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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um sumarbúðir fyrir fötluð börn á Íslandi og reynslu fatlaðra barna 

og foreldra þeirra af þeim. Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra er hefur á 

síðustu árum verið að breytast í þá veru að taka mið af þörfum allrar fjölskyldunna. 

Því skiptir sjónarhorn foreldra fatlaðra barna miklu þegar kemur að því að fjalla um 

þjónustu þá sem fötluðu barni er veitt. Til að afla þekkingar á reynslu af sumarbúðum 

og hvernig hún gagnaðist allri fjölskyldunni sem heild var unnin eigindleg 

viðtalsrannsókn með foreldrum fatlaðra barna. Gagnasöfnun fór að mestu fram á 

árunum 2016-2017.Gagnavar aflað með opnum viðtölum sem tekin voru við tíu 

foreldra fatlaðra barna á aldrinum 9-18 ára sem dvalið hafa í sumarbúðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þeir þættir sem skiptu mestu máli 

varðandi val á sumarbúðum voru að öryggi  og velferð barnsins, það væri í öruggu 

umhverfi, velferð þess væri trygg og að barnið væri í öruggum höndum  meðan á 

dvölinni stæði. Viðmót og framkoma starfsfólks og þekking þess á aðstæðum fatlaðra 

barna skipti einnig miklu máli svo og það verklag sem unnið var eftir í 

sumarbúðunum. Loks vó það þungt í huga foreldranna að barninu liði vel, það hefði 

tækifæri til að taka þátt í skemmtilegu sumarstarfi, prófa nýja hluti og hefðu tækifæri 

til að efla félagsleg tengsli og tilheyra hópi jafningja. Niðurstöður sýna einnig að 

nútíma hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks, um mannréttindi og 

samfélagsþátttöku til jafns við aðra, hefur ekki náð til starfsemi sumarbúða hér á landi 

sem flestar eru aðgreindar og lítið í boði annað en sumarbúður sem einvörðungu eru 

ætlaðar fötluðum börnum. Vonast er til að þessi rannsókn verði til þess að efla faglegt 

starf, fjölbreytni og meira val fatlaðra barna til þátttöku í almennum sumarbúðum.  
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Abstrakt 

This theis foucses on summer-camps for disabled children in Iceland and the 

experience of both the children and their parents. In recent year services for disabled 

children and their families have increasingly focused on the needs of the whole 

family. It is therefore important to include the perspectives of the parents when 

studying services provided disabled children. In order to examine this with regard to 

summer-camps for disabled schildren, qualitative interviews were conducted with 

parents. Thus, the study is based on the parental point of view with the goal of 

understanding better their experience and that of their children. The data was 

mostlycollected between 2016 and 2017, and was comprised of interviews with ten 

parents of disabled children, aged 9-18, that had attended summer-camps. The 

findings indicate that when selecting the summer-camp, safety and well-being were 

the parents´ main concern, i.e. that the child was in a safe environment, its welfare 

guaranteed and the child was in safe hands during its stay. Employees manners and 

attitude were also important to the parents’, as well as their knowledge of the child’s 

situation and the general approach of attending to the children. Last but not least it 

was important to the parents that the child was happy, that it had an opportunity to 

take part in an interesting summer-camp activity, try new things and had a possibility 

to make social connections and belong to a group of peers. The findings also 

demonstrate that contemperary ideas in matters involving disabled individuals, such 

as human rights and equal participation, have not been included in summer-camps in 

Iceland, which are mostly segregated and very limited in the way that not much is on 

offer except summer-camps exclusively for disabled children. Hopefully this thesis 

might stimulate more professionalism, diversity and choice for disabled children to 

attend summer-camps for all children.  
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Formáli 

Rannsóknin „Sumarbúðir fyrir fötluð börn: sjónarhorn foreldra“  er lokaverkefni mitt 

til Meistaragráðu í Fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Um erað ræða 30 eininga 

ritgerð byggði á eigindlegri rannsókn. Leiðbeinandi minn var Dr. Rannveig 

Traustadóttir Prófessor við félags –og mannvísindadeild við Háskóla Íslands. Ég 

þakka Rannveigu ómetanlegan stuðning, leiðsögn og hvatningu í gegnum vinnuferlið.   

 Sérstakar þakkir fær eiginkona mín Karen Birgisdóttir fyrir ómetanlegan 

stuðning og hvatning. Þá vill ég þakka yfirmönnum fyrir stuðning og sveigjanleika á 

lokasprettinum, samstarfskonum mínum þeim Olgu B.Jónsdóttur og Sigrúnu Þuríður 

Broddadóttur fyrir yfirlestur á ritgerðinni og um leið mikinn stuðning. 

 Síðast en ekki síst vill ég þakka öllum þátttakendum mínum sem veittu mér 

innsýn í líf sitt og reynslu sína. Án þeirra hefði ég ekki getað unnið að rannsókninni 

né skrifað ritgerðina. 

 Ritgerðina tileinka ég minni yndislegu fjölskyldu, eiginkonu minni Karen 

Birgisdóttur og tveimur dætrum þeim Írisi og Björk sem eru mikilvægustu 

manneskjurnar í lífi mínu. Foreldrum mínum og systkynum sem hafa hvatt mig til og 

haft mótandi áhrif á mig og það fagsvið sem ég hef valið mér. Síðast en ekki síst 

þakka ég Vigni Þórssyni sem varð kveikjan af því hvaða leið ég valdi mér tengt 

menntun og vinnu. 
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1. Inngangur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr að sumarbúðum fyrir fötluð börn á Íslandi.  

Umfjöllunin byggir á reynslu foreldra fatlaðra barna af starfi sumarbúða og veru barna 

þeirra þar. Mörg börn dvelja árlega í slíkum úrræðum á Íslandi.Sumarbúðir fyrir börn 

hafa verið starfandi á Íslandi frá því 1925 þegar þær opnuðu í Vatnaskógi og í 

Kaldárseli. Mun fleiri aðilar reka sumarbúðir fyrir börn í dag og eru þær reknar með 

mismunandi áherslum um allt land, meðal samtaka sem rekið hafa sumarbúðir má 

nefna KFUM/K, skátahreyfingin, Íþróttasamband fatlaðra auk fjölda einkaaðila. 

Fyrstu sumarbúðirnar sem ætlaðar voru fötluðu fólki tók til starfa árið 1959 á vegum 

Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra. Félagið rekur þær enn í dag í Reykjadal og hafa 

þær verið starfandi síðan 1963. Reknar eru nokkrar sumarbúðir fyrir ófötluð börn á 

aldrinum sex til átján ára og einnig eru reknar sumarbúðir sem eingöngu eru ætlaðar 

fötluðum  börnum.Með aukinni áherslu á margbreytileika sumarbúða og vaxandi 

fjölda þeirra vaknaði áhugi minn á að gera þessa rannsókn. Í Rannsókninni kýs ég að 

tala um almennar sumarbúðir og aðgreindar sumarbúðir. Þegar ég tala um almennar 

sumarbúðir er ég að vísa til sumarbúða sem ætlaðar eru börnum fötluðum sem og 

ófötluðum. Þegar ég fjalla um aðgreindar sumarbúðir er ég að vísa í sumarbúðir sem 

eingöngu eru ætlaðar fötluðum börnum. 

 

Fræðilegur bakgrunnur 

 

Rannókn þessi er innan fötlunarfræða og var unnin samkvæmt hefðum eigindlegra 

rannsókna.Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á því hver sé reynsla og 

upplifun foreldra fatlaðra barna af sumarbúðum. Fötlunarfræðin leggur áherslu á að 

rannsóknir séu fyrir fatlað fólk og hafi það markmið að bæta líf og aðstæður fatlaðs 

fólks. Var það meðal annars markmið þessarar rannsóknar og ástæðan fyrir því að hún 

var unnin. 

Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar ACA, American Camp Association (Samtök 

amerískra sumarbúða) (Henderson, o.fl.2007) sem gerð var árið 1998 er ástæðan að 

baki því að foreldrar leyfa börnum sínum að fara í sumarbúðir helst sú að þar fái þau 

tækifæri til að kynnast nýjum vinum, læri að umgangast aðra, að börnin öðlist nýja 
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færni, að sumarbúðir séu öruggur staður sem gefi börnunum kost á því að upplifa 

skemmtilega hluti.  Þegar foreldrar fatlaðra barna sem þátt tóku í rannsókninni stóðu 

frammi fyrir því að velja sumarbúðir fyrir barnið sitt höfðu þeir flestir sömu sögu að 

segja. 

 

Persónulegur bakgrunnur 

 

Strax í æsku varð ég þeirrar gæfu að njótandi að fjölskylda mín ákvað að verða 

stuðningsfjölskylda fyrir fjölfatlaðan dreng og eftir það var var mér ljóst við hvað ég 

vildi starfa. Ég hafði áhuga á að vinna með börnum og hóf ég nám við 

Kennaraháskóla Íslands 1996 og sama ár hóf ég störf í Reykjadal sem eru aðgreindar 

sumarbúðir. Ég starfaði í Reykjadal í þrjú ár og lét þar af störfum 1999 á sama tíma og 

ég lauk námi sem leikskólakennari og hóf störf á leikskóla. Auk þess að starfa í 

Reykjadal á sumrin var ég stuðningsfjölskylda þess drengs sem fjölskylda mín hafði 

áður verið með og starfaði einnig um tíma í  búsetukjarnanum þar sem hann bjó. 

