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Útdráttur 
 

Bakgrunnur: Þátttaka í tómstundaiðju er mikilvæg fyrir almennan þroska 
barna. Fötluð börn fá yfirleitt ekki sömu tækifæri og jafnaldrar þeirra til að 
stunda tómstundaiðju. Þátttaka þeirra í tómstundaiðju er minni og fábreyttari 
en annarra barna og oftar en ekki rekast þau á ýmis konar hindranir sem geta 
dregið úr þátttöku. 
Tilgangur: Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi en tilgangur 
hennar var að afla þekkingar á þátttöku fatlaðra grunnskólabarna í 
tómstundaiðju og skoða hvort munur var á þátttöku þeirra og jafnaldra þeirra. 
Jafnframt var tilgangurinn að kanna möguleika fatlaðra barna til að stunda 
tómstundaiðju og viðhorf foreldra þeirra til tómstundaiðjunnar sem börnunum 
bauðst eða sem þau tóku þátt í. 
Aðferð: Rannsóknin var lýsandi samanburðarrannsókn með þversniði. 
Þátttakendur voru annars vegar öll fötluð börn (n=96) sem fengu þjónustu frá 
Fjölskyldusviði Akureyrarbæjar og hins vegar einfalt slembiúrtak úr hópi 
jafnaldra þeirra á Akureyri (n=210). Gögnum var safnað með spurningalista.  
Niðurstöður: Fötluðu börnin tóku mun minni þátt í tómstundaiðju en 
jafnaldrar þeirra og tómstundaiðja þeirra var einnig töluvert fábreyttari. Auk 
þess að taka sjaldnar þátt var virkni fötluðu barnanna minni og þátttakan veitti 
þeim síður ánægju. Þá stunduðu fötluðu börnin síður tómstundaiðju sína með 
vinum en frekar með fjölskyldu sinni. Það sem hindraði fötluðu börnin mest 
var skortur á aðstoð. Flestum foreldrum fötluðu barnanna fannst þátttaka í 
tómstundaiðju mikilvæg fyrir barnið en að lítið framboð væri á tómstundaiðju 
sem hæfði barni þeirra. 
Ályktanir: Niðurstöðurnar má nýta til að byggja upp frekari tómstundatilboð 
sem henta fyrir fötluð börn og bæta þá þjónustu sem nú þegar er til staðar. 
Huga þarf að réttindum og þörfum fatlaðra barna og gera ráðstafanir til að ýta 
undir þátttöku þeirra í tómstundaiðju. Einnig er mikilvægt að greina hindranir 
í umhverfinu sem unnt er að fjarlægja. 
Lykilorð: tómstundaiðja, þátttaka, fötluð börn, viðhorf foreldra 
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Abstract 
Background: Participation in leisure activities is important for the 
development of disabled children. Disabled children generally do not have 
equal opportunities as their peers for leisure activities. Their participation in 
leisure activities is less and not as diverse compared to other children, and they 
often come across various barriers that can discourage participation.  
Purpose: This study is the first kind in Iceland. Its purpose was to gather 
information on participation in leisure activities by disabled children by age 6-
16 and conclude if their participation varies from their peers. Furthermore, the 
study aimed to explore the options in leisure activities available to disabled 
children and the parent’s view toward the leisure activities that were available 
or toward the ones they engaged in. 
Method: This was a descriptive cross sectional study with a two-group 
comparison. The participants were in two groups: one was all disabled children 
(n=96) which received services from the family-service unit at the municipality 
of Akureyri, and another simple random sample group from among their peers 
in Akureyri (n=210). The data was collected by questionnaire. 
Results: The disabled children were much less involved in leisure activities 
compared to their peers and their activities were less diverse. In addition to less 
participation, the engagement of the disabled children was less, and it gave 
them less fulfillment compared to their peers. The disabled children 
participated more in leisure activities with their family members than with their 
friends. The biggest barriers for the disabled children was lack of assistance. 
Most parents of disabled children felt that participation in leisure activities was 
important for the child, but that the selection of activities suited for their child 
was very limited. 
Conclusion: The results can be used to design more leisure options for 
disabled children and to improve the services that they currently receive. The 
rights and needs of disabled children must be considered and means taken to 
increase their participation in leisure activities. It is also important to identify 
obstacles in the environment that can be removed. 
Key words: leisure activities, participation, disabled children, parent‘s view 
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„Just living is not enough“, said the butterfly, „one must have sunshine, 
freedom, and a little flower“ 

H. C. Andersen 
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1. kafli - Inngangur 
Í þessum kafla verður fjallað um bakgrunn rannsóknarinnar og 
hugmyndafræðina og mannréttindarsjónarmiðin sem leiða hana. Skýrt verður 
frá tilgangi rannsóknar, rannsóknarspurningum og rannsóknaraðferð. Að 
lokum verða meginhugtök skilgreind og fjallað um helstu takmarkanir 
rannsóknarinnar. 
 

Bakgrunnur 

Í nútíma samfélögum er tómstundaiðja algengur hluti af daglegu lífi flestra 
barna og ungmenna. Í gegnum hana læra þau að taka sjálfstæðar ákvarðanir, 
takast á við ný hlutverk og temja sér reglur sem tengjast lífinu almennt. 
Þátttaka í tómstundaiðju hefur mótandi áhrif á börn og með henni þróa þau 
með sér færni sem auðveldar þeim síðar að takast á við ábyrgð þegar þess þarf. 
Sem dæmi um það má nefna þegar þau standa frammi fyrir því að ákveða hvers 
konar nám þau ætla að leggja stund á eða atvinnu (Roberts, 2014). 

Almennt má segja að fötluð börn hafi sömu þarfir og gildi og jafnaldrar 
þeirra. Einnig má segja að líkt og jafnaldrar þeirra eru þau jafn misjöfn og þau 
eru mörg, þ.e. hvert með sinn persónuleika og færni (Buchanan og Johnson, 
2009). Þátttaka í tómstundaiðju er jafn mikilvægur þáttur í lífi fatlaðra barna 
eins og annarra barna. Hins vegar eiga fötluð börn á hættu að geta ekki tekið 
þátt í henni, ýmist vegna hindrana í umhverfinu eða vegna skerðingar 
(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014; Vroman, 2015). Slíkar 
hindranir geta leitt til þess að þau fara á mis við tækifæri til að eignast vini, 
þróa færni sína og kunnáttu og auka almenna vellíðan (Murphy og Carbone, 
2008). 

Í hverju sveitarfélagi á Íslandi starfar sérstök félagsmálanefnd sem starfar 
eftir lögum nr. 40/1991. Eitt af hlutverkum félagsmálanefnda er að passa upp 
á að börn í viðkomandi sveitarfélagi fái notið hollra og þroskavænlegra 
uppvaxtarskilyrða, meðal annars í formi tómstundaiðju. Á sama tíma og 
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þátttaka barna í tómstundaiðju hefur minnkað á heildina litið undanfarin ár 
hefur hún aukist í skipulögðu íþróttastarfi (Hagstofa Íslands, 2015; Íþrótta- og 
Ólympíusamband Íslands, 2013). Þátttaka í ýmsum hópum og félagasamtökum 
er algeng og má þar nefna skátastarf, trúarstarf, kórastarf, auk ýmissa 
námskeiða (Menntamálaráðuneytið, 2003). 

 

Hugmyndafræðin 

Þegar fjallað er um tómstundaiðju barna og ungmenna er mikilvægt að huga 
vel að samspili barns og umhverfis og skoða hvaða þættir eru styðjandi og 
hverjir eru hindrandi (King o.fl., 2003). Í líkaninu sem Alþjóðlega 
flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu (ICF) byggir á er litið á færni í ljósi 
samspils heilsufars og aðstæðna. Samkvæmt líkaninu geta aðstæður haft áhrif 
á heilsu einstaklingsins en til aðstæðna teljast umhverfisþættir og 
einstaklingsbundnir þættir. ICF hentar því vel til að greina þörf og skipuleggja 
þjónustu fyrir ákveðna hópa (World Health Organization (WHO), 2001). 

Á 6. áratug síðustu aldar voru réttindi og þarfir fatlaðs fólks farin að hljóta 
viðurkenningu hjá stjórnvöldum og almenningi (Margrét Margeirsdóttir, 
2001). Réttindi fatlaðs fólks á Íslandi eru tryggð meðal annars í stjórnarskrá, 
lögum og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að. Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er einn þessara alþjóðasamninga. Hann 
leggur áherslu á að fatlað fólk, börn sem fullorðnir, taki virkan þátt í 
samfélaginu til jafns við aðra samfélagsþegna og að hindranir fyrir þátttöku 
séu samspil margra þátta, til að mynda umhverfisþátta og einstaklingsbundinna 
þátta (Sameinuðu þjóðirnar (SÞ), 2013). 
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Rannsóknin 

Rannsóknin er lýsandi samanburðarrannsókn með þversniði, unnin í samstarfi 
við Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar og Fræðslusvið Akureyrarbæjar og er 
lýsandi samanburðarrannsókn með þversniði. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar eru settar fram: 

1. Hver er þátttaka fatlaðra grunnskólabarna í tómstundaiðju samanborið 
við jafnaldra þeirra? 

2. Hverjir eru möguleikar fatlaðra grunnskólabarna til að taka þátt í 
tómstundaiðju? 

3. Hver eru viðhorf foreldra fatlaðra grunnskólabarna til tómstundaiðju 
barna sinna? 

Rannsókninni er ætlað að afla þekkingar á þátttöku fatlaðra 
grunnskólabarna í tómstundaiðju með áherslu á hvort munur er á þátttöku 
þeirra og jafnaldra þeirra. Jafnframt er henni ætlað að kanna möguleika fatlaðra 
barna til að stunda tómstundaiðju og skoða viðhorf foreldra þeirra til 
tómstundaiðjunnar sem börnum þeirra býðst eða sem þau taka þátt í. Mikilvægt 
er að afla upplýsinga um þátttöku fatlaðra barna og unglinga. Hvers vegna þau 
eiga erfitt, eða auðvelt, með að taka þátt í athöfnum sem reyna á þau og 
jafnframt að huga að því að framboð á tómstundaiðju sé fjölbreytt og við hæfi 
(Rosenbaum og Gorter, 2012). 

Til að svara rannsóknarspurningunum var hannaður spurningalisti sem var 
sendur með rafrænum hætti í gegnum kannanahugbúnað til foreldra 
þátttakenda. Þátttakendurnir eru annars vegar öll fötluð grunnskólabörn á 
Akureyri sem fá þjónustu frá Fjölskyldusviði Akureyrarbæjar og hins vegar 
einfalt slembiúrtak úr þýði jafnaldra þeirra á Akureyri. 

 

Skilgreining meginhugtaka 

Tómstundaiðja: Skipulagt tómstundastarf, íþróttir eða listsköpun á vegum 
viðkomandi bæjarfélags, félaga eða samtaka sem fer fram utan skólatíma. 
 
Fötluð börn: Börn þar sem óhagstætt samspil heilsufars og aðstæðna kemur í 
veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra. 
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Þátttaka: Félagsleg aðild einstaklings að daglegu lífi. Þátttaka gefur mynd af 
virkni einstaklings í samfélagslegu samhengi. 
 
Hindranir og hvatar: Þættir í umhverfi barns eða einstaklingsbundnir þættir 
sem ýmist draga úr eða ýta undir möguleikum fólks til þátttöku. 
 

Gildi og takmarkanir rannsóknarinnar 

Ekki hefur áður verið borin saman þátttaka fatlaðra barna og jafnaldra þeirra í 
tómstundaiðju hér á landi. Þessi rannsókn er því sú fyrsta sinnar tegundar á 
Íslandi. Niðurstöðurnar geta nýst til að bæta og þróa þjónustu sem tengist 
tómstundaiðju og hentar fjölbreyttum hópi barna og unglinga. 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að spurningalistinn er hvorki 
staðlaður né forprófaður. Þá er gögnum eingöngu safnað frá foreldrum barna á 
Akureyri og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á öll 
íslensk börn þar sem framboð af tómstundaiðju er mismundandi eftir 
bæjarfélögum. 

 

Uppbygging verkefnis 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegu efni 
og rannsóknum sem tengjast viðfangsefninu. Aðferðafræði rannsóknarinnar er 
lýst í kafla þrjú og niðurstöður hennar eru settar fram í kafla fjögur. Í kafla 
fimm er umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar, styrkleika hennar og 
takmarkanir sem og framtíðarrannsóknir. Ályktanir og lokaorð eru síðan sett 
fram í sjötta og síðasta kaflanum. 
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2. kafli - Fræðileg umfjöllun 
Í upphafi kaflans verður fjallað um tómstundaiðju út frá sjónarmiði 
mannréttinda og gerð grein fyrir Alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, fötlun 
og heilsu (ICF). Fjallað verður um tómstundaiðju almennt, skilgreiningar og 
einkenni og áhrif hennar á þau börn sem taka þátt í henni. Þátttöku fatlaðra 
barna í tómstundaiðju verða gerð skil og hvaða þættir styðja við og/eða hindra 
þátttöku þeirra. 
 

Sjónarmið og hugmyndafræði 

Innan iðjuþjálfunar hefur hugtakið iðjuréttlæti rutt sér til rúms en það byggir á 
sjónarmiðum mannréttinda og jafnréttis og trú á mannlegri reisn hvers 
einstaklings (Hammell og Iwana, 2012). Samkvæmt sjónarhorninu eru allir 
einstaklingar iðjuverur sem hafa þörf fyrir og eiga rétt á að stunda iðju af 
einhverju tagi. Fólk er samt ólíkt og hefur mismunandi þarfir, styrkleika og 
tækifæri til iðju. Jafnræðis skal gæta og ekki skal mismuna fólki á grundvelli 
aldurs, kyns, félagslegrar stöðu eða fötlunar. Mikilvægt er að skapa jöfn 
tækifæri til iðju sem hefur þýðingu fyrir fólk þar sem þátttaka í henni hefur 
áhrif á heilsu og lífsgæði þeirra (Townsend og Wilcock, 2004). 
 

