnum	og	unglingum	er	efni	hans	

varðar.	Bæklingurinn	er	ætlaður	börnum	og	unglingum	með	þroskahömlun	á	aldrinum	13	

ára	til	18	ára	–	og	jafnvel	eldri	–	og	er	innihaldið	á	einföldu	máli	svo	það	nái	sem	best	til	

allra.	

Fyrir	komandi	framtíð	og	þeirrar	staðreyndar	að	við	lifum	og	hrærumst	á	tölvuöld	

er	 lagt	 til	 að	bæklingurinn	verði	gerður	aðgengilegur	á	 internetinu	og	 í	 formi	heimasíðu	

eða	 smáforrits	 en	 það	 væri	 æskilegt	 sökum	 stóraukinnar	 notkunar	 snjallsíma	 og	

spjaldtölva.	Einnig	eru	tillögur	um	mögulegt	framhald	bæklings	á	svipuðum	nótum	nema	

með	 aukna	 áherslu	 á	 klám	 og	 birtingamyndir	 þess	 en	 með	 aukinni	 klámvæðingu	 og	

sýnileika	 og	 aðgengi	 að	 því	 finnst	mér	 það	mikilvægt	 atriði	 að	 fjalla	 um	 í	 tengslum	 við	

kynlíf	 og	 kynhegðun	 barna	 og	 unglinga	 með	 þroskahömlun	 –	 	 en	 jafnframt	 barna	 og	

unglinga	almennt.	



31	

5.	 Lokaorð	

Gagnasöfnunin,	ásamt	almennri	vinnu	þessa	verkefnis,	hefur	reynst	afar	fræðandi	en	um	

leið	gefandi	og	hefur	þar	með	ýtt	frekar	undir	áhuga	minn	á	efninu	og	mikilvægi	þess	fyrir	

þá	einstaklinga	sem	nú	 fá	þess	notið.	Samhliða	þessu	hefur	það	orðið	 ljóst	hversu	mikil	

þörfin	 fyrir	 fræðslu	 er	 snýr	 að	 nánd,	 ást	 og	 samböndum	 er,	 en	 það	 virðist	 sem	 það	 sé	

meira	 feimnismál	 fyrir	 þá	 sem	eiga	 að	miðla	 fræðslunni	 heldur	 en	 fyrir	 þá	 sem	eiga	 að	

taka	við	henni.	Okkar	mannlega	eðli	krefst	nándar	við	annað	fólk	en	af	því	sprettur	oft	upp	

ást	sem	leiðir	síðan	til	sambanda.	
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