Rannsóknin á því rætur sínar að rekja til ársins 1996 þegar ég hóf störf í Reykjadal 

enda höfðu þeir gestir sem þar dvöldu þau áhrif á mig að ég ákvað að fara í nám í 

fötlunarfræðum.  Ég hóf aftur störf í sumarbúðunum í Reykjadal 2001 og starfaði þar í 

7 ár. Þegar ég hætti störfum í sumarbúðunum í Reykjadal 2008 hafði ég lokið BA 

námi í félagsráðgjöf og hóf þá störf sem ráðgjafi fyrir foreldra fatlaðra barna og fyrir 

fullorðið fatlað fólk hjá Reykjavíkurborg. Ég hef því um töluvert skeið tengst 

málefnum fatlaðs fólks með einum eða öðrum hætti.   

 

Markmið rannsóknar 

 

Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt var að kanna reynslu fatlaðra barna og 

foreldra þeirra af sumarbúðum. Rannsóknin byggir á sjónarhorni foreldranna. Til að 

afla upplýsinga um viðfangsefniðvar rætt við foreldra fatlaðra barna sem höfðu dvalið 

í sumarbúðum. Leitast var við að fá upp sem gleggsta mynd, byggða á frásögnum 

foreldra fatlaðra barna, af þeim sumarbúðum sem börn þeirra hafa dvalið í. 

Rannsóknin beindist bæði að aðgreindum sumarbúðum og almennum sumarbúðum. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hver er reynsla fatlaðra barna og foreldra þeirra af sumarbúðum? 
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 Í hvaða sumarbúðir velja foreldrar að leyfa börnum sínum að fara í og hvað 

hefur áhrif á val þeirra? 

 Hvað skiptir foreldra mestu máli þegar kemur að vali á sumarbúðum og veru 

barnsins þar? 

 

Rannsóknin 

 
Tekin voru viðtöl við tíu foreldra fatlaðra barna á aldrinum 9-18 ára til að fá fram 

reynslu þeirra af sumarbúðum. Við val á þátttakendum var notast við blöndu af 

hentugleika og  markvissu úrtaki, þar sem skilyðri fyrir þátttöku voru skýr í upphafi 

og frá þeim er greint hér að neðan. Tekin voru viðtöl við foreldrar fatlaðra barna sem 

höfðu dvalið í fleiri en einum sumarbúðum en það var eitt af skilyrðum fyrir þátttöku. 

Reynt var að fá sem fjölbreyttastan hóp af viðmælendum og tekið var mið af nokkrum 

þáttum en þeir voru aldur barns en börnin þurftu að vera á aldrinum 9-18 ára, menntun 

foreldra og búseta þar var leytast eftir því að fá foreldra með ólíkan bakgrunn og bæði 

af landsbyggðinni og af höfuðborgarsvæðin.  Tekin voru opin viðtöl og niðurstöður 

rannsóknarinnar byggja á þeim. 

 

Mikilvægi rannsóknar 
 

Fötlun er einn þeirra þátta sem getur haft áhrif á félagslega stöðu barna og þau úrræði 

sem þeim standa til boða þegar kemur að því að velja sumarbúðir. Mikilvægi 

rannsóknarirnnar felst í að fá fram sjónarhorn og reynslu fatlaðra barna og foreldra 

þeirra af sumarbúðum sem og að skoða hvað hefur áhrif á val foreldra. Með því gefst 

kostur á að fá yfirsýn yfir þau sumarúrræði sem fötluðum börnum standa til boða. 

Eftir því sem næst verður komist eru ekki til margar rannsóknir á Íslandi sem byggja á 

sjónarhorni og reynslu foreldra fatlaðra barna af sumarbúðum. Mikilvægi 

rannsóknarinnar felst meðal annars í að hún gefur okkur innsýn inn í upplifun og 

reynslu foreldranna.  

Tómstundir hafa verið skoðaðar í einhverju mæli á undanförnum árum og 

áherslur hafa verið á samfélag fyrir alla og forvarnargildi tómstundarstarfs (Þingskjal 

nr.1496/2012; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hér á landi hefur verið 

áhersla á að rannsaka skólagöngu fatlaðra barna (Gretar Marisósson og Rannveig 

Traustadóttir, 1994; Gretar Marinósson, 2007; Snæfríður Egisson, 2003; Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014) en ekki í sama mæli á hvernig tíma fyrir 
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utan skóla er varið. Því taldi ég mikilvægt að beina sjónum að þáttum í lífi fatlaðra 

barna sem ekki tengdist skólagöngunniVonast er til þess að rannsóknin getiskapað 

þekkingu og orðið gagnleg þeim sem skipuleggja þjónustu og vinna í sumarbúðum, 

auk þess sem hún veitir fræðilegar upplýsingar um fötlun og barnæsku (Priestley, 

2003). Rannsókniner einnig mikilvæg fyrir þær sakir að með henni eykst þekking á 

aðstæðum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra.   

 

Barnæska 
 

Í samfélagi okkar er barnæska viðurkennd sem sérstakt skeið, þannig má hugsa 

samfélagslega formgerð barns sem sérstakt fyrirbrigði. Sýn á barnæsku geta bæði 

tengst menningu og sögu eða tímabili. Barnæska er álitin þróunarstig á leið til 

fullorðinsára og mótast skilningur okkar á henni út frá þroskakenningum. Innan 

þroskakenninga er mikil áhersla lögð á stigbundinn þroska en ef hann er tryggður er 

ferli til fullorðinsára öruggt. Innan kenninga um barnæskuna er skýrt kveðið á um það 

hvað sé ,,eðlilegur” þroski og ,,eðlilegt” barn. Með þessum hætti hefur verið skapaður 

grundvöllur fyrir orðræðu um hvað sé ,,eðlilegur” og hvað sé ,,óeðlilegur” þroski en 

slík umræða hefur haft bein áhrif á líf fatlaðra barna. Horft var á börn í gegnum 

velferðarþjónustu, út frá fjölskyldu og skólakerfinu (Priestley, 2003). 

Í dag byggja kenningar um barnæsku á því að litið er á barnæskuna sem 

sérstakt fyrirbæri og að börn skulu hafa borgaraleg réttindi. Samkvæmt nýjum 

kenningum um barnæskuna er mikilvægt að endurskoða barnæskuna meðal annars út 

frá sjónarhornum og hugmyndum barnanna sjálfra enn svo það megi takast er 

mikilvægt að horfa á börn sem fjölbreyttan og ólíkan hóp einstaklinga. Lögð er 

áhersla á réttindi barna sem fullgildra einstaklinga (Priestley, 2003; Ytterhus, o.fl. 

2015). Í rannsókninni sem hér er kynnt er litið til þess að hve miklu leyti þessar 

nútíma hugmyndir og kenningar um börn hafa náð til starfsemi sumarbúðanna og 

barnanna sem sjónum var beint að. 

 

Tómstundir– sumarbúðir 

 

Hugtakið tómstundir er flókið að skilgreina og hefur jafnvel verið umdeilt. Flest 

skiljum við hugtakið í grunninn þó túlkun okkar geti verið mismunandi. Vanda 
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Sigurgeirsdóttir (2010) skilgreinir hugtakið í ráðstefnuriti Netlu og þar leggur hún 

tómstundir og frístundir að jöfnu. Skilgreiningi hennar gengur út á að tómstundir séu 

athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum en flokkast ekki sem 

tómstundir nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.Þau skilyrði eru að 

einstaklingurinn líti sjálfur svo á að um tómstundir sé að ræða, að athöfnin, hegðunin 

eða starfsemin sé frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Þegar ég 

fjalla um sumarbúðir er ég að styðjast við skilgreiningu þessa því sumarbúðir eru hluti 

af tómstund sem er skiplagt af aðilum eða félagasamtökum og börnin hafa aðgang að 

ef þau kjósa. 

Heaven (2001) telur að börn og ungmenni nái auknum þroska í gengum 

samskipti við jafnaldra. Margir fræðimenn hafa verið á þeirri skoðun að tómstundir 

stuðli að auknum lífsgæðum. Það hefur komið fram í rannsóknum að tómstundaiðkun 

eykur möguleika á félagatengslum og lífsgleði (Petersson og Narberg,2007). Frítími 

fólks hefur verið að aukast með árunum sem hefur gert það að verkum að tómstundir 

gegna meiri tilgangi en áður var. Tómstundastarf án aðgreiningar hefur ekki náð að 

festast í sessi að minnsta kosti ekki hér á landi. Til að tómstundastarf án aðgreiningar 

og þá um leið almennar sumarbúðir geti orðið að veruleika þurfa börn að læra að 

viðurkenna hvern og einn fyrir það sem hann er (Anderson,  2014).  Það hvort 

sumarbúðir og aðrar tómstundir fatlaðra barna skilgreininst sem frítími eru ekki allir 

sammála um því sá tími er oftast nær skipulagður af öðrum sem úrræði og þar sé frelsi 

þeirra jafnvel skert (Aitchison, 2003).   

Á margan hátt má bera saman tilgang, dagskrá og samsetningu starfsfólks í 

sumarbúðum og á frístundaheimilum. Rannsókn þessi skilgreinir sumarbúðir sem 

tómstundariðju eða frístund eins og kannski má gera við frístundaheimili. Tilgangur 

frístundaheimilia er meðal annars að styrkja sjálfsmynd, umhyggju , félagsfærni, 

virkni og þátttöku (Íþrotta- og tómstundasvið, ed). Tilgangurinn er að hluta eða mestu 

leyti sá hin sami og sumarbúða. Einkennist dagskrá frístundaheimila líkt og starf 

sumarbúða af blöndu af frjálsum leik og skipulagðri dagskrá. Starfið má því að mínu 

mati bera saman.  