Mannréttindasjónarmið 

Hér á landi eru í gildi ýmis lög og reglugerðir sem eiga að tryggja jafnan rétt 
allra barna til þátttöku í tómstundaiðju. Þessi lög og reglugerðir eru sett fram 
af stjórnvöldum til að stuðla að og gera barninu kleift að taka þátt í 
tómstundaiðju, hvort heldur sem er til að ýta undir þátttökuna eða gera hana 
áhrifaríkari (Raymore, 2002). Á Íslandi eru sérstök Æskulýðslög nr. 70/2007 
en í 3. grein þeirra laga segir að: ,,ríki og sveitarfélög í samstarfi við félög og 
félagasamtök á sviði æskulýðsmála stuðla að því að ungt fólk eigi þess kost að 
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starfa að æskulýðsmálum við sem fjölbreyttust skilyrði“. Þar eru einnig sett 
fram starfskilyrði til þeirra sem hafa umsjón með börnunum í æskulýðsstarfi, 
að þeir séu lögráða og hafi þjálfun, menntun og þekkingu eða reynslu til að 
starfa með börnum. Starfandi er umboðsmaður barna sem samkvæmt lögum 
nr. 83/1994 skal sjá til þess að ,,vinna að því að stjórnvöld, einstaklingar, félög 
og önnur samtök einstaklinga og fyrirsvarsmenn lögpersóna taki fullt tillit til 
réttinda, þarfa og hagsmuna barna. Í starfi sínu skal umboðsmaður barna setja 
fram ábendingar og tillögur um úrbætur sem snerta hag barna á öllum sviðum 
samfélagsins“ (3.gr.). 

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (SÞ, 1989; 31.gr.) er kveðið á um að 
börn eigi rétt á að taka þátt í tómstundaiðju og að aðildarríkin ,,skuli 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“. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SÞ, 
2013) er alþjóðasamningur sem byggir á fjölmörgum mannréttindasáttmálum, 
meðal annars á Barnasáttmálanum. Á Íslandi var samningurinn undirritaður 
árið 2007 og fullgiltur árið 2016. Samningurinn hafnar því að fötlun sé 
einstaklingsbundið vandamál heldur sé það fyrst og fremst samfélagslegt og sé 
afleiðing þess að samfélaginu hefur ekki tekist að taka mið af og fagna 
fjölbreytileika fólks. Markmið samningsins er að tryggja að fatlað fólk, 
fullorðnir og börn, hafi sömu mannréttindi og grundvallarfrelsi og aðrir 
samfélagsþegnar. Einnig að fatlað fólk geti tekið þátt í samfélaginu án 
aðgreiningar og fái tækifæri til jafns aðra.  

Í 30. grein samningsins er fjallað um rétt fatlaðs fólks til þátttöku í 
menningarlífi, tómstundastarfi, frístundastarfi og íþróttastarfi. Þar segir:  

 
Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir, í því skyni að gera 
fötluðu fólki kleift að taka til jafns við aðra þátt í tómstunda-, 
frístunda- og íþróttastarfi með því að: 

a) hvetja til og efla þátttöku fatlaðs fólks, eins og frekast er 
unnt, í almennu íþróttastarfi á öllum stigum. 

b) tryggja fötluðu fólki tækifæri til þess að skipuleggja, þróa og 
taka þátt í íþrótta- og tómstundastarfi fyrir fatlað fólk og 
hvetja til framboðs á viðeigandi tilsögn, þjálfunar og 
fjármagns, í þessu skyni og með sama hætti og gildir um 
aðra. 
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c) tryggja fötluðu fólki aðgang að stöðum þar sem íþrótta- og 
tómstundastarf fer fram og að ferðamannastöðum. 

d) tryggja fötluðum börnum aðgang, til jafns við önnur börn, til 
að taka þátt í leikjum og tómstunda- og frístunda- og 
íþróttastarfi, meðal annars innan skólakerfisins. 

e) tryggja fötluðu fólki aðgang að þjónustu þeirra sem annast 
skipulagningu tómstundastarfs, ferðamennsku og frístunda- 
og íþróttastarfs. 

(SÞ 2013; 30 gr., liður 5). 
Samningurinn er mikilvægur þáttur og viðbót í réttindabaráttu fatlaðs fólks 

og með tilkomu hans hafa aðildarríkin heitið því að bæta hag og réttindi þeirra 
til jafns við aðra þegna samfélagsins (SÞ, 2013). 

 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni, fötlun og heilsu 

Alþjóðlega flokkunarkerfið um færni fötlun og heilsu (ICF) er flokkunarkerfi 
og hugmyndafræðilegt líkan (mynd 1). ICF byggir á svokölluðum 
tengslaskilningi en þar eru tvö ólík sjónarhorn samþætt, annars vegar 
sjónarhorn læknisfræðinnar og hins vegar félagslegt sjónarhorn. Í því 
læknisfræðilega er litið svo á að fötlun sé afleiðing sjúkdóms eða slyss og 
vanda sem varðar þátttöku megi rekja til einstaklingsins sjálfs. Samkvæmt 
félagslega sjónarhorninu er aftur á móti talið að fötlun sé vandamál sem rekja 
megi til samfélagsins og það hindri þátttöku (WHO, 2001). Þar sem þessi tvö 
sjónarhorn mætast í ICF er því ætlað að flokka heilsuástand einstaklinga, en 
ekki þá sjálfa, út frá færni þeirra í því umhverfi sem það býr í (Guðrún 
Pálmadóttir og Snæfríður Þóra Egilson, 2007; WHO, Háskólinn á Akureyri og 
Embætti Landlæknis, 2015). Áherslan er á heilsu og færni einstaklingsins 
fremur en fötlun hans. ICF hefur þar með algilt notagildi því ekki er eingöngu 
verið að beina sjónum sínum að fötluðu fólki heldur öllum hópum samfélagsins 
(WHO, 2001). 
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      Mynd 1: ICF líkanið 

 
Hugmyndafræðilegt líkan ICF sýnir færni sem útkomu af samspili milli 

heilsufars og aðstæðna (umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir). 
Lykilhugtakið færni hefur þrjár víddir sem eru líkamsstarfsemi/líkams-
bygging, athafnir og þátttaka. Á meðan færnihugtakið innan ICF nær yfir 
jákvætt samspil heilsufars og aðstæðna þá er fötlun yfirhugtak fyrir skerðingu, 
hömlun við athafnir og takmarkaða þátttöku. Þannig hafa hugtökin bæði 
jákvæða og neikvæða birtingarmynd (WHO, 2001). Kaflinn 
Samfélagsþátttaka, félagslíf og borgaraleg aðild tilheyrir athöfnum og 
þátttöku. Kaflinn spannar meðal annars Afþreyingu og tómstundaiðju sem 
kveður á um þátttöku í íþróttum og annarri tilgreindri tómstundaiðju (WHO, 
2001). 

Með tilkomu ICF hefur orðið jákvæð þróun innan rannsókna á fötluðu fólki 
og í rannsóknum tengdum börnum og unglingum þar sem ekki er lengur 
einblínt á skerðingu þeirra heldur færni, þátttöku og áhrif umhverfisins (Coster 
og Khetani, 2008). WHO hefur nú þróað sérstaka útgáfu ICF, ICF-CY 
(International classification of functioning, disability and health for children 
and youth) sem snýr að börnum og ungmennum. Því er ætlað að horfa 
sérstaklega til þroska og umhverfisaðstæðna barna og ungmenna (WHO, 
2007). 
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Tómstundaiðja - skilgreiningar og einkenni 

Þátttaka í tómstundaiðju er ekki ný af nálinni og hefur verið við lýði frá upphafi 
siðmenningar. Hún getur haft mismunandi þýðingu fyrir einstaklinga og 
jafnvel haft ólíka merkingu í frábrugðnum menningarheimum. Erfitt hefur 
reynst að skilgreina hugtakið tómstundaiðja og hafa fræðimenn á því sviði 
lengi deilt um hvernig best sé að gera það (Torkildsen, 2005). Bandaríska 
iðjuþjálfafélagið hefur notast við skilgreiningu þeirra Parham og Fazio (2008) 
sem skilgreina tómstundaiðju sem ,,athöfn sem er sprottin af innri löngun og 
stunduð í frítíma en er ekki skyldubundin líkt og vinna, nám, eigin umsjá eða 
umönnun annarra (t.d. systkina eða gæludýra)“. 

Líkt og með skilgreiningu iðjuþjálfa hafa fræðimenn á borð við 
sálfræðinginn Neulinger og félagsfræðinginn Stebbins skilgreint 
tómstundaiðju út frá innri hvötum. Neulinger telur að tómstundaiðja sé stunduð 
af innri hvöt, vilja til að taka þátt og að einstaklingurinn upplifi frelsi við 
þátttökuna (Neulinger, 1981). Stebbins (2007, 2014) skiptir tómstundaiðju í 
þrennt, það er alvarlega tómstundaiðju (e. serious leisure), óformlega 
tómstundaiðju (e. casual leisure) og verkefnamiðaða tómstundaiðju (e. project-
based leisure). Alvarleg tómstundaiðja krefst þess að einstaklingurinn leggi sig 
fram og að hún reyni á þekkingu hans og lífsreynslu. Jafnframt þarf hún að 
vera fullnægjandi fyrir hann þegar til lengri tíma er litið. Dæmi um þetta er að 
æfa íþróttir eða stunda kórastarf. Óformleg tómstundaiðja veitir 
einstaklingnum strax einhverskonar gleði eða vellíðan, tekur hlutfallslega 
stuttan tíma og þarfnast ekki sérstaks undirbúnings eða þjálfunar. Sem dæmi 
um þetta má nefna slökun, leik eða félagsleg samskipti. Verkefnamiðuð 
tómstundaiðja beinist að ákveðnu verkefni sem krefst undirbúnings, 
fyrirhafnar, kunnáttu og færni og einstaklingurinn gerir óreglulega eða jafnvel 
aðeins einu sinni. Sem dæmi um slíkt má nefna undirbúning fyrir jól og afmæli 
eða þátttöku í sjálfboðaliðastarfi fyrir stóran viðburð (Stebbins, 2007; Stebbins 
2014). 
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Þýðing og áhrif tómstundaiðju 

Tómstundaiðja getur krafist mikils tíma en talið er að sá sem náð hefur 18 ára 
aldri verji um 18 af næstu 60 árum í tómstundaiðju. Það er tvöfalt meiri tími 
en hann notar í vinnu og svipaður fjöldi ára og hann eyðir í svefn. Líkt og með 
annað í lífinu tekur tómstundaiðja breytingum og aðlagast eftir mismundandi 
tímabilum og æviskeiðum til að auka líkur á að hún veiti sem mesta vellíðan 
og ánægju. Aðalviðfangsefni ungra barna er til dæmis leikur en með hækkandi 
aldri tekur tómstundaiðja smám saman meira rými. Á aldursbilinu 5-12 ára fara 
börn að mynda sín fyrstu nánu tengsl við aðra en fjölskyldumeðlimi og gerist 
það yfirleitt í gegnum tómstundaiðju (Leitner og Leitner, 2011). Val á 
tómstundaiðju þarf að skoða vel og hafa í huga aldur barnsins, hvar áhugi þess 
liggur, í hverju það er líklegt til að standa sig vel og upplifa samkennd og 
árangur. Leikni barns, hvort heldur sem er líkamleg eða félagsleg, þróast í 
gegnum tómstundaiðjuna og nýtist svo barninu á þeim árum sem framundan 
eru (Snæfríður Þóra Egilson, 2011). 

Hátt hlutfall íslenskra barna og ungmenna tekur þátt í einhvers konar 
tómstundaiðju og er íþróttastarfsemi þar umfangsmikil (Menntamála-
ráðuneytið, 2003). Í rannsókn þar sem skoðuð var meðal annars þátttaka barna 
í íþróttastarfi kom fram að 66% barna á unglingastigi tóku þátt í slíku starfi að 
einhverju marki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Rannsóknin 
var endurtekin meðal barna á miðstigi og þá kom í ljós að í 5.bekk stunduðu 
35% stelpna og 40% stráka íþróttir fjórum sinnum í viku eða oftar. Í 6. bekk 
var hlutfallið komið í 44% en í 7.bekk stundaði yfir helmingur nemenda íþróttir 
fjórum sinnum í viku eða oftar (Mennta- og menningarmála-ráðuneytið, 2015). 

Ýmsir þættir hafa áhrif á þátttöku í tómstundaiðju, bæði jákvæðir og 
neikvæðir. Einstaklingsbundnir þættir sem hafa áhrif eru meðal annars 
áhugamál, viðhorf, hæfileiki og persónuleiki. Umhverfisþættir hafa ekki síður 
áhrif á þátttöku, til dæmis aðstaða, framboð og gæði og skipulag 
tómstundaiðjunnar, fjárhagur foreldra eða annarra umönnunaraðila og hvort 
barnið hefur félagsskap eða ekki (Torkildsen, 2005). Í yfirlitsgrein Feldman og 
Matjasko (2005) voru niðurstöður 46 rannsókna á þátttöku unglinga í 
tómstundaiðju utan skólatíma teknar saman. Þar kom í ljós að félagslegt 
umhverfi hafði áhrif á hvað börn tóku sér fyrir hendur og að tómstundaiðkun 
hafði áhrif á viðhorf þeirra til náms og námsárangurs, til dæmis voru auknar 
líkur á að barnið menntaði sig og væri félagslega vel metið. Þátttaka í 
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tómstundaiðju örvaði félagslegan þroska, tengslamyndun átti sér stað og 
tillitsemi og traust til annarra jókst. Samantektin sýndi einnig að tómstundaiðja 
hafði áhrif á gildi barna og unglinga og hvaða samfélagslegu hlutverkum þau 
kusu að gegna. Jafnframt hafði hún áhrif á hvernig börnin spjöruðu sig á 
fullorðinsárum og dró þátttaka í tómstundaiðju úr líkum á misnotkun efna og 
afbrotahegðun. 

 

Áhrif á samskipti og tengsl 

Hverju barni er mikilvægt að fá tækifæri til að mynda náin tengsl við annað 
barn. Flest börn eyða stórum hluta dags utan heimilis og eru í miklum 
samskiptum við önnur börn. Þessi félagslegu samskipti hafa mikið að segja um 
þróun félagslegs þroska hjá viðkomandi barni. Upphaf grunnskólagöngu 
marka því oft fyrstu skref barna í þá átt að mynda sanna vináttu (Dunn, 2004). 
Vinátta milli tveggja einstaklinga, eða innan vinahóps, þróast oft út frá stórum 
hópi sem hittist oft. Þar liggur ein helsta ástæðan fyrir því að vinir eiga sér oft 
sömu eða svipuð áhugamál (Laugeson, 2013). 

Tómstundaiðja gerir börnum ekki einungis kleift að finna innra-sjálf heldur 
einnig að hafa samskipti við aðra á eigin forsendum (Gammon, 2014). Þar 
eignast þau vini sem hefur mikil áhrif á tilfinningalega þætti og veitir þá 
upplifun að þau séu samþykkt í samfélaginu (Vroman, 2015). Að skynja 
vináttu getur verið mjög mikilvægur hluti þess að upplifa tómstundaiðju á sem 
jákvæðastan hátt. Fyrir marga er jafnvel besta leiðin til að hitta nýtt fólk og 
eignast nýja vini sú að taka þátt í tómstundaiðju (Leitner og Leitner, 2011). 