Flest tómstundastarf fer fram á dagtíma sem er ólíkt starfi sumarbúða sem er 

sólarhringsúrræði. Einn af þeim þáttum sem hafa komið fram í þjónustu 

sólarhringsúrræða og þar með talið sumarbúða er ofbeldi. Ofbeldi getur verið 

mismunandi, það getur meðal annars verið að ræða kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt, 

andlegt eða stofnanna bundið. Þar sem rannsóknir hafa sýnt að mun algengara er að 
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fötluð börn og konur séu beitt ofbeldi en aðrir og algengt er að gerendur sé starfsfólk í 

þjónustuúrræðum er mikilvægt að varpa ljósi á þá staðreynd (Groce o.fl. (2005). 

Hlutverk sumarbúða, hvort sem þær eru ætlaðar fötluðum eða ófötluðum 

börnum er oftast nær það sama. Í sumarbúðum fá börn tækifæri til að gera hluti sem 

ekki eru framkvæmdir á hverjum degi heima fyrir. Markmið sumarbúða geta verið 

mismunandi en í flestum þeirra er lögð áhersla á félagslega samveru barna, 

ævintýraþráin er þar gjarnan í hávegum höfð, ýmiskonar útivera, kvöldvökur og 

vináttusambönd oft á tíðum ræktuð.  

 

Uppbygging ritgerðarinnar 

 

Ritgerðin skiptist í  sjö kafla. Í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni, 

fjallað um hugtakið fötlun, þróun fötlunarfræðinar, staða þekkingar á fræðasviðinu og 

hvað rannsóknir hafa sagt um reynslu foreldrra fatlaðra barna í sumarbúðum. Auk 

þess er gerð grein fyrirhelstu lögum um málefni fatlaðs fólks á Íslandi og lögum sem 

snerta starfsemi sumarbúða hér á landi. Í þriðja kafla segir frá framkvæmd 

rannsóknarinnar, markmiðum, rannsóknarspurningu, rannsóknaraðferðum, ástæðu að 

baki vali á verkefninu, siðferðisleg álitamál, gildi rannsóknarinnar og þátttakendum. Í 

fjórða, fimmta og sjötta kafla ritgerðarinnar fjalla ég um niðurstöður rannóknarirnnar.  

Margir þættir geta haft áhrif á reynslu foreldra af sumarbúðum. Niðurstöðukaflarnir 

byggja á reynslu þátttakanda af því að leyfa fötluðum börnum sínum að fara í 

sumarbúðir og fjalla um þá þætti sem skiptu mestu máli. Fyrsti niðurstöðukaflinn 

fjallar um það sem efst var í huga foreldrarnna sem þátt tóku í rannsókninni en það 

voru þættir sem tengdust öryggi. Í þeim kafla sem nefnist öryggi og velferð verður 

farið yfir þátt þætti sem fram komu í viðtölum við þátttakendurna og tengt við þær 

rannsóknir sem stuðst er við. Annar niðurstöðukaflinn fjallar um hversu mikilvægt 

starfsfólkið í sumarbúðunum er að mati foreldra. Starfsfólk sumarbúða gegnir 

veigamiklu hlutverki að mati foreldranna sem þátt tóku í rannsókninni og voru þættir 

sem varða starfsfólkið á einn eða annan hátt einn af þremur algengustu hlutum sem 

fram komu í viðtölum mínum við foreldranna. Þriðji og síðasti niðurstöðukaflinn 

fjallar um líðan og félagsleg tengsl barnanna í sumarbúðunum. Í sjöunda kafla sem 

jafnframt er lokakafli ritgerðarinnar verða dregnar saman helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og skoðað hvaða lærdóm má draga af henni. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Rannsókn þessi var unnin innan fötlunarfræða. Fræðigreinin er  þverfagleg og tengist 

meðal annars félagsfræði, menntunarfræðum, sálfræði og kynjafræðum (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Rannsóknir innan fötlunarfræða hafa lagt áherslu á gagnrýni á 

ríkjandi skilning á fötlun en um leið hafa þær varpað ljósi á þá mismunum sem fatlað 

fólk verður fyrir (Rannveig Traustadóttir, 2006).  Í þessum kafla verður fjallað um 

þróun fötlunarfræðanna og þann skilning sem lagður hefur verið í hugtakið fötlun á 

mismunandi tímum. Fjallað verður um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (Innanríkisráðuneytið, 2007), einkum þær greinar er varða þjónustu við 

fötluð börn og tengjast efni rannsóknarinnar. Þá verður gerð grein fyrir því hvað 

innlendar og erlendar rannsóknir segja um reynslu foreldra fatlaðra barna af 

sumarbúðum. Að lokum veður greint frá lögum og reglugerðum sem tengjst 

viðfangsefni rannsóknarinnar. 

 

Þróun fötlunarfræðinar 
 

Skilningur á fötlun og þróun fötlunarfræða hafa verið nátengd. Hugtakið fötlun hefur 

reynst flókið og skilningur á því hefur verið að breytast og þróast á undanförnum 

áratugum. Sá skilningur á fötlun sem segja má að hafi verið ráðandi alla 20. öldina og 

er jafnvel enn, á rætur sínar að rekja til læknisfræðinnar og læknisfræðilegs skilnings 

á fötlun. Læknisfræðileg sjónarhorn hafa sögulega séð byggt á alþjóðlegu 

flokkunarkerfi sem gengur út frá líffræðilegum og læknisfræðilegum skilningi 

(Altman, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003, Gustavsson o.fl.,2005). 

Læknisfræðilegur skilningur leggur mikla áherslu á að finna líkamleg og andleg 

frákvik hjá einstaklingnum til að geta fyrirbyggt og meðhöndlað þá skerðingu sem 

hrjáir viðkomandi einstakling. Innan þessa sjónarhorns er fötlun álitin persónulegur 

harmleikur einstaklingsins enda er um „galla“ eða „afbrigðileika“ að ræða sem þarf að 

lækna og laga (Barnes og Mercer, 2005). Í samræmi við þennan skilninginn var byggð 

upp sértæk þjónusta fyrir fatlað fólk, þessi þjónusta var til dæmis í formi sérskóla, 

verndaðra vinnustaða og fleiri sérgreindra þjónustuúrræða (Rannveig Traustadóttir, 
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2006). Læknisfræðilega sjónarhornið leggur áherslu á að greina einstaklinganna því 

án greiningar stendur viðkomandi völtum fæti í því kerfi sem ríkjandi er og því er 

oftast litið á að greining sé forsenda þjónustu og meðferðar. Þjónusta við fötluð börn 

og þar á meðal aðgreindar sumarbúðir byggja yfirleitt á því að barnið hafi greiningu, 

því án hennar er óvíst að einstaklingurinn fái þá þjónustu sem hann á rétt á. 

Rannsóknir innan fötlunarfræðinnar hafna læknisfræðilega sjónarhorninu sem ríkjandi 

sjónarhorni á fötlun, á þeim forsendum að það líti á fötlun sem persónulegan harmleik 

eða að eitthvað sé ekki eins og það eigi að vera í líkama fatlaða einstaklingsins 

(Williams, 2001).  Skerðingin er það sem tengist einstaklingnum sjálfum en fötlunun 

kemur úr umhverfinu. 

Upphaf fötlunarfræða og fötlunarrannsókna á Norðurlöndum má meðal annars 

rekja til hugmyndafræðinnar um normaliseringu (Gustavssono.fl., 2005). Í Noregi 

mátti í kringum 1970 sjá umræðu um mikilvægi þess að breytingar þyrftu að eiga sér 

stað á stefnumótun í málefnum fatlaðs fólks. Á þessum tíma var hugtakið fötlun í 

núverandi mynd að koma fram og átti hugtakið að vera yfirhugtak um hópa fólks með 

mismunandi skerðingar og kom sem mótsvar við eldri og neikvæðum hugtakum. Á 

sjötta og sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar var áhersla lögð á að finna aðra þætti til 

að þróa skilning á fötlun og þá helst félagslega í stað þess að nota hefðbundinn 

læknisfræðilegan skilning sem var mjög ríkjandi (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Félagsleg sjónarhorn á fötlun komu fram sem gagnrýni á læknisfræðilegan 

skilning. Samkvæmt norræna tengslasjónarhorninu er fötlun álitin vera misræmi milli 

einstaklings og samfélags, ásamt því að vera talin aðstæðubundin og afstæð. Þetta 

samspil getur skapast vegna þess að umhverfið gerir ekki ráð fyrir öllum og 

birtingamyndin kemur fram þegar fatlaður einstaklingur býr ekki yfir færni sem 

umhverfið telur að allir búi yfir. Vegna þessa er einstaklingurinn skilgreindur fatlaður 

því skerðingar eða veikindi leiða til þess að viðkomandi verður fyrir hindrunum í 

daglegu lífi sínu. Fötlun telst því afstæð því hún er háð og skilgreind út frá 

umhverfinu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fötlun er aðstæðubundin. Það hvort 

skerðing einstaklingsins verður að fötlun er háð þeim aðstæðum sem viðkomandi er í 

hverju sinni og er því ekki alltaf til staðar. Þó svo að allar hindranir yrðu teknar í burtu 

þá væri sá fatlaði einstaklingur ennþá með sínar skerðingar. Sjónarhornið beinist að 

því að skoða hvernig sé hægt að fjarlægja samfélagslegar hindranir, laga umhverfið að 

fötluðum og hvernig best sé að veita þjónustu og stuðning (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Með sjónarhorninu kom fram nýr skilningur á fötlun sem hefur það hlutverk að 
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sýna fram á mikilvægi samfélagslegra þátta við fatlað fólk. Samfélagslegu þættir 

þessir tengdust mannréttindum, velferðarkerfinu og fleiri þáttum sem tengdust bæði 

vöntun á þjónustu við fatlað fólk og það sem var ábótavant í þeirri þjónustu sem í boði 

var. Norræna tengslasjónarhornið er fyrst og fremst pólitískt og birtist í 

stefnumótunum, lögum og reglugerðum (Gustavssono.fl., 2005). 