Fredricks o.fl. (2002) gerðu eigindlega rannsókn þar sem greindir voru 
þættir sem höfðu áhrif á ástundun unglinga í íþróttum eða listum. Þátttakendur 
voru unglingar (n=41) í efri bekkjum grunnskóla sem vörðu miklum tíma í 
tómstundaiðju. Ein af megin ástæðum þess að unglingarnir tóku þátt í íþróttum 
eða listum var að vinir þeirra voru einnig þátttakendur. Eitt af því 
skemmtilegasta við þátttökuna var til dæmis að hafa möguleika á að hitta vini 
sína, kynnast öðrum jafnöldrum og eignast þannig nýja vini. Sumir 
unglinganna byrjuðu að taka þátt í íþróttum eða listum í von um að hitta aðra 
með sömu eða svipuð áhugamál. 
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Áhrif á líkamsstarfsemi 

Tómstundaiðja skiptir máli fyrir einstaklinga og samfélög og er mikilvæg fyrir 
heilsu og lífshamingju hvers og eins (Haworth, 2014). Haworth (2014) vitnar 
í samantekt Iso-Ahola og Mannel, en þeir tóku saman fjölda rannsókna þar sem 
niðurstöður sýndu að þátttaka fólks í tómstundaiðju gat ýtt undir jákvætt 
viðmót og aukið sjáfsvirðingu þess sem og dregið úr þunglyndi og kvíða hjá 
því. Jafnframt lærði einstaklingurinn að þekkja sjálfan sig og eiga í 
samskiptum við aðra sem jók lífsánægju hans og bætti andlega heilsu. Með 
þátttöku í tómstundaiðju finna börn sjálfa sig, læra nýja færni og hegðun og 
gegna hlutverkum sem þeim líður vel með (Vroman, 2015). Þó svo að 
tómstundaiðja sé ekki hamingja í sjálfu sér er ljóst að þátttaka í henni hefur 
áhrif á lífshamingju fólks (Stebbins, 2014). Einstaklingur sem hefur valið 
tómstundaiðju út frá eigin áhugahvöt ræður frekar við hegðun sína og gjörðir 
á meðan á þátttöku stendur (Gammon, 2014). 

Shin og You (2013) gerðu eftirfylgdarrannsókn þar sem sami spurningalisti 
var lagður fyrir kóreska unglinga með árs millibili. Alls svöruðu 3.188 
einstaklingar báðum spurningalistum. Í ljós kom að með þátttöku í 
tómstundaiðju fundu þeir fyrir gleði, hamingju og auknum lífsþrótti. Hjá 
báðum kynjum hafði ánægja af tómstundaiðju jákvæð langtíma áhrif á andlega 
vellíðan þar sem þátttaka í henni jók lífsánægju og minnkaði streitu. Í rannsókn 
Holder, Coleman og Sehn (2009) voru tengsl tómstundaiðju, vellíðunar og 
hamingju skoðuð. Þrír mismunandi spurningalistar voru lagðir fyrir 375 börn 
á aldrinum 8-12 ára sem tóku þátt og einn listi fyrir foreldra þeirra. 
Niðurstöðurnar sýndu jákvæð tengsl milli þátttöku í tómstundaiðju og 
vellíðunar og hamingju barnanna. Tómstundaiðja sem reyndi á líkamann líkt 
og íþróttir hafði hæstu jákvæðu fylgnina milli þátttöku og vellíðunar. 

 

Tengsl umhverfisþátta og tómstundaiðju 

Samband einstaklings og umhverfis er víxlverkandi og getur umhverfið haft 
mikil áhrif á þátttöku hans (Stewart og Law, 2003). Umhverfið hefur áhrif á 
val, skipulagningu, framkvæmd og ánægju við iðju (Townsend og Polatajko, 
2013). Innan ICF eru umhverfisþættir ,,hinar efnislegu, félagslegu og 
skoðanamótandi aðstæður sem fólk býr við“ (WHO, Háskólinn á Akureyri og 
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Embætti Landlæknis, 2015; 20). Þessir þættir geta bæði haft jákvæð og 
neikvæð áhrif á einstaklinginn hvort sem er á þátttöku hans í samfélaginu eða 
getuna til að framkvæma ákveðin verk (WHO, 2001). 

Einnig getur umhverfið sem tómstundaiðjan fer fram í haft áhrif á hvernig 
upplifun einstaklingsins af þátttöku í henni er (Elkington, 2014). Hafa þarf í 
huga hvar athöfnin á sér stað, meðal annars vegna aðgengis, til dæmis í hvaða 
húsi eða í hvaða herbergi (Pierce, 2014). Í umhverfinu skiptir ekki aðeins það 
efnislega máli. Stuðningur og hvatning skiptir þar miklu máli, til dæmis frá 
fjölskyldu. Í félagsmótun barna og unglinga þjónar fjölskyldan þýðingarmiklu 
hlutverki. Þar finna þau oft fyrirmyndir sínar og fá stuðning og hvatningu. 
Vegna þessa geta foreldrar verið þungamiðja þess að börn og unglingar sýni 
áhuga á þátttöku í tómstundastarfi (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, 
Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

Í lýsandi samanburðarrannsókn sem Amalía Björnsdóttir, Baldur 
Kristjánsson og Börkur Hansen (2009) gerðu á tómstundaiðju og frítíma 
nemenda í 1., 3., 6. og 9. bekk grunnskóla var spurningalisti lagður fyrir 
nemendur (n=1002) og foreldra (n=1066). Helstu niðurstöður voru þær að 
foreldrum fannst mikilvægt að börn þeirra stunduðu tómstundaiðju af 
einhverju tagi. Viðhorf foreldra fór þó eftir menntunarstigi þeirra og fannst 
þeim foreldrum sem báðir voru með háskólagráðu mikilvægara að börn þeirra 
tækju þátt heldur en foreldrum sem einungis höfðu lokið grunnskólaprófi. 
Hohepa, Scragg, Schofield, Kolt og Schaaf (2007) könnuðu í 
þversniðsrannsókn sinni stuðning ýmissa aðila við þátttöku barns, þar með 
talið til tómstundaiðju. Þátttakendur voru 3.471 barn á aldrinum 12-18 ára. 
Niðurstöður sýndu að hvatning frá foreldrum og vinum var lykilatriði hvað 
varðaði þátttöku í tómstundaiðju eftir skóla. Eins skipti hvatning systkina máli 
ef einstaklingurinn var ungur að árum en eftir því sem einstaklingur var eldri 
skipti hvatning vina meira máli. 

Á síðustu árum hafa tengsl tekna og tómstundaiðju aukist. Í rannsókn 
Hagstofunnar (2015) þar sem borin var saman þátttaka í tómstundaiðju á milli 
áranna 2009 og 2014 tóku 3.001 heimili þátt. Niðustaða þeirrar rannsóknar 
sýndi að tengslin milli þátttöku barna í tómstundaiðju og tekna heimilisins voru 
mun sterkari árið 2014 en árið 2009. Niðurstöður sýndu einnig að mun minni 
þátttaka var í tómstundaiðju hjá börnum efnaminni foreldra. Sama rannsókn 
sýndi auk þess fram á að aldur og menntun foreldra skipti máli, því eldri sem 
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foreldrarnir voru og því meira menntaðir því líklegra var að barnið stundaði 
tómstundaiðju. 

 

Þátttaka fatlaðra barna í tómstundaiðju 

Málefni fatlaðra hafa fengið aukna athygli á síðustu árum bæði meðal 
fræðimanna og almennings. Vitundarvakning hefur orðið í samfélaginu og 
fatlaðir öðlast viðurkenningu innan þess (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fyrir 
fötluð börn, líkt og fyrir önnur börn, er þátttaka í tómstundaiðju mikilvæg 
(Kramer o.fl., 2014). Þegar fötluð börn taka af sjálfsdáðum þátt í tómstundaiðju 
sem veitir þeim ánægju ýtir það undir vellíðan og lífshamingju þeirra (King 
o.fl., 2003). Þannig læra þau inn á sjálf sig og upplifa hvað þau geta gert og 
hvað ekki. Með því að taka þátt í tómstundaiðju geta þau átt kost á að eiga 
samskipti við önnur fötluð börn. Þau samskipti geta ýtt undir traust þeirra á 
milli og að þau leiðbeini hvert öðru. Þau fá einnig tækifæri til að samsama sig 
öðrum og geta þessi samskipti geta gert það að verkum að barnið beri kennsl á 
styrk sinn sem fatlaður einstaklingur í samfélaginu (Kramer o.fl., 2014). Á 
Íslandi voru 3.351 börn með umönnunarmat í lok árs 2015 (Tryggingastofnun 
Íslands, 2015). 
 

Þættir sem stuðla að eða hindra þátttöku 

Mikilvægt er að greina þá þætti sem ýta undir eða hindra þátttöku fatlaðra 
barna í tómstundaiðju, hvort heldur sem er umhverfisþætti eða 
einstaklingsbundna þætti (King o.fl., 2003). Fötluð börn fá almennt ekki sömu 
tækifæri og aðrir jafnaldrar þeirra til að stunda tómstundaiðju utan skólatíma 
(Turnbull og Turnbull, 1997) og rekast oftar en ekki á hindranir. Þessar 
hindranir geta orðið til þess að þau upplifi sig ekki sem fulla þátttakendur í 
samfélaginu. Hindranirnar eru alla jafna fleiri hjá fötluðum börnum en 
ófötluðum en þó má ætla að ýmislegt eigi við um báða hópa eins og fjárhagur 
foreldra, samgöngur og aðstæður heima fyrir (Leitner og Leitner, 2011). 

Þrátt fyrir að í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk 
(2013) sé kveðið á um að huga eigi að réttindum og frelsi allra hefur aðgreining 
innan tómstundaiðju verið til staðar hér á landi. Rannveig Traustadóttir (2008) 
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tók viðtöl við fötluð börn á aldrinum 6-20 ára, ásamt því gera þátttökuathugun 
til að kanna líf og reynslu þeirra. Niðurstöður leiddu í ljós að aðgreining kom 
mest fram í frítíma fatlaðra barna og ungmenna og að svæði sem þau nota til 
tómstundaiðju voru allflest sérstaklega ætluð fyrir fatlað fólk. Einnig kom fram 
að erfitt var að finna rými þar sem fötluð og ófötluð börn vörðu tíma saman ef 
undan er skilinn sjálfsprottinn leikur. Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og 
Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2015) gerðu þátttökurannsókn á þróun tómstundaiðju 
fyrir fjölbreyttan hóp barna með ólíkan bakgrunn á aldrinum 10-12 ára. 
Þátttakendur voru 40 talsins, bæði fötluð og ófötluð börn. Niðurstöður þeirrar 
rannsóknar sýndu fram á að margbreytileiki barnanna var ekki fyrirstaða 
heldur veitti hann þeim tækifæri til þátttöku og virkni. Hann ýtti undir 
samvinnu barnanna og veitti ólíkum börnum möguleika á að nýta sína 
persónulegu styrkleika. Börnin áttuðu sig á þörfum hvers annars, hjálpuðust að 
við verkefni og áttu öll sama markmið sem var að gera eitthvað skemmtilegt 
með öðrum börnum. 

 

Einstaklingsbundnir þættir og líkamsstarfsemi 

Samkvæmt ICF mynda einstaklingsbundnir þættir ,,hinn sérstæða bakgrunn í 
lífi hvers manns og standa fyrir þá eiginleika einstaklings sem tilheyra ekki 
heilsufari eða heilbrigðisástandi hans“ (WHO, Háskólinn á Akureyri og 
Embætti Landlæknis, 2015; 33). Líkamsstarfsemi er hins vegar hin 
lífeðlisfræðilega starfsemi líkamskerfa en skerðingar á henni eru að öllu jöfnu 
taldar nógu góð ástæða til að aðgreina fatlað fólk frá ófötluðu í tómstundaiðju 
(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Í rannsókn Shields og 
Synnot (2016) voru notuð tíu rýnihópasamtöl í þeim tilgangi að kanna hvaða 
þættir ýttu undir eða hindruðu þátttöku fatlaðra barna í tómstundaiðju sem 
krafðist líkamlegrar hreyfingar. Í rýnihópunum voru fötluð börn, foreldrar 
fatlaðra barna og starfsmenn sem unnu með fötluðum börnum í slíkri 
tómstundaiðju. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að börnin vildu taka þátt í 
íþróttastarfi gleðinnar vegna sem og að eiga stund með vinum eða eignast nýja 
vini. Eftir því sem barnið var eldra var erfiðara fyrir það að stunda 
tómstundaiðju sem reyndi á hreyfingu. Bilið milli þeirra og jafnaldranna 
breikkaði þá hvað færni og snerpu varðaði og einnig komin meiri keppni og 
harka í íþróttirnar. 
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Forrannsókn sem byggðist á viðtölum við 12 ungmenni með röskun á 
hreyfiþroska leiddu í ljós að um helmingi þeirra farnaðist vel félagslega og tók 
þátt í nokkuð fjölbreyttri tómstundaiðju. Hinn helmingurinn átti erfiðara 
uppdráttar, til dæmis vegna kvíða og feimni, og sótti frekar í tómstundaiðju 
sem krafðist ekki samneytis við aðra. Að mati þeirra allra hafði tómstundaiðja 
mikið gildi (Gerður Gústavsdóttir, Helga Guðjónsdóttir og Valrós 
Sigurbjörnsdóttir, 2006). Í yfirlitsgrein þeirra Tonkin, Ogilvie, Greenwood, 
Law og Anaby (2014) voru teknar saman 32 rannsóknir á þátttöku fatlaðra 
barna í athöfnum utan skólatíma og hvaða þættir ýttu undir eða hindruðu 
þátttökuna. Þar kom fram að þættir eins og gleði, að vera með og sjálfstæði 
skiptu öll börnin miklu máli í tengslum við tómstundaiðju. Þátttaka barnanna í 
tómstundaiðju fór mikið eftir líkamlegri og vitsmunalegri færni þeirra, því 
meiri færni á hvoru sviði fyrir sig þýddi meiri þátttöku. Þátttaka fatlaðra barna 
í tómstundaiðju var einnig skoðuð í kerfisbundinni yfirlitsrannsókn þeirra Bult, 
Verschuren, Jongmans, Lindeman og Ketelaar (2011). Niðurstöður þeirra gáfu 
vísbendingar um að því minni færni við grófhreyfingar því ólíklegra var að þau 
tækju þátt í tómstundaiðju. Aftur á móti var líklegra að þau tækju þátt ef 
fínhreyfigeta var góð. Námsgeta og færni til tjáskipta hafði einnig töluvert 
forspárgildi en eftir því sem námserfiðleikar barns voru meiri eða tjáskipta-
hæfni þess minni var ólíklegra að það tæki þátt. 