Félagsleg sjónarhorn skilgreina fötlun sem félagslega smíð(Shakespeare, 

2013). Samkvæmt félagalegum skilningi á fötlun er athygli dregin að efnahagslegum, 

umhverfislegum og menningarlegum hindrunum. Félagsleg sjónarhorn voru sett fram 

sem andstaða við læknisfræðilea sjónarhorn og var því frelsandi fyrir fatlað fólk.  Þar 

sem félagsleg sjónarhorn telja að fötlun sé fyrst og fremst komin til vegna 

samfélagsins sem þarf að aðlaga og breyta en búi ekki innra með einstaklingnum og 

hann er því ekki lengur álitinn gallaður. Félagsleg sjónarhorn á fötlun fela í sér 

áskorun til samfélagsins um að breytast (Shakespeare, 2013). Meðal annars hefur 

breska félagslega líkanið verið áhrifamikið baráttutæki bæði í þróun fræðilegra 

hugmynda sem og við endurskoðun á lögum, reglugerðum og þjónustu við fatlað fólk. 

Það fékk fólk til að huga að því sem allir eiga sameiginlegt og skoða þær hindranir 

sem verða á vegi fólks (Oliver, 2004). Félagsleg sjónarhorn hafa áhrif á þróun réttinda 

og þjónustu og geta þannig dregði úr útskúfun og fordómum (Chappell, o.fl., 

2001).Skerðingi er sú líffræðilega og er sú sem læknisfræðin horfir til og veldur hún 

einstaklingnum ákveðnum takmörkunum. Hindranir samfélagsins vegna aðgengis 

húsnæðis, aðgengi að upplýsingum, fordómar og fleira valda síðan fötluninni.  Með 

þessari skilgreiningu er fötlunin enn eitt form félagslegrar aðgreiningar sem sýnir að 

samfélagið með öllum sínum hindrunum fatlar fólk.  

Fleiri sjónarhorn hafa komið fram í framhaldi af þeirri gagnrýni á 

læknisfræðilegan skilning sem hér hefur verið greint frá. Menningarleg sjónarhorn 

eiga rætur sínar að rekja til baráttu minnihlutahópa í Bandaríkjunum. Fræðimenn sem 

leggja áherslu á menningarleg sjónarhorn tengja sig við fræði um aðra minnihlutahópa 

sem eru jaðarsettir í samfélaginu. Rannsókn á einum minnihlutahópum getur varpað 

ljósi á stöðu annars minnihlutahóps (Garland-Thomson, 2010). Menningarlega 

sjónarhorn horfa, líkt og fleiri sjónarhorn, svo sem norræni tenslaskilningurinn, til  

skerðingar manneskjunar sem og hindrana umhverfisins (Shakespeare, 2013). 

Menningarleg sjónarhorn hafna því að skýr skil séu á milli skerðingar líkamans 

(líffræðilegra -og sálrænnaþátta) og fötlunar (félagslegra þátta) (Garland-Thomson, 

2010).  Lögð er áhersla á að þetta þurfi að skoðast í samhengi. Skoða þarf fötlun og 
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skerðingu í mun stærra samhengi s.s. út frá samfélagsgerð, út frá kyni, kynhneigð, 

menningu sem og öðrum persónulegum þáttum (Garland-Thomson, 2010). Innan 

menningarlega sjónarhornsins er áhersla á að breyta orðræðu, til dæmis með því að 

valdefla fatlað fólk  með kjörorðum eins og „ekkert um okkur án okkar“. Með þessum 

einkunarorðum er áréttað að fatlað fólk vill fá að stjórna sínu lífi og hafa um aðstæður 

sínar að segja. Menningarlega sjónarhornið líkt og önnur félagsleg sjónarhorn leggja 

áherslu á að breyta samfélagsgerðinni og stofnunum innan þess (MuRuer, 2006). Þar 

sem menningarlegir þættir eru breytanlegir er fötlun og skilningur á henni það líka. 

Því eru möguleikar á breytingum til staðar og innan menningarlegs sjónarhorns er 

lögð áhersla á að skoða söguna (Shakespeare, 2013). 

Samtvinnun er hugtak sem á undanförnum árum hefur komið fram tengt 

fötlunarfræði en með samtvinnun er leitast við að útskýra hvernig mismunandi þættir 

eða persónulegir eiginleikar hafa áhrif á hver annan og tvinnast saman, sem dæmi má 

nefna kyn, kynheigði, atgerfi og þjóðerni. Samtvinnun veitir skilning á tengslum 

mismunandi perónulegra eiginleika og gefur tækifæri til að staðsetja fólk og hópa í 

samfélaginu. Með samtvinnun er hægt að greina flókið félagslegt misrétti og 

undirokun sem verður meðal annars til þegar fleiri en einn þáttur er skoðaður og það 

getur orðið hvati til að auka félagslegt réttlæti (Collins, 2012). Ekki er hægt að útskýra 

undirokun eingöngu út frá einum, þætti s.s. fötlun, því það eru aðrir þættir hafa einnig  

áhrif á líf hvers og eins (Crenshaw, 1991).  Ég varð ekki vör við slíkar áherslur í 

rannsókninni. 

Skilningur á fötun hefur verið að breytast undanfarna áratugi og hefur mikil 

þróun orðið innan fötlunarfræðanna. Í dag er lögð áhersla á mannréttindi sem 

grundvöll að þeirra nýrri hugmyndafræði og mannréttindasjónarhornið hefur þróast 

samhliða aukinni áherslu á réttindi fatlaðs fólks, enda hefur í tímans rás verið brotið á 

mannréttindum fatlaðs fólks með mismunun, ofbeldi, skorti á jafnrétti, og skorti á 

aðgengi að menntun, tómstundum svo eitthvað sé nefnt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2013). Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem nánar verður 

fjallað um hér á eftir, er ætlað að tryggja fötluð fólki, bæði börnum og fullorðnum, 

sömu mannréttinda og aðrir. Í samningnum er fjallað um réttindi fatlaðs fólks til 

samfélagsþátttöku og beinir hann meðal annars sjónum að rétti til að lifa sjálfsstæðu 

lífi án aðgreinigar í samfélaginu (Innanríkisráðuneytið, 2007).  Í samningnum er tekið 

fram að fatlað fólk skuli í öllu hafa sömu mannréttindi og aðrir þegnar samfélagsins.   
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Samhliða nýjum skilningi á fötlun hefur verið þróuð ný hugmyndafræði að 

baki þjónustu við fatlað fólk. Upphaflega var hugmyndafræðin um eðlilegt líf ráðandi 

(Tøssebro o.fl. 2012) en síðari ár hefur hugmyndafræðin um sjálfstætt líf náð sífellt 

meiri útbreiðslu. Sú hugmyndafræði byggir á félagslegum skilningi á fötlun og bendir 

á að félagslegir, menningalegir, umhverfislegir og fjárhaglegir eigi stærstan þátt í að 

skapa fötlun (Vilborg Jóhannsdóttir o.fl., 2009).  Bæði hugmyndafræðinum eðlilegt líf 

og um sjálfsstætt líf hófu að þróast upp úr 1960 vegna kröfu fólksins um umbætur og 

baráttu fyrir fullum borgaralegumréttindum sem og mannréttindum (Tøssebro o.fl. 

2012) Sameiginlegar áherslur þessara hugmyndafærðilegu nálgana eru að fatlað fólk 

fái tækifæri til að lifa sams konar lífi og aðrir þegnar samfélagsins og stjórni sínu lífi 

sjálfur (Shakespeare, 2013). Vaxandi áhersla er á að fatlað fólk hafi stjórn á og ákveði 

sjálft hvers konar þjónustu það fær, hver aðstoðar það, hvenær og hvernig. Þetta hefur 

í för með sér sjálfstæði og frelsi viðkomandi einstaklings (Shakespeare, 2013). 

Jafnframt er talið mikilvægt að fötluðu fólk, börnum jafnt sem fullorðnum, gefist kost 

á einstaklingsmiðaðri þjónustu sem mikilvæum lið í samfélagsþátttöku og til að koma 

í veg fyrir aðgreiningu (Hammerberg, 2012).   

Ríkjandi sjónarhorn hvers tíma hafa áhrif á skilning fólks á fötlun, réttindi 

fatlaðs fólks og þjónustu við það. Í rannsókn þeirri sem hér er kynnt leit ég sérstaklega 

til þess hvaða hugmyndafræði var ríkjandi í þeirri þjónustu sem hér er fjallað um. 

Jafnframt hef ég reyndt að rýna í það hvaða skilningur á fötlun endurspeglaðist í 

frásögnum viðmælenda minna.  Lítil áhersla var á mannréttindi og fyrst og síðast var 

horft til skerðingarinnar. 

                                                                                                         

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (hér eftir oftast nefndur 

samningurinn eða sáttmálinn) var fullgildur af Íslenskum stjórnvöldum þann 20. 

september 2016.  Í 1. grein samningsins segir  

Markmiðið með samningi þessum er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra 

mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda 

og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir meðfæddri göfgi 

þess.   
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Því er lögð áhersla á sjálfstæði, sjálfræði og jafnrétti. Í framhaldi af fullgildingu 

samningsins er mikill vinna framundan við að innleiða ákvæði hans. Þegar þetta er 

skrifað, í apríl 2017, liggja fyrir Alþingi tvö frumvörp er eru mikilvægur liður í því að 

innleiða sáttmálann í íslensk lög. Þessi tvö frumvörp eru: Frumvarp til laga um 

breytingu á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga, nr. 40/1991, með síðari 

breytingum. og Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu við fatlað fólk 

með miklar stuðningsþarfir. Með samningunum er kveðið á um mannréttindi fatlaðs 

fólks til jafns við aðra en íslensk löggjöf verður að tryggja þau réttindi og þær skyldur 

sem samningurinn kveður á um.  

Eitt af grundavallarhugtökum í samning Sameinuðu þjóðanna er aðgegni. 

Aðgengi snýr ekki bara að aðgengi fyrir hreyfihamlaða að manngerðu umhverfi. 

Aðgengi snýr ekki síður að því að fatlað fólk, börn og fullorðnir, hafi aðgengi að öllu 

sem samfélagið hefur upp á að bjóða svo sem upplýsingum og almennri þjónustu 

(Innanríkisráðuneytið, 2007). Með þessu er verið að leggja áherslu á að fatlað fólk 

hafi sömu réttindin og aðrir til að taka þátt í samfélaginu. Þá mun hluti 3. og 5.greinar 

samningsins koma inn í rannsóknina (Innanríkisráðuneytið, 2007). Í 3.grein 

samningsins er fallaðu um meginreglur samningsins sem varða virðingu fyrir 

mannlegri reisn, sjálfræði einstaklingsins og sjálfsstæði hans. Rétti til fullrar þátttöku 

og jafnra tækifæra í samfélagi án aðgreiningar. Lögð er áhersla á fyrir getu fatlaðra 

barna sem þróast og breytist og virðing fyrir rétti þeirra til að varðveita sjálfsmynd 

sína (Innanríkisráðuneytið, 2007), eru þetta mikilvægir þættir í þessari rannsókn. Í 

5.grein er meðal annars fjallað um banna við mismunun á grundvelli fötlunar og að 

gera þurfi sértækar ráðstafanir til þess að flýta fyrir eða ná fram jafnrétti til handa 

fötluðu fólki í reynd. Það á við um þátttöku í sumarbúðum án aðgreiningar.  

Þegar reynsla foreldra fatlaðra barna er skoðuð má velta því fyrir sér hvort 

7.grein samningsins sé virt að því leyti hvort fötluð börn fái notið fullra mannréttinda 

til jafns við önnur börn eins og kveðið er á um í greininni. Í þriðja lið greinarinnar er 

tilgreint að veita beri fötluðu barni aðstoð þar sem er tekið er eðlilegt tillit til fötlun 

þeirra og aldurs svo þau geti tekið þátt og notið fullra mannréttinda 

(Innanríkisráðuneytið, 2007). Í 30. grein Samnings Sameinuðu Þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks segir að aðildarríkin hafi viðurkennt rétt fatlaðra barna til þátttöku til 

jafns við önnur börn og skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir til að þeim kleift að 
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taka til jafns við aðra þátt í leikjum og tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi.  Tryggja 

ber aðgang allra barna að þjónustu eins og til dæmis sumarbúðum. 

Ég mun líka rýna í það að hvaða marki starfsemi sumarbúða sem fjallað er um 

í þessari rannsókn uppfylla kröfur samningsins. Þar segir, í 30. grein, að aðildarríkin 

skuli gera allar viðeigandi ráðstafanir til að fötluðum börnum kleift að taka til jafns 

við aðra þátt í leikjum og tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi. Tryggja ber aðgang 

allra barna að þjónustu eins og til dæmis sumarbúðum. Sem og almennt um 

hugmyndafræði mannréttinda og ákvæði samningsins um jafnrétti og 

samfélagsþátttöku. 

 

Rannsóknir um reynslu fatlaðra barna og foreldra þeirra af 

sumarbúðum 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr að reynslu fatlaðra barna af sumarbúðum út frá 

sjónarhorni foreldra.  Hér á eftir verður fjallað um íslenskar og erlendar rannsóknir og 

sjónum einkum beint að fötluðum börnum og foreldrum þeirra, með áherslu á 

rannsóknir á sumardvöl. Lítið hefur verið rannsakað og ritað á Íslandi um sumarbúðir 

og reynslu foreldra af slíkri starfsemi en töluvert hefur verið rannsakað af þáttum sem 

tengjast þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra (Eiríkur Karl Ólafsson Smith 

2010; Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010; Kristín Björnsdóttir, 2003; Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Helgi Þór 

Gunnarsson, 2010; Dóra S.Bjarnason 2011, Snæfríður Egisson, 2003) og verður stuðst 

við þær rannsóknir að einhverju leyti. Mun meira hefur verið rannsakað og ritað 

erlendis um sumarbúðir og aðra þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra.  

 

Íslenskar rannsóknir 

 

Þekking á málefnum fatlaðs fólks hér á landi hefur vaxið mikið á undanförnum 

áratug. Rannsóknum hefur fjölgað sem snúa að fötluðum börnum sem og fullorðnum 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Töluvert hefur verið rannsakað og ritað á Íslandi um 

þætti er varða daglegt líf fatlaðra barna sem og um fjölskyldur þeirra (Eiríkur Karl 

Ólafsson Smith 2010; Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010; Kristín Björnsdóttir, 2003; 

Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Helgi Þór Gunnarsson, 2010; Dóra S.Bjarnason 2011). Margar Íslenskar rannsóknir 
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sem varða börn snúa að skólakerfinu og daglegri þjónustu við þau (Gretar Marisósson 

og Rannveig Traustadóttir, 1994; Gretar Marinósson, 2007; Snæfríður Egisson, 2003; 

Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014).Þær rannsóknir sýna að ef 

fötluð börn hafa gengið í grunnskóla án aðgreingingar er líklegra að þau eigi ófatlaða 

vini en börn sem ganga í sérskóla. Ef fötluð börn dvelja eingöngu í aðgreindum 

úrræðum gefast þeim fá tækifæri til að eignast ófatlaða vini. Í rannsókn Kristín 

Björnsdóttir (2003) kom fram að fötluð ungt fatlað fólk hafði mikið til verið með 

sömu krökkunum í leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla og átti það einnig við um 

tómstundastarf og sumardvöl.  

Þrátt fyrir að nútíma velferðarþjónusta einkennist af hugmyndum um frelsi, 

jafnrétt, og  að hver og einn fái tækifæri til þátttöku í skóla og tómstundum með 

ófötluðum jafnöldrum (Jóna Ingólfsdóttir, o.fl., 2012)nær sú hugmyndafræði ekki 

alltaf inn í þjónustu við fötluð börn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að aðgreining stuðli 

að og viðhaldi félagslegri undirokun og útskúfun fatlaðs fólks (Kristjana Jokumsen og 

Rannveig Traustadóttir, 2014). Það styður rannsókn Snæfríðar Egilson (2003) en þar 

kemur fram að fötluð börn upplifðu sig skilin útundan og að þau fengju ekki jöfn 

tækifæri til að fylgja ófötluðum jafnöldrum sínum. Þær hindranir sem fram koma í 

rannsókn Snæfríðar eiga sér ekki eingöngu stað innan veggja skólanna þar sem þær 

hindra jafnframt þátttöku í frístundum og þar með í sumarbúðum.Í þeim rannsóknum 

sem hafa verið gerðar hér á landi og varða reynslu fatlaðra barna koma hindranir til 

þátttöku á ýmsu oft á tíðum fram. Rannsókn Snæfríðar Egilsson (2003) sýnir að þær 

hindranir tengjast meðal annars viðhorfum, þáttum í umhverfi barnanna og stjórnsýslu 

í málefnum sem snúa að fötluðum börnum (skóla, frístundum, heilbrigðiskerfi 

o.s.frv.). Í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2004) kemur fram mikilvægi þess fyrir öll 

börn að fá tækifæri til að sinna áhugamálum og verja tíma með vinum. Virðist 

þátttaka fatlaðra barna í almennum sumarbúðum ekki vera aðgengileg. Þá rannsakaði 

Helga Jóhanna Stefánsdóttir (2010) daglegt líf fatlaðra barna og skoðaði þar meðal 

annars þætti er tengjast frístundum. Hún komst að því að tómstundir fatlaðra barna á 

Íslandi væru að mestu aðgreindar. Ljóst er að hér á landi skortir að bæta sem og nýta 

þá þekkingu á frístundaþjónustu fyrir fötluð börn s.s. í sumarbúðum. Brýnt er að nýta 

þá þekkingu sem til er innan fötlunarfræða sem og tómstundafræða og samtvinna þá 

góðu þekkingu sem skapast hefur á hvoru sviði fyrir sig. 

Í rannsókn Rannveigar Traustadóttur o.fl. (2010) kemur fram að sjálfsmynd 

barna mótast af þeim aðstæðum sem þau taka þátt í og þeim tækifærum sem þeim 
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standa til boða varðandi þátttöku af ýmsum toga. Í skólaumhverfinu sem og í 

tómstundum gefast tækifæri til að þróa vinasambönd og tryggja jöfn tækifæri með 

jafnöldrum. Í rannsókn Eikríks Karls Ólafssonar Smith (2010) á sjálfsmynd fatlaðra 

barna dregur hann meðal annars fram hversu mikilvæg vináttutengsl eru börnum og 

hvað það getur skipt þau miklu máli að eiga vináttusambönd við annan fatlaðan 

einstakling.  Rannsóknir hafa leitt í ljós að tómstundaþátttaka fatlaðra barna og 

ungmenna fer að mestu leyti fram í aðgreindum úrræðum og á það meðal annars við 

um sumarbúðir (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Ljóst er samkvæmt þeim 

rannsóknum og loforðum um jafnan rétt er tímabært að þróa nýjar aðgerðir í þjónustu 

við fötluð börn og fjölskyldur þeirra (Jóna Ingólfsdóttir, o.fl., 2012).Í þeirri rannsókn 

sem hér er kynnt er leitast við afla frekari þekkingar á sumarbúðum sem fötluð börn 

dvelja í. Byggir rannsóknin á reynslu og upplifun foreldra fatlaðra barna. Ég mun bera 

niðurstöður mínar saman við þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér að 

framan. 