Tonkin o.fl., (2014) komust einnig að þeirri niðurstöðu að algengt væri að 
fötluð börn stunduðu einsleitari tómstundaiðju en jafnaldrar þeirra og verðu 
minni tíma í hana í viku hverri. Einnig stunduðu þau hana af minni ákafa þrátt 
fyrir að svipuð form tómstundaiðju höfðuðu til þeirra og jafnaldra þeirra. Í 
rannsókn um almenna þátttöku fatlaðra barna sem Law o.fl. (2005) gerðu voru 
þátttakendur 427 börn á aldrinum 6-14 ára. Börnin voru með mismunandi 
skerðingar og var gögnum safnað saman með matstækjum og spurningalistum. 
Þar kom fram að fötluð börn stunduðu tómstundaiðju í mun minna mæli en 
ófötluð börn og af minni ákefð. Ullenhag, Krumlinde-Sundholm, Granlund og 
Almquist (2014) rannsökuðu einnig mun á þátttöku fatlaðra (n=55) og 
ófatlaðra (n=337) sænskra 6-17 ára barna í tómstundastarfi með því að leggja 
matslista fyrir báða hópa. Þar kom í ljós að ákefðin tengdist færni barns, aldri 
og kyni. Því yngri sem börnin voru því meiri ákefð sýndu þau og strákar sýndu 
meiri ákefð en stelpur. Þessi rannsókn leiddi einnig í ljós að fötluð börn fengu 
jafn mikla gleði og ánægju út úr tómstundaiðju sinni og jafnaldrar þeirra. Sú 
niðurstaða kom einnig fram í þversniðsrannsókn Engel-Yeger, Jarus, Anaby 



17 
 

og Law (2009) á samanburði á ísraelskum börnum með CP (cerebral palsy) og 
jafnöldrum þeirra. 

 

Umhverfisþættir 

Umhverfisþættir eru bæði efnislegir og félagslegir og geta haft bæði jákvæð 
og neikvæð áhrif á þátttöku barna og ungmenna í tómstundaiðju (WHO, 2001). 
Þættir sem geta ýtt undir þátttöku eru til dæmis jákvætt viðhorf samfélagsins, 
stuðningur fjölskyldu og bekkjarfélaga, gott aðgengi að mannvirkjum og 
fjölbreytt úrval tómstundaiðju. Hins vegar geta neikvæð viðhorf eða framkoma 
annarra, ofverndun frá hendi foreldra, vöntun á upplýsingum eða aðstoð og 
slæmt aðgengi að þeim stöðum sem bjóða upp á tómstundaiðju hindrað 
þátttöku þeirra (Anaby, Law, Teplicky, 2013). Fyrir fatlað fólk er mikilvægt 
að aðgengi sé gott og að samgöngur séu góðar og þægilegar. Slæmt 
samgöngukerfi og léleg hönnun á mannvirkjum eru dæmi um hindranir sem 
aftra þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu og draga úr sjálfstæði (Pierce, 2014). 

Foreldrar fatlaðra barna eru oft tregir til að fara með barnið út í samfélagið 
vegna þess að þeir óttast neikvæð viðbrögð frá öðru fólki (Jaffe og Cosper, 
2015). Fordómar eru ein helsta ástæða þess að fólk með þroskahömlun tekur 
ekki þátt í tómstundaiðju með ófötluðu fólki (Kristjana Jokumsen og Rannveig 
Traustadóttir, 2014). Í forrannsókn Gerðar Gústavsdóttur o.fl. (2006) nefndu 
þátttakendur að stuðningur fjölskyldu ýtti undir þátttöku þeirra í 
tómstundastarfi og í rannsókn Tonkin o.fl. (2014) sýndu niðurstöður fram á að 
fötluð börn stunduðu sína tómstundaiðju frekar með fjölskyldu sinni en vinum 
og fór tómstundaiðjan oft fram í námunda við heimili þeirra. Einnig kom fram 
að foreldrar tengdu umhverfisþætti ekki síður en einstaklingsbundna þætti við 
árangursríka þátttöku, meðal annars öryggi og aðstoð. 

Í þversniðsrannsókn Solish, Perry og Minnes (2010) var borin saman 
þátttaka þriggja hópa í ýmiss konar tómstundaiðju, en þetta voru ófötluð börn, 
börn með einhverfu og börn með þroskahömlun. Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að fötluðu börnin áttu færri vini sem tengdust tómstundaiðjunni og voru 
líklegri til að stunda tómstundaiðjuna með foreldrum eða öðrum fullorðnum 
einstaklingi heldur en ófötluðu börnin. Svipaðar niðurstöður fengu Taheri, 
Perry og Minnes (2016) í samanburðarrannsókn sinni á þátttöku þessa sömu 
þriggja hópa í félagslegum athöfnum. Fötluðu börnin í þeirri rannsókn áttu 
einnig mun færri vini bæði í skólanum og utan hans heldur en jafnaldrar þeirra. 
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Bein aðstoð frá vinum og leiðbeinendum getur ýtt undir þátttöku fatlaðra barna 
(Jaffe og Cosper, 2015). Niðurstöður rannsóknar Shields og Synnot (2016) 
sýndu mikilvægi þess að leiðbeinendur og þjálfarar tækju vel á móti börnunum 
og væru tilbúnir til að aðlaga tómstundaiðjuna að þeim. Skortur á þekkingu 
þessara aðila og reynslu af að vinna með fötluðum börnum var hins vegar 
hindrandi þáttur. 

Til eru íslenskar rannsóknir á því hvað hindrar þátttöku fatlaðs fólks í 
tómstundaiðju. Helga Jóhanna Stefánsdóttir (2015) notaði þátttökuathuganir 
og viðtöl við foreldra, fötluð börn og fagfólk til að skoða þátttöku 10-15 ára 
barna með ólíkar skerðingar í tómstundaiðju. Gagnasöfnun fór fram með 
viðtölum og þátttökuathugunum. Einungis eitt barnanna æfði íþróttir með 
jafnöldrum, hin æfðu innan íþróttafélaga sem voru sérstaklega ætluð fyrir 
fatlað fólk. Sum börnin langaði að æfa íþróttir með jafnöldrum en fengu ekki 
viðeigandi stuðning til þess. Þau fengu almennt fá tækifæri til að stunda 
tómstundaiðju utan heimilis og skóla og tómstundaiðjan sem þau tóku þátt í 
stunduðu þau með fullorðnu fólki eða undir eftirliti þeirra. Einblínt var á 
skerðingu barnanna frekar en á kyn þeirra eða aldur til dæmis þegar börnunum 
var skipt upp í hópa. Þetta fyrirkomulag gerði það að verkum að þau misstu 
áhugann á að taka þátt. 

Shelley (2002) skoðaði leik og tómstundaiðju fatlaðra barna og unglinga 
með spurningakönnun sem foreldrar barnanna brugðust við (n=1085). 
Skerðing barnanna og unglinganna skiptist í nokkra flokka. Í ljós kom að 46% 
foreldra stóðu ekki sérlega vel fjárhagslega og 25% töldu að samgöngur ekki 
vera nógu góðar. Meirihluti foreldranna, eða 64%, töldu að starfsfólkið sem 
hafði fengið þjálfun í að aðstoða börnin stuðlaði að þátttöku þeirra og 59% 
foreldranna álitu að einstaklingsmiðuð þjónusta ýtti undir þátttöku. Hins vegar 
sáu foreldrar líka miklar hindranir í hinu efnislega umhverfi og nefndu skort á 
römpum, sjálfopnandi hurðum, skiptiaðstöðu og tækjum sem börn í hjólastól 
gætu notfært sér. Jafnframt fannst foreldrum skorta upplýsingar um hvað væri 
í boði fyrir börn þeirra, vöntun á tómstundaiðju þar sem systkini máttu vera 
með og skortur á aðstoð fyrir börn sem ættu erfitt með að vera í stórum hópum. 
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Samantekt 

Þátttaka í tómstundaiðju er órjúfanlegur hluti daglegs lífs hjá mörgum börnum 
og ungmennum á Íslandi. Ýmis tómstundaiðja er í boði utan skólatíma svo 
flestir finna eitthvað við sitt hæfi hvort heldur sem er íþróttir, námskeið eða 
félagsstarf. Þátttaka í tómstundaiðju hefur ýmislegt jákvætt í för með sér fyrir 
börn og unglinga, bæði líkamlegt og andlegt, og getur haft forvarnargildi. 
Mikilvægt er að börn taki þátt af sjálfsdáðum og hafi áhuga á því sem þau taka 
sér fyrir hendur. Þannig eru meiri líkur á að þátttakan veiti þeim aukna vellíðan 
og lífshamingju. 

Fötluð börn, eins og öll önnur börn, hafa þörf fyrir að leika sér og hafa 
hlutverk þar sem þau njóta samveru með öðrum börnum. Þátttaka í 
tómstundaiðju getur uppfyllt allar þessar þarfir og meira til. Hins vegar eru 
fötluð börn líklegri til að taka minni þátt í tómstundaiðju heldur en jafnaldrar 
þeirra, tómstundaiðja þeirra er einhæfari og þau stunda hana af minni ákefð. 
Þar leika umhverfisþættir og einstaklingsbundnir þættir stórt hlutverk. 
Mikilvægt er að börnin hafi stuðning frá foreldrum, vinum og leiðbeinendum 
og að samfélagið í heild sé opið fyrir því að veita þeim tækifæri til þátttöku í 
tómstundaiðju sem þau hafa áhuga á. 
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3. kafli - Aðferðafræði 
Í kaflanum er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsóknarsnið 
ásamt lýsingu á framkvæmd hennar. Gerð verður grein fyrir þátttakendum í 
rannsókninni sem og spurningalistanum sem var notaður. Að lokum er 
umfjöllun um siðfræðilega þætti rannsóknarinnar. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þátttöku fatlaðra barna í 
tómstundaiðju og bera hana saman við þátttöku jafnaldra þeirra. Einnig að 
kanna möguleika fatlaðra barna til þátttöku í tómstundaiðju og hvað foreldrum 
þeirra fannst um tómstundaiðju sem börnum þeirra bauðst eða sem þau tóku 
þátt í.  

Í rannsókninni var leitast við að svara eftirfarandi spurningum: 

1. Hver er þátttaka fatlaðra grunnskólabarna í tómstundaiðju samanborið 
við jafnaldra þeirra? 

2. Hverjir eru möguleikar fatlaðra grunnskólabarna til að taka þátt í 
tómstundaiðju? 

3. Hver eru viðhorf foreldra fatlaðra grunnskólabarna til tómstundaiðju 
barna sinna? 
 

Rannsóknarsnið 

Til að fá heildaryfirlit yfir þann hóp sem verið var að rannsaka var valið að 
beita megindlegri aðferð, það er lýsandi samanburðarrannsókn með þversniði. 
Megindleg aðferðarfræði byggir á raunhyggju og þegar hún er notuð er 
tölulegum gögnum safnað á skipulagðan og hlutbundinn hátt. Þessi 
aðferðafræði er notuð þegar safna á upplýsingum um ákveðnar breytur og 
skoða tengsl þeirra á milli og ef til vill orsakasamhengi (Burns og Grove, 
2009). Lýsandi samanburðarrannsókn er notuð þegar skoða á mun milli tveggja 
eða fleiri hópa þar sem ekki er notað inngrip eða íhlutun. Rannsóknarsniðið 
gefur nytsamlegar upplýsingar þótt ekki sé hægt að finna ástæðuna fyrir því 
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hvers vegna munur milli hópa finnst eða ekki (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 
2013). Með þversniði er átt við að einungis er gerð ein mæling í hvoru úrtaki 
fyrir sig. Helstu kostir þessa sniðs eru að það tekur stuttan tíma í framkvæmd 
og er ekki mjög kostnaðarsamt. Galli þess er hins vegar sá að erfitt getur verið 
að finna hver orsökin er (Polit og Beck, 2008). 
 

Þátttakendur 

Þýði rannsóknarinnar voru öll grunnskólabörn á Akureyri sem stunduðu nám 
við einhvern af grunnskólum bæjarins. Þýðinu var skipt í tvo hópa, annars 
vegar öll fötluð börn (n=96) sem fengu þjónustu frá Fjölskyldusviði 
Akureyrarbæjar og hins vegar einfalt slembiúrtak úr hópi jafnaldra þeirra 
(n=210). Foreldrar barnanna fengu sendan spurningalistann og fylltu hann út. 
 

Mælitæki og breytur 

Spurningalistinn (sjá fylgiskjal A) sem var notaður í rannsókninni var 
hannaður af rannsakanda í samvinnu við leiðbeinendur og var ICF haft í huga 
við gerð hans. Við gerð spurningalista er mikilvægt að huga vel að 
uppbyggingu listans, að hann sé kerfisbundinn og skiljanlegur fyrir þann sem 
svarar. Einnig þarf útlit hans að ýta undir áhuga þess sem svarar og það þarf 
að vera auðvelt að fylla hann út. Vanda þarf val spurninga og gæta þess að þær 
myndi rökrétta heild (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Spurningalistar eru 
hagkvæm leið til að safna upplýsingum um viðhorf, skoðanir og atferli. Hægt 
er að velja hvernig uppbyggingu og fyrirlögn er háttað og auðvelt er að hafa 
hann nafnlausan. Ein af takmörkununum getur þó verið sú að erfitt getur reynst 
að búa hann til frá grunni (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 
Arnardóttir, 2013). 

Spurningalistinn innihélt 17 spurningar og var áætlaður svartími um 10 
mínútur. Skoðaðar voru nokkrar breytur. Bakgrunnsbreytur spurningalistans 
voru sex, þar af tengdust fimm barninu og ein foreldrunum. Breyturnar sem 
tengdust barninu voru skólastig, kyn, skerðing, færni og hjá hverjum barnið 
byggi og breytan sem tengdist foreldrunum var menntunarstig þeirra. 
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Spurningar sem lutu að tómstundaiðju barnsins voru sjö talsins. Þar var spurt 
út í hvers konar tómstundaiðju barnið stundaði, hversu margar klukkustundir á 
viku færu í hana, hversu mikla ánægju það veitti barninu að stunda 
tómstundaiðju, með hverjum barnið stundaði hana, hversu virkan þátt barnið 
tæki, helsti ávinningur þátttökunnar og hvort einhverjar hindranir væru fyrir 
þátttöku. Síðasti hluti listans, fjórar spurningar, var um viðhorf foreldra þar 
sem spurt var hvort þeim þætti þörf á breytingu á þátttöku barns síns, hvort 
þeim fannst þátttaka barnsins vera mikilvæg, hvernig framboð á tómstundaiðju 
væri sem mundi henta barninu og að lokum var opin spurning. Spurningarnar 
voru ýmist lokaðar, hálflokaðar eða opnar. Lokuðu spurningarnar voru 11 
talsins og voru svarmöguleikarnir ýmist á nafn- eða raðkvarða. Fimm 
spurningar voru hálflokaðar en þar voru ákveðin svör gefin upp fyrirfram en 
svarandanum var einnig gefinn kostur á að skrifa svar sitt. Ein spurning var 
opin en þar gátu foreldrarnir skrifað frekari athugasemdir fyndist þeim eitthvað 
meira þurfa að koma fram um tómstundaiðju barns síns en spurt var um í 
listanum. 