 

Erlendar rannsóknir 

 

Talsvert hefur verið rannsakað og ritað á erlendi grundu um sumarbúðir og aðra 

þjónustu við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Enda er um að ræða fjölbreyttari hóp 

fatlaðra barna og mun fleiri sumarbúðir sem hægt er að rannsaka og rita um í 

fræðilegu samhengi. Sumarbúðir eiga sér langa sögu í Bandaríkjunum. Fyrstu 

sumarbúðirnar fyrir fötluð börn þar í landi hófu starfssemi sína árið 1876 (Dawson og 

Liddicoat, 2009) og voru þær ætlaðar „veikburða“ drengjum  til að bæta stöðu sína 

eða heilsu, en það var gert með sjúkraþjálfun og ýmsu sem tengja má við þann 

læknisfræðilega skilning sem þá var ríkjandi. Tilgangur með sumarbúðum almennt 

hefur fyrst og fremst verið að bjóða upp á skemmtilega afþreygingu með jafnöldrum 

(Thurber og Malinowski, 1999).  Í tímans rás hefur það verið algengt markmið 

sumarbúða að auka fjölbreytni í daglegu lífi, bæta félagslega stöðu barna með ýmsum 

hætti, s.s. með tækifæri til þátttöku í félagsstarfi með jafnöldrum. Auk þess geta 

markmið tengst færniþjálfun, námi, því að auka sjálfsálit og tækifæri til að vera með 

jafningjum (Goodwin og Staples, 2005).  Erlendis er boðið upp á sumarbúðir sem 

bæði eru ætlaðar fötluðum og ófötluðum börnum og sumarbúðir sem eingöngu eru 
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ætlaðar börnum á ákveðunum aldri eða með ákveðnar skerðingar og má þar nefna 

sumarbúðir fyrir heyrnarlaus börn (www.deafcamps.com). 

Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar bandarísku samtakanna ACA, American Camp 

Association (Ameríku sumarbúða samtökin) (Henderson, o.fl.2007) sem gerð var árið 

1998 og aftur 2002 eru ástæður að baki því að foreldrar leyfa börnum sínum að fara í 

sumarbúðir einkum þær að þar fái þau tækifæri til að kynnast nýjum vinum, læra 

samskiptafærni og auka félagslega færni. Einnig að börnin öðlist nýja færni og 

sjálfsstæði, auk þess sem þeim gefst kostur á að upplifa skemmtilega hluti. Í 

doktorsrannsókn Kolbrúnr Þ. Pálsdóttur (2012) sem fjallaði um starfsemi 

frístundaheimila 6–9 ára barna í Reykjavík koma fram niðurstöður sem eru 

sambærilegar þessum þó svo að þær eigi við um þátttöku á frístundaheimilum. Þar 

kemur fram að í  skipulögðu tómstundarstarfi getur dregið úr félagslega einangrun, 

þar gefst börnunum tækifæri til þess að tengjast öðrum og eignast vini líkt og 

niðurstöður ACA gefa.  

Foreldrarnir sem þátt tóku í rannsókninni „Sumarbúðir fyrir fötluð börn: 

sjónarhorn foreldra“  töldu margir hverjir að börn þeirra þroskuðust á því að fara í 

sumarbúðir og að hegðun þeirra breytist til hins betra. Það sem foreldrunum finnst 

skipta mestu máli er að börnin þeirra séu örugg og ánægð þegar þau dvelja í 

sumarbúðum. Foreldrar senda barnið sitt síður aftur í sumarbúðir ef barnið hefur 

hvorki notið sín né þótt gaman í sumarbúðunum (Henderson, o.fl., 2007). Aðrar 

rannsóknir sýna sambærilegar niðurstöður og þær sem greint er frá hér að ofan 

(Henderson, o.fl., 2007). Í rannsókn Goodwin og Staples (2005) kemur fram að 

foreldrum fatlaðra barna finnst skipta mestu máli að barnið upplifi sig tilheyra hópi og 

séu á meðal jafnaldra þar sem engin er dæmdur af sinni getu. Það skiptir alla foreldra 

miklu máli að börnin fái tækifæri til að eignast vini, vera í hópi jafningja því það hafi 

jákvæð áhrifa á sjálfsmynd barnsins (Clark og Nwokah, 2011). Foreldar telja að 

sumarbúðir fyrir fötluð börn hjálpi barninu við að eignast vini og að starfsfólkið stuðli 

að því að það verður ánægt með sjálft sig. Þá telja foreldrar mikilvægt að umhverfi 

sumarbúða sé öruggt og skemmtilegt (Henderson,  o.fl., 2007). Í rannsókn Goodwin 

og Staples (2005) kemur fram mikilvægi þess fyrir fötluð börn að fá möguleika á að 

kynnast öðrum fötluðum börnum og mynda vináttutensl.  Því það að fá tækifæri til að 

umgangast jafnaldra og taka þátt í tómstundum eykur sjálfstraust og sjálfsskilningur.  

Í einni af þeim rannsóknum sem snúa að aðgreindum sumarbúðum var sjónum 

eingöngu beint að aðgreindum sumarbúðum (Goodwin og Staples, 2005).  Þar kemur 
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fram að slíkar sumarbúðir bjóði upp á umhverfi þar sem umburðarlyndi er meira og 

fordómar minni. Rannsókn Goodwins og Staples (2005) sýnir einnig fram á að starf 

aðgreindra sumarbúða er mikilvægt því það gefur tækifæri til þátttöku fyrir öll fötluð 

börn sama hver skerðing þeirra er. Þar gefst börnunum tækifæri til að upplifa nýja 

hluti og með því öðlast nýja færni og kynnast jafnöldrum. Með þátttöku í aðgreindum 

sumarbúðum verða þau síður vör við hindranir þar sem umhverfið er aðgengilegt og 

lagað að þeirra þörfum og gefist þar tækifæri til að vera með öðrum fötluðum börnum. 

Það að tengjast öðrum fötluðum börnum í sumarbúðum gat dregið úr einangrun og 

gefið tækifæri fyrir félagsskap og tilfinninguna um að tilheyra hóp fyrir börn sem 

annars tilheyra skóla án aðgreiningar (Henderson, o.fl. 2007).  

Sumarbúðir eru staður þar sem tækifæri gefst til þess að læra og upplifa hluti í 

gegnum þátttöku. Það að gera hluti upp á sitt eins dæmi og læra að treysta á sjálfan sig 

og auka félagslega færni fellur þar undir. Sumarbúðir geta haft mótandi áhrif á 

einstaklinginn og eru dæmi um öruggt umhverfi þar sem gott er að læra án aðstoðar 

foreldra. Sumarbúðir snúast um meira en bara að hafa gaman, þær snúast um mun 

meiri og mikilvægari upplifun, eins og það að tilheyra hóp, eignast vini, auka 

sjálfstraust, aðlagast nýjum aðstæðum og fleira  (Melikechi L, 2015). Goodwin og 

Staples (2005) benda á að í aðgreindumsumarbúðum sé lögð áhersla á að veita þjálfun 

og ráðgjöf til starfsfólks. Höfundar benda jafnframt á að áhersla þurfi einnig að vera á 

að veita slíkt til starfsmanna í almennum sumarbúðum með það að makmiði að auka 

raunverulegt val fatlaðra barna á sumarbúðum. Slíkt er í anda þess að tryggja jafnan 

rétt allra barna og draga úr aðgreiningu. 

Fyrirliggjandi rannsóknir hafa einkum beinst að aðgreinudum sumarbúðum fyrir 

fötluð börn þó áhersla sé á jöfn tækifæri og að draga eigi úr aðgreiningu meðal annars 

tengt sumarbúðum. Í USA er vaxandi áhersla á fagmennsku og að draga úr 

sjálfboðastarfi því slík starfsemi getur viðhaldið fordómum og stimplun. Fræðimenn 

telja það áhyggjuefni hversu fárar almennar sumarbúðir eru í boði en talið er að það 

tengist þjálfun starfsfólks og viðhorfum (Goodwin og Staples, 2005). Þá benda 

rannsóknir til að foreldar upplifðu jákvæðar breytingar á börnum sínum eftir dvöl í 

sumarbúðum (Henderson, o.fl. 2007). Breytingarnar tengjast meðal annars andlegri 

líðan, sjálfstrausti og sjálfsvitund.Walker (1999) bendur á að almennt sé álitið að 

frístundir og sumarbúðir geti aukið lífsgæði allra barna, ena hafa börn gaman af að 

hitta nýja vini, og þróa færni og hæfni.  Hún bendir jafnfram á að samfélagið þurfi að 

jafna tækifæri og rétt allra til þátttöku. Enn er víða lítill stuðningur í boði til 
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einstaklingsmiðaðrar samfélagsþátttöku. Þó hafa fleiri úrræði opnað dyr sínar fyrir 

öllum börnum og víða er unnið að því að þróa tómstundaúrræði sem nýtist öllum 

(Walker, 1999).  