 

Framkvæmd 

Eftir að fyrstu drög spurningalistans voru tilbúin var hann prófaður á móður 
fatlaðs barns og veitti hún ýmsar gagnlegar ábendingar, meðal annars varðandi 
orðalag. Við uppsetningu spurningalistans var notaður kannanahugbúnaðurinn 
Outcome sem er aðgengilegur á netinu. Í samvinnu við Fræðslusvið 
Akureyrarbæjar tók starfsmaður úr hverjum skóla Akureyrarbæjar einfalt 
slembiúrtak úr þýði jafnaldra fötluðu barnanna. Kannanahugbúnaðurinn var 
notaður til að senda spurningalistann út og ítrekunarbréf til foreldra 
jafnaldranna. Tengiliður Fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar sendi öll bréf og 
spurningalistann á foreldra fatlaðra barna. 
 
 



24 
 

Gagnasöfnun og greining gagna 

Um miðjan nóvember var sent kynningarbréf um rannsóknina til foreldra allra 
þátttakenda í tölvupósti. Að fimm dögum liðnum var sendur annar tölvupóstur 
með netslóð sem beindi þeim að spurningalistanum. Ítrekun var send tvisvar 
sinnum í tölvupósti, sjö og tíu dögum eftir að spurningalistinn barst foreldrum. 

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS útgáfa 
20.0) var notað við úrvinnslu gagna. Við greiningu gagna var lýsandi tölfræði 
og ályktunartölfræði beitt. Lýsandi tölfræði lýsir helstu eiginleikum gagna, líkt 
og meðaltölum og dreifingu, en ályktunartölfræði er notuð þegar yfirfæra á 
niðurstöður úrtaks yfir á þýði (Polit og Beck, 2008; Þórarinn Sveinsson, 2013). 
Kí-kvaðrat var notað til að meta hvort hóparnir tveir væru nægilega ólíkir á 
ákveðinni mælingu til að óhætt væri að fullyrða að svo væri einnig í þýði. 
Einnig var kí-kvaðrat notað til að meta tengsl milli tveggja nafnbreyta eða milli 
nafn- og raðbreytu. Spearman rho var notaður til að mæla tengsl milli tveggja 
raðbreyta. Marktektarmörk voru sett við p < 0,05. 

 

Siðfræðilegir þættir 

Siðferðislegar kröfur rannsóknar eru ekki síður mikilvægar en þær 
aðferðafræðilegu (Sigurður Kristinsson, 2013). Við rannsóknir þarf að hafa 
fjórar höfuðreglur siðfræði heilbrigðisgreina í heiðri. Þær eru sjálfræðis-, 
skaðleysis-, velgjörðar og réttlætisregla. Sjálfræðisreglan kveður á um að virða 
beri einstaklinginn og sjálfræði hans og þar með að þátttakendur taki þátt í 
rannsókn sjálfviljugir. Skaðleysisreglan fjallar um að þátttakendur taki ekki 
óþarfa áhættu með þátttöku sinni og að rannsakendur forðist að valda þeim 
skaða. Velgjörðarreglan kveður á um að mannkynið hagnist á þeim 
rannsóknum sem gerðar eru og þar með láti þátttakendur gott af sér leiða. Að 
lokum er það réttlætisreglan en með henni er lögð áhersla á að allir 
þátttakendur skuli fá það sem þeir eiga skilið, það er að réttlætinu sé fullnægt 
og að ekki sé verið að brjóta á hópum sem minna mega sín (Sigurður 
Kristinsson, 2013). 

Með því að fara eftir sjálfræðisreglunni var foreldrum þátttakenda sent 
kynningarbréf um rannsóknina (sjá fylgiskjal B) áður en spurningalistinn var 
sendur út. Skaðleysisreglan var höfð í heiðri því rannsakandi fékk ekki í hendur 
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netföng foreldra þeirra barna sem Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar sinnir og 
voru foreldrarnir upplýstir um að gögnin væru ópersónugreinanleg. Haft var 
samband við Vísindasiðanefnd sem staðfesti að ekki væri um leyfisskylda 
rannsókn að ræða (sjá fylgiskjal C). Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 
(sjá fylgiskjal D). Skrifað var undir samstarfsyfirlýsingar annars vegar við 
Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar (fylgiskjal E) og hins vegar við Fræðslusvið 
Akureyrarbæjar (fylgiskjal F).  
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4. kafli – Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og eftirfarandi 
rannsóknarspurningum svarað: 

1. Hver er þátttaka fatlaðra grunnskólabarna í tómstundaiðju samanborið 
við jafnaldra þeirra? 

2. Hverjir eru möguleikar fatlaðra grunnskólabarna til að taka þátt í 
tómstundaiðju? 

3. Hver eru viðhorf foreldra fatlaðra grunnskólabarna til tómstundaiðju 
barna sinna? 

Hér verður fyrst greint frá bakgrunnsupplýsingum um báða hópana og síðan 
niðurstöðunum sem svara spurningunum þremur. Svarhlutfallið var 61,5% 
(n=59) hjá foreldrum fötluðu barnanna en 54,8% hjá foreldrum jafnaldra þeirra 
(n=115). 

 

Bakgrunnsupplýsingar 

Tafla 1 veitir bakgrunnsupplýsingar um börnin og foreldrana. Nokkur munur 
var á dreifingu hópanna eftir skólastigum en í hópi fötluðu barnanna voru flest 
á elsta stigi en flest á yngsta stigi hjá jafnöldrum þeirra. Sama gilti um kyn þar 
sem 80% fötluðu barnanna voru strákar en aðeins 47% í hópi jafnaldra þeirra. 
Ekki fannst marktækur munur á hópunum tveimur eftir því hjá hverjum barnið 
bjó en flest börnin í báðum hópunum bjuggu hjá báðum foreldrum. Í báðum 
hópum voru flestir foreldrar barnanna með háskólapróf. Marktækt fleiri 
foreldrar fötluðu barnanna voru með grunnskólapróf sem hæstu prófgráðu en í 
hinum hópnum, en þar voru hins vegar marktækt fleiri með háskólapróf. 
Röskun á einhverfurófi var langalgengasta skerðingin innan hóps fötluðu 
barnanna. Börn sem þurftu töluverða aðstoð voru 34% í hópi fötluðu barnanna 
en tæp 3% hjá jafnöldrum þeirra.  
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     Tafla 1.  Bakgrunnsupplýsingar um þátttakendur og foreldra þeirra 
 Fötluð börn 

Fjöldi (%) 
Jafnaldrar 
Fjöldi (%) 

Skólastig 
Yngsta stig 
Miðstig 
Efsta stig 
Samtals 

 
20 (33,9) 
14 (23,7) 
25 (42,4) 
59 (100) 

 
42 (36,5) 
38 (33,0) 
35 (30,4) 
115 (100) 

Kyn 
Stelpa 
Strákur 
Ósvarað 
Samtals 

 
16 (27,1) 
43 (72,9) 
0 (0,0) 
59 (100) 

 
60 (52,6) 
54 (47,4) 
1 (0,9) 
115 (100) 

Búseta 
Býr hjá öðru foreldrinu 
Býr hjá báðum foreldrum 
Býr hjá öðrum en foreldrum 
Ósvarað 
Samtals 

 
18 (30,5) 
40 (67,8) 
0 (0,0) 
1 (1,7) 
59 (100) 

 
23 (20,0) 
91 (79,1) 
1 (0,9) 
0 (0,0) 
115 (100) 

Menntun foreldris 
Grunnskólapróf 
Framhaldsskólapróf 
Háskólapróf 
Samtals 

 
13 (22,0) 
16 (27,2) 
30 (50,8) 
59 (100) 

 
9 (7,8) 
29 (25,2) 
77 (67,0) 
115 (100) 

Skerðing barns 
Röskun á einhverfurófi 
Þroskahömlun 
Hreyfihömlun 
Athyglisbrestur með ofvirkni 
Vandi af geðrænum toga 
Annað/ á ekki við 
Ósvarað 
Samtals 

 
38 (64,4) 
8 (13,6) 
5 (8,5) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
7 (11,9) 
0 (0,0) 
59 (100) 

 
2 (1,7) 
0 (0,0) 
1 (0,9) 
5 (4,3) 
0 (0,0) 
106 (92,2) 
1 (0,9) 
115 (100) 

Færni við daglegar athafnir 
Er alltaf sjálfbjarga 
Er að mestu sjálfbjarga 
Þarf töluverða aðstoð 
Ógild svör/ósvarað 
Samtals 

 
5 (8,5) 
29 (49,2) 
20 (33,9) 
5 (8,5) 
59 (100) 

 
81 (70,4) 
29 (25,2) 
3 (2,6) 
2 (1,7) 
115 (100) 
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Þátttaka fatlaðra barna og jafnaldra þeirra í 
tómstundaiðju 

Tafla 2. sýnir samanburð á þátttöku hópanna tveggja í tómstundaiðju eftir skólastigi, 
kyni og menntun foreldris. Um 61% fötluðu barnanna tóku þátt í tómstundaiðju en 
tæplega 96% jafnaldra þeirra og var munurinn marktækur. Þessi mismunur átti við 
um bæði kynin og öll skólastig og menntunarstig foreldranna. Í hópi fötluðu 
barnanna var þátttaka í tómstundaiðju algengari eftir því sem börnin voru eldri en í 
hópi jafnaldra þeirra var frekar jöfn þátttaka eftir skólastigum. Í báðum hópum var 
þátttakan meiri eftir því sem menntunarstig foreldra var hærra.  
 
Tafla 2.  Samanburður á þátttöku fatlaðra barna og jafnaldra þeirra í 
tómstundaiðju eftir skólastigi, kyni og menntun foreldris 

 Fötluð börn 
Fjöldi (%) 

Jafnaldrar 
Fjöldi (%) 

p-gildi 

Skólastig 
Yngsta stig 
Miðstig 
Efsta stig 
Samtals 

 
9 (45,0) 
9 (64,3) 
18 (72,0) 
36 (61,0) 

 
39 (92,9) 
37 (97,4) 
34 (97,1) 
110 (95,7) 

 
˂ 0,001* 
0,001* 
0,005* 
˂ 0,001* 

Kyn 
Stelpa 
Strákur 
Samtals 

 
10 (62,5) 
26 (60,5) 
36 (61,0) 

 
59 (98,3) 
50 (92,6) 
109 (95,6) 

 
˂ 0,001* 
˂ 0,001* 
˂ 0,001* 

Menntun foreldris 
Grunnskólapróf 
Framhaldsskólapróf 
Háskólapróf 
Samtals 

 
6 (46,2) 
9 (56,2) 
21 (70,0) 
36 (61,0) 

 
8 (88,9) 
27 (93,1) 
75 (97,4) 
110 (95,7) 

 
0,040* 
0,003* 
˂ 0,001* 
˂ 0,001* 

* p-gildi ˂0,05 sýnir marktækan mun á samanburðarhópum 
 
Í töflu 3 má sjá þátttöku hópanna tveggja eftir eðli tómstundaiðjunnar. 

Marktækt færri fötluðu barnanna tóku þátt í einstaklings- og hópíþróttum 
heldur en jafnaldrar þeirra. Hins vegar tóku marktækt fleiri fötluðu barnanna 
þátt í hópa-/félagastarfi. Fleiri fötluð börn tóku þátt í tómstundaiðju sem 



30 
 

flokkaðist undir annað, en það reyndist oftast vera þátttaka í 
félagsmiðstöðvum. 
 
Tafla 3.  Samanburður á þátttöku fatlaðra barna og jafnaldra þeirra eftir eðli 
tómstundaiðju 

 Fötluð börn 
Fjöldi (%) 

Jafnaldrar 
Fjöldi (%) 

p-gildi 

Einstaklingsíþróttir 
Hópíþróttir 
Námskeið 
Tónlistarstarf 
Hópa-/félagastarf 
Annað 

12 (20,3) 
8 (13,6) 
4 (6,8) 
1 (1,7) 
7 (11,9) 
5 (8,5) 

42 (36,5) 
56 (48,7) 
4 (3,5) 
2 (1,7) 
3 (2,6) 
3 (2,6) 

0,029* 
˂ 0,001* 
0,325 
0,983 
0,013* 
0,080 

* p-gildi ˂0,05 sýnir marktækan mun á samanburðarhópum 
 

Sund var algengasta tómstundaiðja fötluðu barnanna en knattspyrna hjá 
jafnöldrum þeirra. Tómstundaiðja fötluðu barnanna var fábreyttari, það er þau 
tóku þátt í færri tegundum tómstundaiðju en jafnaldrar þeirra. Algengast var 
að fötluðu börnin stunduðu aðeins eina tegund af tómstundaiðju (66,7%) en 
tæplega 20% þeirra tóku þátt í tveimur tegundum og ekkert þeirra tók þátt í 
þremur eða fleiri. Hjá jafnöldrum þeirra var einnig algengast að stunda eina 
tegund tómstundaiðju (64,5%), en 23,6% stunduðu tvær tegundir og 9,1% þrjár 
eða fleiri. 

Í töflu 4 má sjá ástundun barnanna, það er tímann sem þau notuðu til 
tómstundaiðju, að hvaða marki þau tóku virkan þátt og hversu mikla ánægju 
þátttakan veitti þeim. Flest fötluðu börnin stunduðu tómstundaiðju í eina til 
tvær klukkustundir á viku en flestir jafnaldrar þeirra í 5 klukkustundir eða 
meira en marktækur munur var á milli hópanna á ástundun í 5 klukkustundir 
eða meira. 
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Tafla 4.  Samanburður á ástundun tómstundaiðju, virkni og ánægju fatlaðra 
barna og jafnaldra þeirra 

 Fötluð börn 
Fjöldi (%) 

Jafnaldrar 
Fjöldi (%) 

p-gildi 

Ástundun 
Minna en 1 klst. á viku 
1-2 klst. á viku 
3-4 klst. á viku 
5 klst. á viku eða meira 

 
8 (21,6) 
12 (32,4) 
10 (27,0) 
7 (18,9) 

 
8 (7,3) 
12 (10,9) 
35 (31,8) 
55 (49,5) 

 
0,154 
0,073 
0,054 
˂ 0,001* 

Virkni 
Mjög eða frekar  
virkan þátt 
Ekki sérlega eða alls ekki  
virkan þátt 
Veit ekki 
Svara ekki 

 
21 (58,3) 
 
13 (36,1) 
 
2 (5,6) 
0 (0,0) 

 
104 (94,6) 
 
3 (2,7) 
 
1 (0,9) 
2 (1,8) 

 
˂ 0,001* 
 
˂ 0,001* 
 
0,237 
- 

Ánægja 
Mikil eða frekar mikil ánægja 
Lítil eða engin ánægja 
Svara ekki 

 
29 (80,5) 
7 (19,5) 
0 (0,0) 

 
109 (99,1) 
0 (0,0) 
1 (0,9) 

 
˂ 0,001* 
˂ 0,001* 
- 

* p-gildi ˂0,05 sýnir marktækan mun á samanburðarhópum 
 

Marktækur munur var milli hópanna í virkni og ánægju. Rúmur helmingur 
fötluðu barnanna tóku virkan eða frekar virkan þátt í tómstundaiðjunni en hér 
um bil allir jafnaldrar þeirra. Það veitti flestum fötluðu börnunum mikla eða 
frekar mikla ánægju að stunda tómstundaiðju en öllum jafnöldrunum. Veik 
fylgni, r(33)= -0,373, p=0,033, reyndist milli ástundunar og ánægju hjá fötluðu 
börnunum en fötluðu börnin sem höfðu mikla ánægju eða frekar mikla ánægju 
af tómstundaiðjunni tóku einnig meiri þátt í klukkustundum talið. Þegar 
skoðaðar voru breyturnar virkni og ánægja hjá fötluðu börnunum kom í ljós 
meðalsterk fylgni þar á milli r(34)=0,588, p=0,001, en börnin sem höfðu mikla 
eða frekar mikla ánægju af því að taka þátt voru einnig mjög eða frekar virk í 
tómstundaiðjunni. 