Með almennum sumarbúðum er markmið að tryggja jákvæð félagsleg tengsl 

allra barna og jafnan rétt til þátttöku. Því fötluð börn vilja hafa gaman og læra um 

íþróttir, tónlist, myndlist, náttúru og sögu, rétt eins og önnur börn. Bent er á að fötluð 

börn eru fyrst og fremst börn og meira eins og önnur börn en þau eru öðruvísi 

(Melikechi, 2015). Öll börn hagnast af almennum sumarbúðum. Með því sameinast 

ólíkir einstaklinga í öllum þeim ævintýrum sem sumarbúðir hafa upp á að bjóða og 

enginn er skilin útundan og allir fá að njóta sín. Aukin fjöldi tækifæra til þátttöku í 

frístundum meðal annars í almennum sumarbúðum, hefur verið að opnast börnum, 

fötluðum sem og ófötluðum (Siperstein, o.fl., 2011). Þannig fá börnin tækifæri til að 

þroskast, auka sjálfstraust sitt, samskiptafærni og finna fyrir félagslegri viðurkenning í 

fjölbreyttum hópi (Siperstein, o.fl., 2011).Ávinningur af almennum sumarbúðum eru 

margþættur og birtist bæði hjá fötluðum og ófötluðum börnum. Með því að taka þátt í 

almennum sumarbúðum, læra starfsmenn og börn umburðarlyndi, að viðurkenna alla 

og hvað það er að vera með skerðingu.  

Foreldrar fatlaðra barna sem þátt tóku í verkefninu Let‘s all play eru talsmenn þess að 

öll börn eigi rétt á þátttöku (Siperstein o.fl. 2011). Almennar sumarbúðir tákna að allir 

mega taka þátt á sínum forsendum og hafa til þess jafnan rétt. Gera þarf ráð fyrir því í 

skipulagi og starfssemi  strax í upphafi  að börn eru mismunandi. Markmiðið er að 

allir hafi gaman (Melikechi, 2015). Til þess að almennar sumarbúðir skili árangri þarf 

að gera ákveðnar breytingar á því fyrirkomulagi sem ríkjandi hefur verið og tengist 

viðhorfum, skipulagi og umhverfi, svo öll börnin geti tekið þátt á jafnréttisgrundvelli.  

Eftirspurn hefur aukist eftir almennum sumarbúðum og því þurfa starfsmenn 

og stjórnendur sumarbúða að fá aðstoð og stuðning við að gera áætlanir og skipulag 

sem nýtist öllum. Slíkri aðstoð hafa margar sumarbúðum verið að óska eftir 

(Siperstein, o.fl., 2011). Kanna þarf og viðurkenna ávinning þann sem hlýst af 

almennum sumarbúðum. The Bubel/Aiken Foundation eru samtök sem hafa það að 

markmiði að efla þátttöku fatlaðra barna í frístundastarfi með ófötluðum jafnöldrum. 

Þau hafa sett mikinn kraft í að koma á laggirnar almennum sumarbúðum. Markmið 

þeirra er að stuðla að þátttöku ungs fatlaðs fólks með því að skapa samfélag þar sem 

öll börn geta lært, leikið og deilt tíma saman. Í Let‘s all play sumarbúðum fá 

stjórnendur leiðbeiningar og verkfæri til að þróa áfram almennum sumarbúðir 
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(Siperstein, o.fl., 2011). Þau verkfæri sem lagt er upp með samanstanda af þremur 

grunnþáttum. Sá fyrsti eru leikir sem byggja á samvinnu og því að efla félagsleg 

tengsl, annar þátturinn er þjálfun og undirbúningur starfsfólks og sá þriðji snýr að því 

að mótaður er ákveðin rammi og skipulag um starfið.  

Starfsfólk sumarbúða gegna mikilvægu hlutverki í því að tryggja skapandi 

umhverfi sumarbúðanna og styðja niðurstöður í  rannsókn Kolbrúnar Þ. Pálsdóttur 

(2012) það enda kemur fram að starfsfólk frístundaheimilia sé í lykilhlutverki 

aðtryggja að starfið gangi vel.Einn af lykilþáttum í almennra sumarbúðum er að allir 

starfsmenn séu reiðubúnir til að vinna með öllum börnum, aðstoða þau og liðsinna, 

hvort sem þau eru fötluð eða ekki. Allir starfsmenn þurfa að fara í gegnum fræðslu og 

þjálfun áður þeir hefja störf og tengist sú fræðsla virðinu og viðhorfum sem ber að 

hafa í hávegum (Siperstein, o.fl., 2011).  Nú á dögum er vaxandi áhersla á 

fagmennsku starfsfólks. 

UCP (United Celebral palsy) útbjó handbók fyrir starfsmenn sína þegar þeir 

hófu rekstur á almennum sumarbúðum. Það sem allir góðir starfsmenn sem vinna með 

börnum þurfa að mati UCP að hafa er þolinmæði, húmor, styrk, ást, skipulag, þroska, 

ábyrgð, virðingu og aðlögunarhæfni (Melikechi, 2015). Það sem starfsmenn þurfa að 

huga að samkvæmt þeirra handbók er meðal annars, að sjá barnið fyrst því börn eru 

börn; þau eru ekki skerðingin. Áhersla er á hæfni starfsfólks. Öll börn hafa styrkleika 

og veikleika. Finna þarf út hverjir stykrleikarnir eru, hvað barninu finnst 

skemmtilegast að gera, og finna tækifæri fyrir það til að skína og njóta sín. Mikilvægt 

er að starfsmenn séu upplýstir um mismunandi þarfir. Þannig geta þeir fyribyggt að 

upp komi ýmis konar vandi. Til að sumarbúðir án aðgreiningar virki þurfa allir að trúa 

á þær og réttur allra til þátttöku þarf að tilheyra menning staðarins (Melikechi, 2015). 

Melikechi (2015) bendir á að mikilvægasti þátturinn séu foreldrarnir sem eru lykillinn 

að því að allt gangi vel. Það gerist með samskiptum og upplýsingagjöf. Rannsókn 

Walker (1988) styður þetta, en hún leggur áherslu á að ræða þurfi við foreldra fyrir 

dvölina í sumarbúðum þannig að þeir sem munu aðstoða barnið séu upplýstir um 

þarfir barnsins, í hverju aðstoðin þurfi að felast og að hverju þarf að huga í 

umhverfinu.   Sumarbúðir sem vinna út frá Let‘s all play hugmyndafræðinni eiga að 

veita öllum börnum öryggi, skemmtun og fjölbreytt umhverfi. Rannsóknir sýna að 

foreldrar sem eiga börn í sumarbúðum án aðgreiningar eru ánægðir með þann valkost 

og þá jákvæðu reynslu sem dvölinni fylgir. Foreldrar leggja áherslu á mikilvægi þess 

fyrir börn sín að hafa kost á því að vera með ófötluðum jafnöldrum í stað þess að vera 
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í aðgreindum úrræðum (Siperstein, o.fl. 2011). Það var von foreldra sem áttu börn í 

Let‘s all play sumarbúðum að aðrir foreldrar fengju tækifæri til að leyfa börnum 

sínum að fara í almennar sumarbúðir.  Samkvæmt rannsókn Walker (1999) geta 

foreldrar verið hikandi við að leyfa börnum sínum að dvelja í almennum sumarbúðum 

þar sem þeir óttast að þar fái barnið ekki nægjanlegan stuðning til að njóta dvalarinnar 

og tilheyra barnahópnum. Til að almennar sumarbúðir verði raunverulegur valkostur 

þarf að vera meðvitaður um hvaða tækifæri eða hugsanleg sóknarfæri í umhverfinu 

(Walker, 1988). Á það við um aðbúnað innan sumarbúðana, utandyra svo sem þegar 

verið erað gera breytingar að horft sé til þarfa barna með mismunandi skerðingar, sem 

gætu nýtt sér starfsemi sumarbúðana. 

Í þessari rannsókn var sjónum sérstaklega beint að reynslu fatlaðra barna og 

foreldrum þeirra af sumarbúðum, skoðað út frá sjónarhorni foreldra. 

 

Lög og Reglugerðir 

 

Hér fyrir neðan verður fjallað stuttlega um íslensk lög um málefni fatlaðs fólks og þær 

reglugerðar sem tengjast sumarbúðum. Skoðað er hvort og með hvaða hætti lög og 

reglugerðir kveða á um starfsemi sumarbúða þar sem slík þjónusta er ekki á hendi 

ríkis né sveitarfélaga og því um starfsemi á vegum hagsmunasamtaka og einkaaðila að 

ræða. Aðgreindar sumarbúðir fyrir fötluð börn bjóða þjónustu fyrir börn sem tilheyra 

varnarlausum minnihlutahóp og eru jaðarsett. Því verður að telja að skýrt verklag og 

eftirlitsskylda sé mjög mikilvæg. 