Í töflu 5 sést með hverjum barnið stundaði tómstundaiðjuna. Flest fötluðu 
börnin stunduðu sína tómstundaiðju ein á meðan flestir jafnaldrar þeirra 
stunduðu hana með vinum sínum. Marktækt færri í hópi fötluðu barnanna 
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stunduðu tómstundaiðjuna með vinum sínum en jafnaldrar þeirra gerðu og 
marktækt fleiri fötluðu barnanna með einhverjum úr fjölskyldunni. 

 
Tafla 5.  Samanburður á tómstundafélaga fatlaðra barna og jafnaldra þeirra 

 Fötluð börn 
Fjöldi (%) 

Jafnaldrar 
Fjöldi (%) 

p-gildi 

Enginn 
Vinur/-ir 
Fjölskyldumeðlimur 
Stuðningsaðili 
Annar 

18 (50,0) 
10 (27,7) 
6 (16,7) 
1 (2,8) 
1 (2,8) 

44 (40,0) 
65 (59,1) 
1 (0,9) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 

0,312 
0,001* 
0,003* 
0,161 
0,161 

* p-gildi ˂0,05 sýnir marktækan mun á samanburðarhópum 
 

Aðstæður fatlaðra barna og möguleikar til að 
taka þátt í tómstundaiðju 

Tafla 6 sýnir þætti sem hindruðu þátttöku fötluðu barnanna í tómstundaiðju. 
Algengasta hindrunin var að barnið vantaði aðstoð en einnig að það vantaði 
félagsskap. Aðrar hindranir voru meðal annars kvíði, áhugaleysi og þéttskipuð 
dagskrá. 

 
      Tafla 6.  Hindranir gegn þátttöku fatlaðra barna í tómstundaiðju 

 Fjöldi (%) 
Vantar aðstoð 
Vantar félagsskap 
Aðgengi ábótavant 
Fær ekki akstur/ferliþjónstu 
Vantar tómstundaiðju við hæfi 
Viðmót þjálfara/leiðbeinanda 
Ekki tekið tillit til færni og þarfa 
Fjárhagsaðstæður 
Vantar stuðning að heiman 
Aðrar hindranir 
Á ekki við 

16 (27,1) 
8 (13,6) 
0 (0,0) 
0 (0,0) 
5 (8,5) 
1 (1,7) 
0 (0,0) 
3 (5,1) 
1 (1,7)  
10 (16,9) 
11 (18,6) 
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Tengsl voru milli færni við daglegar athafnir og þess að vanta aðstoð, χ2(1, 
N=54)=9,586, p=0,002 en helmingur þeirra barna sem þurftu töluverða aðstoð 
við daglegar athafnir fengu ekki aðstoð við tómstundaiðju sína. 

Tafla 7 sýnir hversu mikilvæga foreldrarnir töldu þátttökuna vera fyrir barn 
sitt og álit þeirra á ávinningi af þátttökunni, breytingu á þátttöku þess og 
núverandi framboði á tómstundaiðju við hæfi.  

 
  Tafla 7.  Viðhorf foreldra fatlaðra barna til tómstundaiðju barns síns 

 Fjöldi (%) 
Mikilvægi þátttöku 
Mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt 
Ekki sérlega mikilvægt eða alls ekki mikilvægt 

 
52 (88,1) 
7 (11,9) 

Ávinningur þátttöku 
Eykur sjálfstæði  
Veitir ánægju og gleði 
Eykur sjálfstraust 
Ýtir undir almennan þroska 
Ýtir undir samskipti við önnur börn 
Hjálpar við að halda daglegri rútínu 
Annað 

 
17 (28,8) 
8 (13,6) 
0 (0,0) 
5 (8,5) 
4 (6,8) 
0 (0,0) 
2 (3,4) 

Breyting á þátttöku 
Mætti taka oftar þátt 
Mætti taka sjaldnar þátt 
Mætti taka virkari þátt 
Mætti taka þátt af minni ákafa 
Mætti taka þátt í fjölbreyttari tómstundaiðju 
Engra breytinga þörf 

 
22 (37,3) 
0 (0,0) 
12 (20,3) 
0 (0,0) 
12 (20,3) 
12 (20,3) 

Framboð 
Mjög mikið eða mikið 
Lítið eða ekkert 

 
10 (16,9) 
48 (81,4) 

 
Langflestum foreldrum fannst mjög mikilvægt að barn þeirra tæki þátt í 

tómstundaiðju. Helsti ávinningur þátttökunnar fannst þeim vera sá að hún yki 
sjálfstæði barnsins og veitti því ánægju og gleði. Líkamleg og andleg vellíðan, 
líkamsþjálfun og samskipti við fólk á öllum aldri voru líka nefnd. 
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Flestir foreldrar töldu að barnið mætti taka þátt oftar og allir nema einn, 
sem áttu börn sem ekki tóku þátt í neinni tómstundaiðju vildu sjá breytingu á 
þátttöku barnsins. Flestum foreldrum fannst lítið framboð á tómstundaiðju og 
engum fannst það mjög mikið. Tengsl voru milli framboðs og þess að finnast 
ein af hindrunum vera vantar aðstoð, χ2(1, N=58)=4,603, p=0,032, en foreldrar 
þeirra barna sem vantaði aðstoð voru því líklegri til að finnast framboðið lítið 
eða ekkert. 

Sex foreldrar nýttu sér opnu spurninguna. Fjórar athugasemdir tengdust 
íþróttum, að þar væru gerðar of miklar kröfur, harkan væri mikil og erfitt 
reyndist að taka tillit til fötlunar og þarfa barnsins. Einnig kom fram að mikið 
væri um neikvætt tal og þjálfararnir gættu þess ekki að leggja áherslu á 
félagsleg samskipti og kurteisi til jafns við færni í íþróttinni. Þá taldi eitt 
foreldri að þjálfara/leiðbeinendur skorti næga þekkingu á fötlun barnsins til að 
vera færir um að veita því viðeigandi aðstoð. Hjá einu foreldri, sem fannst 
ganga vel í tómstundaiðjunni sem slíkri, kom fram að það vantaði aðstoð og 
stuðning þegar kæmi að ferðalögum sem tengdust henni. Auk þess nefndi eitt 
foreldri að æfingarnar hjá íþróttafélagi fyrir fatlaða væru á óhentugum tíma. 

 

Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að tómstundaiðja fatlaðra barna var 
töluvert frábrugðin jafnaldra þeirra. Samanborið við jafnaldra tóku fötluðu 
börnin, almennt, sjaldnar þátt í tómstundaiðju, minni tími fór í hana og hún var 
fábreyttari. Þau höfðu einnig minni ánægju af þátttökunni, voru ekki jafn virk 
í tómstundaiðjunni og líklegra var að þau stunduðu tómstundaiðjuna ein eða 
með fjölskyldumeðlim. Helstu hindranir sem foreldrar fötluðu barnanna 
nefndu voru að barn þeirra vantaði aðstoð, að til dæmis kvíði og áhugaleysi 
hindruðu þátttöku og að barn þeirra vantaði félagsskap. 

Flestum foreldrum fötluðu barnanna fannst mjög mikilvægt að barn þeirra 
tæki þátt í tómstundaiðju, að þátttakan yki sjálfstæði barnsins og veitti því 
ánægju og gleði. Engum af foreldrum fötluðu barnanna fannst framboð á 
tómstundaiðju mikið og voru marktæk tengsl milli þess hvað þeim fannst um 
framboðið og að barn þeirra vantaði aðstoð. Flestir foreldrarnir töldu að barnið 
þeirra mætti taka þátt í tómstundaiðju oftar en engum þeirra fannst barnið sitt 
þurfa að taka sjaldnar þátt eða af minni ákafa. 
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Í svörunum við opnu spurningunni komu aðallega fram þættir tengdir 
íþróttum. Í því sambandi var til dæmis nefnt að of miklar kröfur væru gerðar 
og að æfingatímar hjá íþróttafélagi sem væri ætlað fyrir fatlaða væru of seint 
að deginum. Eitt foreldri nefndi að aðstoð vantaði fyrir fötluðu börnin svo þau 
gætu tekið þátt í ferðalögum sem tengdust tómstundaiðjunni og eitt foreldri 
taldi að þekkingu þjálfara og leiðbeinenda á þörfum fatlaðra barna væri 
ábótavant.  
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5. kafli – Umræður 
Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar, takmarkanir 
hennar og hagnýtt gildi. Einnig verða settar fram hugmyndir að 
framtíðarrannsóknum.  
 

Ólíkar birtingarmyndir þátttöku 

Í ljós kom að mikill munur var á þátttöku fatlaðra barna og jafnaldra þeirra í 
tómstundaiðju. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að fötluð börn stunduðu 
tómstundaiðju í mun minna mæli en jafnaldrar þeirra, óháð aldri og kyni, og 
var hún einnig fábreyttari og annars eðlis. Þessar niðurstöður eru í samræmi 
við niðurstöður annarra rannsókna (Law o.fl., 2005; Engel-Yeger o.fl., 2009; 
Solish o.fl., 2010; Tonkin o.fl., 2014; Taheri o.fl., 2016; Woodmansee, Hahne, 
Imms og Shields, 2016). Hugsanlegt er að minna framboð sé á hentugri 
tómstundaiðju fyrir fötluð börn en jafnaldra þeirra sem og að vöntun á aðstoð 
til að geta tekið þátt í tómstundaiðju skorti en slík svör var að finna í 
niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig er líklegt að lítill tími sé fyrir 
tómstundaiðju hjá fötluðum börnum en rannsókn Söru Stefánsdóttur og 
Snæfríðar Thóru Egilson (2015) sýnir að mjög mikill tími fatlaðra barna fer í 
þjálfun, t.d. sjúkra- og iðjuþjálfun. Eins kemur fram í eigindlegri rannsókn 
Heah, Case, McGuire og Law (2007) að ein af hindrunum í vegi þátttöku 
fatlaðra barna í tómstundaiðju er að foreldrar hafa ekki mikinn tíma til að sinna 
áhugamáli barnsins. 

Þátttaka í íþróttum var marktækt minni meðal fötluðu barnanna en jafnaldra 
þeirra og er það í takt við niðurstöður rannsókna Taheri o.fl. (2016), Solish o.fl. 
(2010) og Ullenhag o.fl. (2014) sem sýndu fram á að fötluð börn taka síður þátt 
í íþróttum en önnur börn. Á námskeiðum eru börnin yfirleitt að taka þátt á eigin 
forsendum og ekki áhersla á keppni og frammistöðu. Þar eru þau einnig oftar 
en ekki í fámennum hópum og því auðvelt að fá aðstoð ef þarf. Ástæður þess 
að þátttaka í íþróttum er lítil gæti verið, líkt og kom fram í opnu spurningunni, 
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að þar eru oft gerðar of miklar kröfur, harkan er of mikil og erfitt er að taka 
tillit til fötlunar og þarfa barnsins og því torvelt að veita því þá aðstoð sem það 
þarfnast. Jafnframt má leiða líkum að því að líkamlegt úthald margra fatlaðra 
barna sé minna en jafnaldra þeirra og því eigi þau erfiðara með að halda í við 
þá þar sem að með auknum aldri eykst krafan um keppni, skuldbindingu og 
líkamlegt atgervi í íþróttum sem gerir sumum fötluðum börnum enn erfiðara 
fyrir að taka þátt. 

Næstum því 20% fötluðu barnanna höfðu litla sem enga ánægju af 
tómstundaiðjunni en í hinum hópnum höfðu öll börnin mikla eða mjög mikla 
ánægju af þátttökunni. Auk þess tók rúmur þriðjungur fötluðu barnanna ekki 
sérlega eða alls ekki virkan þátt í tómstundaiðjunni, en slíkt var næstum því 
óþekkt hjá jafnöldrum þeirra. Hvað virkni varðar eru niðurstöður þessarar 
rannsóknar í samanburði við rannsóknir Tonkin o.fl. (2014) og Law o.fl. 
(2005) sem sýna að fötluð börn taka ekki eins virkan þátt í sinni tómstundaiðju 
og jafnaldrar. Forvitnilegt væri að vita hvort þau eru að stunda tómstundaiðju 
einungis í hópi fatlaðra barna eða með öðrum jafnöldrum því ekki virtist skipta 
máli í hvaða tómstundaiðju þau tóku þátt í né heldur hversu sjálfbjarga þau 
voru við daglegar athafnir. Athygli vakti hversu mörgum fötluðum börnum það 
veitti frekar litla eða enga ánægju að taka þátt í tómstundaiðju og eru þær 
niðurstöður ekki studdar af öðrum rannsóknum (Ullenhag o.fl., 2014; 
Woodmansee o.fl., 2016). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virtist 
ekki skipta máli hvers kyns tómstundaiðju þau börn stunduðu sem höfðu ekki 
mikla ánægju af þátttöku í henni, þannig að aðrir þættir en tegund 
tómstundaiðju virðast skipta máli. Þrátt fyrir að ánægja og gleði sé ein ástæða 
þess að fötluð börn taka þátt í tómstundaiðju (Shields og Synnot, 2016) hafa 
Heah o.fl. (2007) og Tonkin o.fl. (2014) bent á að í flestum tilfellum séu það 
foreldrar sem ákveða í hverju börnin taka þátt og láta þá eigin áhuga ráða för í 
vali tómstundaiðju fyrir barnið sitt. En ekki er vitað hvernig þessu var háttað 
hjá hópnum sem tók þátt í þessari rannsókn. Eins gæti minni virkni og minni 
ánægja stafað af vöntun á aðstoð eða félagsskap þar sem þeir þættir voru 
nefndir sem hindranir gegn þátttöku. Ósamræmi þessarar rannsóknar og 
annarra rannsókna hvað varðar til dæmis ánægju gæti legið í hverjir svara 
spurningalistanum en í þeim rannsóknum sem nefndar voru hér á undan svara 
börnin sjálf spurningalistanum á meðan foreldrar svara honum í þessari 
rannsókn. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Lindu Bjarkar Ólafsdóttur, 
Snæfríðar Þóru Egilson og Kjartans Ólafssonar (2014) meta foreldrar lífsgæði 
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barna sinna lægra heldur en börnin sjálf. Þar með geta niðurstöður rannsóknar 
verið mismunandi eftir því hver svarar spurningalistanum. 

Fötluðu börnin voru líklegri en jafnaldrar þeirra til að stunda tómstundaiðju 
sína með einhverjum úr fjölskyldunni og ólíklegri til að stunda hana með 
vinum. Einnig voru fötluðu börnin líklegri til að stunda sína tómstundaiðju ein 
og eru þær niðurstöður í samræmi við aðrar rannsóknir (Engel-Yeger o.fl., 
2009; Solish o.fl., 2010; Taheri o.fl., 2016). Eins er samræmi milli niðurstaðna 
þessarar rannsóknar og rannsóknar Solish o.fl. (2010) og Tonkin o.fl (2014) 
sem sýna að fötluð börn eru mun líklegri en aðrir jafnaldrar til að stunda 
tómstundaiðju sína með fjölskyldumeðlim. Athyglisvert er hversu fá börn 
stunda tómstundaiðju sína með vinum þar sem mikilvægt er að börn fái 
tækifæri til að mynda náin tengsl við önnur börn hvar svo sem þátttakan fer 
fram í samfélaginu (Dunn, 2004). Ástæðan gæti, líkt og niðurstöður Taheri o.fl. 
(2016) sýndu fram á, legið í því að fötluð börn eiga færri vini bæði í skólanum 
og utan hans heldur en jafnaldrar og hafa því ekki tækifæri til að taka þátt í 
tómstundaiðju með vini líkt og önnur börn á sama aldri.  

 

Viðhorf foreldra fatlaðra barna til tómstundaiðju 
barna sinna 

Flestum foreldrum fötluðu barnanna fannst framboðið á tómstundaiðju fyrir 
barn sitt vera lítið eða ekkert sem er í samræmi við eigindlega rannsókn 
Schleien, Miller, Walton og Pruett (2014). Líklegast verður að telja að vöntun 
á aðstoð fyrir barnið hafi áhrif á viðhorf foreldra en marktæk tengsl voru milli 
þess að finnast framboðið lítið eða ekkert og þess að telja skort á aðstoð hindra 
þátttöku barnsins við tómstundaiðju. Spurning vaknar um hvort foreldrum 
finnist vanta tómstundaiðju þar sem kostur er á mjög miklum stuðningi frá 
leiðbeinendum eða þjálfurum eða jafnvel tómstundaiðju þar sem boðið er upp 
á einstaklingsbundna þjónustu enda hátt hlutfall þátttakenda úr hópi fötluðu 
barnanna sem þurftu einhverja aðstoð við daglegar athafnir. 

Foreldrar sáu hindranir í umhverfinu og er það í samræmi við aðrar 
rannsóknir (Shelley, 2002; Bult o.fl., 2011; Schleien o.fl., 2014; Tonkin o.fl., 
2014; Sields og Synnot, 2016). Stærsta hindrunin fyrir þátttöku var sögð vera 
vöntun á aðstoð en þar á eftir kom vöntun á félagsskap. Líklegt er að mörg af 
þeim börnum sem þurfa aðstoð við daglegar athafnir fái minni aðstoð en þau 
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þarfnast við þátttöku í tómstundaiðju, sérstaklega í hópi þar sem leiðbeinandi 
þarf að huga að mörgum börnum í einu. Jafnframt hafa foreldrar ekki alltaf 
tækifæri til að vera með börnum sínum í hverjum tíma og því líkt og kom fram 
í rannsókn Shelley (2002) mikilvægt að einstaklingsbundin þjónusta sé sett í 
gang í kring um barnið til að hvetja það til þátttöku. Sú þjónusta innan 
tómstundaiðju hefur einnig jákvæð áhrif á færni barnsins og eykur hjá því trú 
á eigin getu (Shields og Synnot, 2016). Afar jákvætt verður að teljast að engu 
foreldri fannst samgöngumál eða lélegt aðgengi vera hindrun né heldur að ekki 
væri komið til móts við þarfir og færni barnsins.  

 

Að efla þátttöku fatlaðra barna í tómstundaiðju 

Ástæður þessa mikla þátttökumunar geta verið margvíslegar og jafnvel margir 
samverkandi þættir sem hafa áhrif. Vöntun, meðal annars á aðstoð getur leitt 
af sér minni þátttöku eða virkni í tómstundaiðjunni sem að lokum getur haft 
áhrif á ánægju barnsins. Sem dæmi má nefna að samkvæmt eigindlegri 
rannsókn Powrie, Kolehmainen, Turpin, Ziviani og Copley (2015) eru fötluð 
börn oft frekar með þátttöku sinni að horfa í félagsskapinn og að vera hluti af 
hópi frekar en að einblína á tómstundaiðjuna sjálfa. Hins vegar upplifa mörg 
fötluð börn höfnun frá jafnöldrum innan hennar, þeim neitað um að vera með 
eða fá ekki ákveðin hlutverk. Þessi neikvæða upplifun getur haft áhrif á hversu 
mikla ánægju þau hafa af þátttökunni. Það að fá ekki að vera hluti af hóp getur 
þannig haft áhrif á andlega líðan þess barns sem verður útundan. 

Rannsóknir (Buttimer og Tierney, 2005; Law o.fl., 2006 og King, Shields, 
Imms, Black og Ardern, 2013) sýna að fötluð börn taka frekar þátt í óformlegri 
tómstundaiðju og þá inni á heimilum sínum frekar enn að taka þátt í 
tómstundaiðju úti í samfélaginu. Þótt einstaklingsbundnir þættir eins og 
líkamlegt atgervi og áhugi barnsins skipti miklu máli varðandi þátttöku í 
tómstundaiðju þá má ekki gleyma hversu mikil áhrif umhverfið hefur á 
möguleika þeirra til þátttöku. Umhverfislegu hindranirnar eru ekki einungis 
efnislegar heldur eru þær einnig félagslegar (Anaby, Law og Teplicky, 2013). 
Sem dæmi um slíkar hindranir eru viðhorf samfélagsins, stefnumótun, 
óaðgengilegar upplýsingar og flókið kerfi. Með aukinni þátttöku barna í 
athöfnum utan heimilis og skóla geta þessar hindranir farið að skipta meira 
máli og komið enn frekar í ljós (Tonkin o.fl., 2014). Hátt hlutfall foreldra sögðu 
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að þættir tengdir barninu sjálfu væru að hindra þátttöku þess í tómstundaiðju. 
Þar á meðal voru kvíði og áhugaleysi sem er í takt við niðurstöður Gerðar 
Gústavsdóttur o.fl. (2006). Í slíkum tilfellum þarf að huga að þáttum í 
umhverfinu, fjarlægja eða draga úr hindrunum og þannig ýta undir þátttöku 
barnsins. Aðlaga þarf tómstundaiðjuna að barninu sjálfu en ekki barnið að 
henni meðal annars með því að koma til móts við það, veita því þann tíma og 
þá aðstoð sem það þarf og vera til staðar fyrir það. Máli skiptir að finna hvar 
áhugi barnsins liggur svo það finni hjá sér þá innri hvöt sem þarf að vera til 
staðar svo það taki þátt.  

 

Að tryggja fötluðum börnum tækifæri til þátttöku í tómstundaiðju 

Mikilvægt er að allir þeir aðilar sem koma að tómstundaiðju fatlaðra barna séu 
með réttindi þeirra og hagsmuni að leiðarljósi og að þeir hlusti eftir þörfum 
barnanna sjálfra og foreldra þeirra (Mitchell og Sloper, 2011). Skýrt er tekið 
fram í Samningi SÞ um réttindi fatlaðs fólks (2013) að ,,auka þjálfun fagmanna 
og starfsmanna, sem vinna með fötluðu fólki, um þau réttindi sem eru 
viðurkennd með samningi þessum til þess að unnt sé að betrumbæta þá aðstoð 
og þjónustu sem þau réttindi tryggja“ (4. gr.). Mjög mikilvægt er að foreldrar 
fatlaðra barna og það fagfólk sem starfar við að skipuleggja þjónustu þeirra 
vinni vel saman að settum markmiðum og deili þekkingu sinni til að ýta undir 
þátttöku og virkni hjá barninu (Schleien o.fl., 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar bentu til þess að fötluð börn taki mun 
minni þátt í tómstundaiðju en jafnaldrar þeirra og að ástæðu þess megi að miklu 
leyti rekja til þess að þau vanti viðeigandi aðstoð. Skýrt er tekið fram í lögum 
og alþjóðasamningum sem Ísland er aðili að að börn eigi rétt á aðstoð til að 
taka þátt í tómstundaiðju. Meðal annars stendur í Samningi SÞ um réttindi 
fatlaðs fólks (2013) að það þurfi að tryggja að fatlaðir hafi aðgang að stuðningi 
til þátttöku í samfélaginu og að aðildarríkin geri ráðstafanir svo að fatlaðir fái 
tækifæri til að taka þátt í tómstundaiðju til jafns við aðra. Í Barnasáttmála SÞ 
(1989) er tekið fram að viðurkenna eigi rétt barnsins til að stunda 
tómstundaiðju án mismununar og stuðla skuli að því að öll börn hafi viðeigandi 
og jöfn tækifæri til að stunda tómstundaiðju. Ennfremur er í 23. gr. sáttmálans 
fjallað um aðstoð. Þar kemur fram að aðildarríki skuli veita fötluðu barni og 
umönnunaraðilum þá aðstoð sem hægt er og sótt er um. Í þriðja lið þeirrar 
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greinar er jafnframt tekið fram að ,,með tilliti til hinna sérstöku þarfa fatlaðs 
barns skal aðstoð... veitt ókeypis þegar unnt er... og skal hún miðuð við að 
tryggt sé að fatlaða barnið hafi í raun aðgang að og njóti... möguleika til 
tómstundaiðju, þannig að stuðlað sé að sem allra mestri félagslegri aðlögun og 
þroska þess...“.  

Í lögum um málefni fatlaðs fólks (nr.59/1992) kemur fram að sveitarfélögin 
bjóði fötluðu fólki upp á liðveislu en markmið hennar er að rjúfa félagslega 
einangrun. Líkt og kemur fram í rannsókn Heah o.fl. (2007) ýtir það undir 
þátttöku barnsins að hafa stuðningsaðila sem fer með því í tíma og aðstoðar 
það á meðan á honum stendur. Mikilvægt er að sú aðstoð sem kveðið er á um 
að sveitarfélögin veiti, til dæmis í formi liðveislu, geti nýst fötluðum börnum 
og ungmennum til þátttöku í þeirri tómstundaiðju sem þau kjósa að leggja 
stund á. Áríðandi er að foreldrar þekki rétt barna sinna hvað varðar aðstoð til 
að njóta tómstundaiðjunnar því líkt og fjallað var um hér að ofan er skýrt tekið 
fram að fötluð börn eigi rétt á viðeigandi aðstoð til að taka þátt í tómstundaiðju. 

Ákveðið misræmi má finna í íslenskri löggjöf og mannréttindasáttmálum. 
Annars vegar er kveðið á um varðandi rétt fatlaðra barna til viðeigandi aðstoðar 
svo stuðla megi að þátttöku í tómstundaiðju. Hins vegar er svo reglugerð sem 
beinlínis hindrar þátttöku ákveðinna barna og hægt að túlka á þá leið að 
tómstundaiðja sé ekki mikilvæg fyrir þau. En forsenda sumra barna fyrir 
þátttöku í tómstundaiðju er að nota einhverskonar hjálpartæki. Hérlendis er 
tekið mið af reglugerð um styrki vegna hjálpartækja nr. 1155/2013 þegar 
einstaklingur sækir um hjálpartæki. Í 3. grein reglugerðarinnar er tekið fram að 
,,styrkur er ekki greiddur ef hjálpartæki er eingöngu til nota í frístundum eða 
til afþreyingar (þ.á.m. útivist og íþróttir)“. Því má segja að þessi hluti 
reglugerðarinnar sé orðin ein af hindrunum samfélagsins á þátttöku fatlaðra 
barna eða ungmenna í tómstundaiðju, hindrun sem búin er til af stjórnsýslunni. 
Með tilkomu fullgildingingar Samnings SÞ um réttindi fatlaðs fólks er þess nú 
krafist að íslensk lög og reglugerðir séu aðlagaðar að samningnum og því er 
ljóst að íslensk stjórnvöld þurfa meðal annars að gera breytingar á þeim 
reglugerðum sem varða hjálpartæki ætli þau að standa við þær skuldbindingar 
sem samningurinn gerir kröfur um. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Engar upplýsingar eru til um þá 
sem kusu að svara ekki spurningalistanum og því er ekki hægt að kanna hvort 
þeir sem svöruðu listanum séu á einhvern hátt frábrugðnir þeim sem ekki tóku 
þátt. Ekki er hægt að yfirfæra niðurstöðurnar yfir á þýði íslenskra barna þar 
sem tómstundatilboð og þjónusta er ákaflega misjöfn eftir bæjarfélögum og í 
rannsókninni var einungis skoðuð þátttaka barna á Akureyri. Spurningalistinn 
var búinn til af rannsakanda og hefur hann ekki verið forprófaður eða 
rannsakaður. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fremur fáir. Þrátt fyrir að svarhlutfall 
foreldra fatlaðra barna hafi verið ásættanlegt, eða tæp 62% er hópurinn lítill og 
skiptist auk þess í tvennt, þau börn sem stunduðu og þau börn sem stunduðu 
ekki tómstundaiðju. Þar með var rannsakandi kominn með tvo minni hópa sem 
gerði erfiðara fyrir við úrvinnslu gagna svo sem eins og þegar kanna átti tengsl 
milli breyta.  

 

Hagnýtt gildi rannsóknar og tilllögur að 
framtíðarrannsóknum 

Þátttaka fatlaðra barna í tómstundaiðju samanborið við þátttöku jafnaldra 
þeirra hefur ekki verið könnuð áður hérlendis og er rannsókn þessi því sú fyrsta 
sem gerð er á Íslandi. Hún varpar ljósi á þátttöku þessara tveggja hópa í 
tómstundaiðju og á þær hindranir sem hafa áhrif á þátttöku þeirra. Einnig gefur 
hún vísbendingar um viðhorf foreldra gagnvart þeirri tómstundaiðju sem 
barnið stundar og framboði á tómstundaiðju fyrir það. Upplýsingarnar má nýta 
til að stuðla að betri þjónustu hvað tómstundaiðju varðar og byggja upp frekari 
tómstundatilboð sem henta fyrir fötluð börn. 

Mikilvægt er að fötluð börn fái sömu tækifæri og jafnaldrar þeirra, þau eiga 
rétt á að taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra og þurfa sveitarfélögin að sjá 
til þess. Mismikil tómstundaiðja er í boði hjá bæjarfélögum á Íslandi og fer 
framboðið gjarnan eftir stærð bæjarfélags, fjölda félaga og samtaka í 
viðkomandi bæjarfélagi og þeirri aðstöðu sem er til staðar. Því er mikilvægt að 
gera sambærilega rannsókn með stærra úrtaki þar sem þýðið er grunnskólabörn 
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af öllu landinu. Þar væri hægt að bera saman landshluta sem og hvort mikill 
munur er á þátttöku milli höfuðborgarsvæðis og landsbyggðarinnar eða 
þéttbýlis og dreifbýlis.  

Til að dýpka niðurstöður þessarar rannsóknar væri æskilegt að taka viðtöl 
við fötluð börn til að fá sýn á það sem þau taka sér fyrir hendur og því er 
mikilvægt að gera eigindlega rannsókn til að fá fram þeirra reynslu og viðhorf. 
Jafnframt að taka viðtöl við foreldra fatlaðra barna um þátttöku barna þeirra í 
tómstundaiðju. Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar hvað varðar viðhorf 
foreldra til framboðs á tómstundaiðju væri vert að vita meira um hvort foreldrar 
eru að leita eftir tómstundaiðju sem er sérstaklega ætluð fötluðum börnum, 
hvort tómstundatilboðin sem í boði eru henta fötluðum börnum illa eða hvort 
eitthvað annað í umhverfinu stuðlar að þessum viðhorfum foreldranna.. Eins 
þyrfti að skoða tómstundaiðjuna frá sjónarhorni þeirra sem veita þjónustuna, 
eins og hvað nú þegar er vel er gert, hvað er hægt að bæta og hvað þeir sjá fyrir 
sér í framtíðinni 

Umræða hefur verið um með hverjum fötluð börn eigi að stunda sína 
tómstundaiðju, í blönduðum hópi fatlaðra og ófatlaðra barna eða einungis með 
fötluðum börnum. Hægt væri að kanna viðhorfið til þess í eigindlegri rannsókn 
þar sem börn og foreldrar gætu tjáð sig um málefnið. Matstækin Children 
assessment og participation and enjoyment (CAPE) og Preferences for 
activities of children (PAC) meta þátttöku barna og unglinga við daglegar 
athafnir og ánægju þeirra við þessar sömu athafnir. Matstæki eru ekki til á 
íslensku og því væri tilvalið rannsóknarefni að þýða þau og staðfæra til að 
kanna síðan tómstundaiðju barna og ungmenna. 
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6. kafli – Ályktanir og lokaorð 
Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar á Íslandi en hún veitir mikilvæga 
innsýn í stöðu þessa málefnis hér á landi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 
ákveðna mynd af þátttöku fatlaðra grunnskólabarna í tómstundaiðju 
samanborið við jafnaldra þeirra. Jafnframt gefa þær góða mynd af viðhorfum 
foreldra þeirra til tómstundaiðjunnar sem barnið tekur þátt í. Þessar niðurstöður 
má nýta til að bæta tómstundatengda þjónustu fyrir fötluð börn hvort heldur 
sem er hjá bæjarfélögum, félögum eða samtökum. Horfa þarf til samspils 
heilsufars og aðstæðna þegar ýta á undir þátttöku fatlaðra barna í 
tómstundaiðju í stað þess að einblína fyrst og fremst á skerðingu eða færni 
barnsins. Eins þarf að koma á aukinni samvinnu milli foreldra fatlaðra barna 
og þeirra aðila sem sjá um tómstundaiðju fyrir börn enda enginn betur í stakk 
búinn en foreldrar til að veita upplýsingar um hvað hentar barninu best. Hafa 
þarf í huga hver réttindi þessara barna eru til þátttöku í tómstundaiðju, sér í lagi 
varðandi rétt til að njóta aðstoðar. Það er von rannsakanda að niðurstöður 
rannsóknarinnar leiði til bættrar þjónustu á þessu sviði og auki með tímanum 
þátttöku og ánægju fatlaðra barna af því að leggja stund á tómstundaiðju. 
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Fylgiskjal A: Spurningalistinn 
 
 
Kæru foreldrar/forráðamenn 
 
Tilgangur spurningalistans er að skoða þátttöku og ánægju barns þíns í 

þeirri skipulögðu tómstundaiðju sem það tekur sér fyrir hendur. Með 
skipulagðri tómstundaiðju er átt við þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum 
eða listsköpun sem skipulagðar eru á vegum bæjarins, félaga eða samtaka 
og fer fram utan skólatíma. Þátttaka felur bæði í sér hversu oft barnið stundar 
skipulögðu tómstundaiðjuna og hversu virkan þátt það tekur. 

Spurningalistinn inniheldur sautján spurningar og áætlað er að það taki um 
10 mínútur að svara honum. Í sumum tilvikum er hægt að velja fleiri en einn 
valmöguleika. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður hægt að tengja 
saman nafn þátttakenda og svör. Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni.  

 
 

1. Barnið mitt er... 
□ ... á yngsta stigi (1.-4.bekkur) grunnskóla. 
□ ... á miðstigi (5.-7.bekkur) grunnskóla. 
□ ... á efsta stigi (8.-10.bekkur) grunnskóla. 
 
2. Barnið mitt er... 

□ ... stelpa. 

□ ... strákur. 
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3. Barnið mitt er með...  (merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 

□ ... röskun á einhverfurófi. 
□ .... þroskahömlun. 
□ .... hreyfihömlun. 
□ ... athyglisbrest með ofvirkni. 
□ .... vanda af geðrænum toga. 
□ annað:_____________ 
□ á ekki við 
 
4. Barnið mitt... (merktu við þann lið sem lýsir barninu best) 
□ ... er alltaf sjálfbjarga við daglegar athafnir. 
□ ... er að mestu sjálfbjarga við daglegar athafnir (þarf stundum leiðbeiningar 

eða svolitla aðstoð). 
□ ... þarf töluverða aðstoð við daglegar athafnir (þarf bæði leiðbeiningar og 

aðstoð). 

□ ... er ekki sjálfbjarga við daglegar athafnir 
 Daglegar athafnir eru meðal annars það að klæða sig, borða, sjá um 

snyrtingu og hreinlæti, stunda nám og eiga í félagslegum samskiptum 
innan og utan skóla. 

 
5. Barnið mitt tekur þátt í .... (merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 
□ ... einstaklingsíþrótt.   Hvaða? _______________ 

□ ... hópíþrótt.   Hvaða? _______________ 

□ ... námskeiði/-um.   Hvaða? _______________ 

□ ... tónlistastarfi.   Hvaða? _______________ 

□ ... hópa-/félagastarfi.   Hvaða? _______________ 

□...annarri skipulagðri tómstundaiðju   Hvaða? _______________ 

□ ... engri skipulagðri tómstundaiðju. 
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6. Barnið mitt stundar skipulagða tómstundaiðju í.... 

□ ... minna en eina klukkustund í viku. 

□ ... 1-2 klukkustundir í viku. 
□ ... 3-4 klukkustundir í viku. 
□ ... 5-6 klukkustundir í viku. 
□ ... 7-8 klukkustundir í viku. 

□ ... 9-10 klukkustundir í viku. 

□ ... meira en 10 klukkustundir í viku. 

 
7. Það veitir barni mínu... 

□ .... mikla ánægju að stunda skipulagða tómstundaiðju. 

□ ... frekar mikla ánægju að stunda skipulagða tómstundaiðju. 

□ ... frekar litla ánægju að stunda skipulagða tómstundaiðju. 

□ ... enga ánægju að stunda skipulagða tómstundaiðju. 

  
8. Barnið mitt stundar skipulagða tómstundaiðju... (merkja má við fleiri en 

einn valmöguleika) 
□ ... eitt. 

□ ... með vini/-um. 
□ ... með foreldrum. 

□ ... með systkini. 

□ ... með öðrum fjölskyldumeðlim. 
□ ... með aðstoðarmanni. 

□ ... með liðveislu. 
□ ... með öðrum:________ 
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9. Barnið mitt tekur... 
□ ...mjög virkan þátt í þeirri skipulögðu tómstundaiðju sem það stundar. 

□ ...frekar virkan þátt í þeirri skipulögðu tómstundaiðju sem það stundar. 
□ ...ekki sérlega virkan þátt í þeirri skipulögðu tómstundaiðju sem það 

stundar. 
□ ...alls ekki virkan þátt í þeirri skipulögðu tómstundaiðju sem það stundar. 
□ ... veit ekki 

 
10. Helsti ávinningur fyrir barnið mitt af því að taka þátt í skipulagðri 

tómstundaiðju er sá að hún... (merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 
□ ... eykur sjálfstæði þess. 

□ ... veitir því ánægju og gleði. 
□ ... eykur sjálfstraust þess. 
□ ... ýtir undir almennan þroska þess. 
□ ...ýtir undir samskipti við börn á svipuðum aldri. 

□ ... hjálpar því við að halda daglegri rútínu. 

□ annað:___________________ 
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11. Merktu við þá þætti sem hindra barn þitt í að taka þátt í skipulagðri 

tómstundaiðju (merkja má við fleiri en einn valmöguleika) 
□ Það vantar aðstoð  
□ Það vantar félagsskap 
□ Aðgengi er ábótavant 
□ Það fær ekki akstur/ferliþjónustu 
□ Vantar tómstundaiðju við hæfi 

□ Viðmót þjálfara/leiðbeinenda 

□ Ekki er tekið nægjanlegt tillit til færni og þarfa barnsins 
□ Fjárhagsaðstæður 
□ Vantar stuðning að heiman 

□ annað:__________________ 

□Á ekki við 
 
12. Telur þú þörf á breytingu á þátttöku barnsins þíns í skipulagðri 

tómstundaiðju? 

□ Já, það mætti oftar taka þátt 
□ Já, það mætti sjaldnar taka þátt 
□ Já, það mætti taka virkari þátt 

□ Já, það mætti taka þátt af minni ákafa 

□ Já, það mætti taka þátt í fjölbreyttari athöfnum 

□ Nei, engra breytinga er þörf 
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13. Mér finnst... 
□ ... mjög mikilvægt að barnið mitt taki þátt í skipulagðri tómstundaiðju 
□ ... frekar mikilvægt að barnið mitt taki þátt í skipulagðri tómstundaiðju 
□ ... ekki sérlega mikilvægt að barnið mitt taki þátt í skipulagðri 

tómstundaiðju 
□ ... alls ekki mikilvægt að barnið mitt taki þátt í skipulagðri tómstundaiðju  

 
14. Mér finnst framboðið á skipulagðri tómstundaiðju sem hentar mínu barni 

vera.... 
□ ... mjög mikið 

□ ... mikið 
□ ... lítið 
□ ... ekkert 

 
15. Er eitthvað annað sem þig langar að koma á framfæri hvað varðar 

skipulagða tómstundaiðju barns þíns eða þátttöku þess í henni? 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________ 
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16. Barnið býr hjá... 

□ ... móður 

□ ... föður  
□ ... báðum foreldrum 

□ ... öðrum en foreldrum 
 
17. Hvert er menntunarstig þitt? 

□ Grunnskólapróf 

□ Starfsréttindarpróf án stúdentsprófs 

□ Stúdentspróf 

□ Háskólapróf 
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Fylgiskjal B: Kynningarbréf til þátttakenda 
 
 

                                                                                      
 
Vegna rannsóknarinnar: 
Tómstundaiðja fatlaðra barna: samanburðarrannsókn. 
 

Kæru foreldrar/forráðamenn 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir aðild þinni að rannsókn á þátttöku 

í skipulagðri tómstundaiðju grunnskólabarna á Akureyri. Með 
skipulagðri tómstundaiðju er átt við þátttöku í tómstundastarfi, íþróttum 
eða listsköpun sem skipulagðar eru á vegum bæjarins, félaga eða 
samtaka og fer fram utan skólatíma. Tilgangur rannsóknarinnar er að 
skoða hvort þátttaka barna með sérþarfir er að einhverju leyti frábrugðin 
þátttöku annarra barna á sama aldri og hvaða þættir stuðla að eða hindra 
þátttöku þeirra. Slík þekking gæti nýst til að þróa tómstundatilboð sem 
mun henta fjölbreyttari hóp barna. Samstarfsaðilar rannsóknarinnar eru 
Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar og Fræðslusvið Akureyrarbæjar.  

Að nokkrum dögum liðnum færð þú netslóð senda í tölvupósti. Með 
því að ýta á slóðina birtist spurningalisti þar sem spurt verður út í 
þátttöku barns þíns í skipulagðri tómstundaiðju ásamt spurningum um 
bakgrunn þess sem svarar listanum. Áætlað er að það taki um 10 mínútur 
að svara spurningalistanum. Með því að svara listanum hefur þú 
samþykkt að svörin verði notuð sem gögn í rannsókninni. 
Spurningalistinn er nafnlaus og ekki verður hægt að tengja saman nafn 
þátttakenda og svör. Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 
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Rannsóknin er unnin af undirritaðri sem hluti af meistaraverkefni 
hennar við heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri. 
Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er Sara Stefánsdóttir, lektor við 
Háskólann á Akureyri, sem jafnframt er leiðbeinandi ásamt Guðrúnu 
Pálmadóttir dósent við sama skóla. 

 
Ef þú hefur einhverjar spurningar hvað varðar rannsóknina eða 

spurningalistann bið ég þig að hafa samband við Söru Stefánsdóttur, 
ábyrgðarmann rannsóknarinnar, í síma 460 8451 eða senda póst á 
netfangið saras@unak.is. 

 
 
Með von um jákvæð viðbrögð og gott samstarf 
 
 

______________________________________________ 
Guðrún Soffía Viðarsdóttir 

Meistaranemi í heilbrigðisvísindum við Háskólann á Akureyri 
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Fylgiskjal C: Svar frá Vísindasiðanefnd 
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Fylgiskjal D: Tilkynning til Persónuverndar 
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Fylgiskjal E: Samstarfsyfirlýsing 
Fjölskyldusviðs Akureyrarbæjar 
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Fylgiskjal F: Samstarfsyfirlýsing 
Fræðslusviðs Akureyrarbæjar 
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