 

Lög um málefni fatlaðs fólks 

 

Fyrstu heildarlögin um málefni fatlaðs fólks tóku gildi hér á landi árið 1984 en þeim 

var þá breytt að hluta og núgildandi lög tóku gildi 1. september 1992 (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr.59/1992) og eru þau lög í gildi enn í dag með smávægilegum 

breytingum á nokkrum greinum. Lögin varða flest það er tengist daglegu lífi fatlaðs 

fólks og  ná yfir flesta þjónustu við fatlað fólk þar með talið sumarbúðir. Í fyrstu grein 

laganna kemur meðal annars fram að markmið þeirra sé að tryggja jafnan rétt fatlaðs 

fólks á við aðra þegna og gera þeim kleift að lifa eðlilegu lífi (Lög um málefni fatlaðs 

fólks nr.59/1992).  
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Í 7. grein er  ítrekaður réttur fatlaðs fólks til þeirrar þjónustu sem það á rétt á 

og tengist þjónustu á sviði menntunar, heilbrigðis- og félagsþjónustu (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr. 59/1992). Af framangreindu er ljóst að lögin eiga að veita fötluðu 

fólki fullan rétt til þátttöku innan samfélagsins. Í 23.gr. segir að stuðla skuli að því að 

fötluð börn eigi kost á sumardvöl þegar þörf er á og er þar meðal annars átt við um 

sumarbúðir. Sumarbúðum er ætlað að gefa fötluðu fólki kost á að skipta um umhverfi 

og dveljast utan heimilis síns sér til ánægju og tilbreytingar. Lög um málefni fatlaðs 

fólks eru í raun regnhlíf en undir regnhlífinni má finna reglugerðir og lög annarra 

stofnanna sem snerta líf fatlaðs fólks.   

Í frumvarpi til laga um breytingar á lögum um þjónustu við fatlað fólk með 

miklar stuðningsþarfir sem lagt var fram til laga á Alþingi í apríl 2017 var markmið 

og skilgreining á þjónustu við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir segir að fatlað 

fólk eigi kost á bestu þjónustu sem unnt er að veita á hverjum tíma til að koma til 

móts við sértækar stuðningsþarfir þess. Þjónustan skal miða að því að fatlað fólk fái 

nauðsynlegan stuðning til þess að það geti notið fullra mannréttinda til jafns við aðra. 

Jafnframt er þar kveðið á um að tryggja skuli fötluðum börnum nauðsynlega þjónustu 

svo að þau geti notið mannréttinda og mannhelgi til jafns við önnur börn, lifað 

sjálfstæðu lífi og tekið þátt í samfélaginu án aðgreiningar, samkvæmt  3.,5.,7. og 30 

grein Samningsins. Fötluð börn skulu eiga kost á að komast í sumarbúðir eins og 

önnur börn. Sumarbúðum er ætlað að gefa fötluðum börnum kost á að skipta um 

umhverfi og dveljast utan heimilis síns sér til ánægju og tilbreytingar, og 

samfélagsþátttökum innan almennra sumarbúða. Í markmiðum 3.greinar í tillögu til 

Þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 

2017–2021 segir að fatlað fólk eigi völ á orlofstilboðum til jafns við aðra (Alþingi, 

2017). Að möguleikar fatlaðs fólks (barna og fullorðinna) til að fara í  sumarbúðir eða 

aðra orlofsdvöl verði auknir í samstafi þjónustuaðila við ríki og sveitarfélög. Sett 

verði viðmið um hvaða kröfur aðilar sem reka slíkar sumarbúðir og  orlofsúrræði 

þurfa að uppfylla til að tryggja öryggi og vellíðan fólks. Einnig þarf að kanna leiðir til 

þess að starfsfólk geti fylgt notendum og veitt þeim stuðning í orlofsferðum. 

Í ljósi laga um málefni fatlaðs fólks, nýju frumvarpi varðandi þjónustu við 

fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir og tillögu um stefnu og framkvæmdaráætlun í 

málefnum fatlaðs fólks gætu orðið breytingar á þjónustu við börn í sumarbúðum og 

aukið val foreldra fatlaðra barna á sumarbúðum gæti komið til. Ef börn fengju 

stuðning til að taka þátt í þeim sumarbúðum sem þau myndu kjósa að nota gæfust 
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þeim fleiri tækifæri til þátttöku í almennum sumarbúðum, það er ef sumarbúðir 

flokkast þarna undir orlofsferðir. 

 Með nýju frumvarpi varðandi þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir og tillögu um stefnu og framkvæmdaráætlun í málefnum fatlaðs fólks 

eru að eiga sér stað miklar breytingar á rétti fatlaðra barna á dvöl í sumarbúðum sem 

og á þeirri þjónustu sem þar á að veita. Réttur til stuðning fyrir hvern og einn út frá 

þörfum viðkomandi myndi auka réttindi og mögulegt val fatlaðra barna. 

 

Reglugerð um barnaverndarstofu 

 

Í III. Kafla í reglugerð um barnaverndarstofu er tilgreint hlutverk barnaverndarstofu 

gagnvart heimilum og stofnunum sem reknar eru skv. 51. gr. Laga um vernd barna og 

ungmenna. Þar segir í 18. gr. að heimilum og stofnunum sem rekin eru af 

sveitarfélögum, félagasamtökum og einkaaðilum á grundvelli laga um vernd barna og 

ungmenna er óheimilt að starfa nema samkvæmt leyfi barnaverndarstofu (Reglugerð 

um barnaverndarstofu nr. 264/1995). Á það meðal annars við um sumarbúðir. 

 

Reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda 

samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.) nr. 366/2005 

 

Reglugerð þessi fjallar um leyfisveitingar og fleiri ákvæði er varða vistun barna á 

vegum annarra en barnaverndarnefnda á einkaheimilum eða öðrum heimilum 

samkvæmt ákvæði 91.gr. barnaverndarlaga, nr. 80/2002 (Reglugerð um vistun barna á 

vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

(sumarbúðir o.fl.) nr. 366/2005). Reglugerð þessi nær til sumardvalar sem rekin er á 

einkaheimili og annara heimila sem félagasamtök reka og tekið er á móti börnum til 

sólarhringsdvalar. Tekið er sérstaklega fram að sumardvöl samkvæmt þessari 

reglugerð er að jafnaði ekki ætluð börnum yngri en 6 ára. Húsnæði þar sem börn eru 

vistuð samkvæmt reglugerðinni skulu fullnægja skilyrðum þeim sem sett eru í 

heilbrigðisreglugerð og öðrum reglugerðum bygginga- og brunamála varðandi 

húsnæði. Í 5.gr. reglugerðarinnar er kveðið á um þá ábyrgð sem rekstraraðili og allir 

starfsmenn bera. Þar eru tilgreint að starfmenn skuli stuðla að því að þroski, heilbrigði 

og andlegar og líkamlegar þarfir barna séu tryggðar.  Óheimilt er að veita leyfi til sem 

og að ráða til starfa einstakling sem hefur hlotið refsidóm vegna brota á ákvæðum 

XXII. Kafla hegningarlaga, þegar brot þess aðila hefur beinst að barni undir 18 ára 
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aldri (Reglugerð um vistun barna á vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt 

ákvæðum barnaverndarlaga (sumarbúðir o.fl.) nr. 366/2005). 

Samkvæmt reglugerðinni ber barnaverndarnefnd að fylgjast með því að 

leyfishafi uppfylli ávallt almenn skilyrði fyrir leyfisveitingu. Einnig ber nefndinni að 

fylgjast vandlega með högum og aðbúnaði barna sem dvelja í sumardvöl.  

Barnaverndarnefnd ber að heimsækja heimilin eins oft og þurfa þykir og eigi sjalndar 

en tvisvar á ári. Barnaverndarstofa getur hvenær sem er krafið barnaverndarnefnd um 

skýrslu sem gefur upplýsingar um hvernig eftirliti er háttað með heimilum í umdæmi 

nefndarinnar. Rekstraraðilia er með öllu skylt að afhenda barnaverndarnefnd og 

Barnaverndarstofu allar upplýsingar um starfsemina, skrá yfir börn, starfsmenn, 

dagskrá, vottorð, dagbækur, skráning yfir slys o.fl. Ef umönnun barns er óhæfileg, 

rekstri er ábótavant eða um önnur brot hefur verið að ræða getur komið til sviptingar á 

starfsleyfi. Í 21. gr. reglugerðarinnar er um að ræða umsókn um heimili sem veita 

börnum viðtöku – sumarbúðir ekki á einkaheimili. Þar er tilgreindar þær upplýsingar 

og þau gögn sem liggja þurfa til grundvallar leyfisveitingu. Nánar er tilgreint í 22.gr. 

Reglugerðarinnar hvaða gögn skulu fylgja umsókninni (Reglugerð um vistun barna á 

vegum annarra en barnaverndarnefnda samkvæmt ákvæðum barnaverndarlaga 

(sumarbúðir o.fl.) nr. 366/2005). 

Þegar lög og reglugerðir eru skoðuð er mikilvægt að hafa í huga að það hverjir 

geta rekið sumarbúðir fyrir fötluð börn er skýr, hvaða kröfureru gerðar og hvernig 

eftirliti er háttað. Áhugavert væri að skoða hvernig eftirliti með sumarbúðum er 

háttað. Nú þegar skýrsla um Kópavogshæli hefur verið gerð opinber væri áhugavert 

að kanna hvort unnið sé samkvæmt því eftirliti sem á að vera. Það hvernig eftirliti á 

að vera háttað hefur þó í raun oft á tíðum verið ábótavant líkt og kemur fram í 

skýrslunni um Kópavosshæli. Fyrir nokkrum árum kom upp umræða um að 

starfsmaður sem starfaði með börnum hafi verið á sakaskrá vegna kynferðisbrota en 

hvort sú umræða átti við rök að styðjast eður ei veit ég ekki. Þó er ljóst að slíkt hefur 

komið upp enda var þremur starfsmönnum á vegum KFUM/K sagt upp á árunum 

1988-1992 vegna gruns eða ásakana um kynferðisbrot (sótt á mbl.is þann 

14.04.2017).  

Í  þessum kafla var farið fyrir það helsta í sögu fötlunarfræða sem er fræðigrein sem 

hefur tekið miklum og örum breytingum. Farið var yfir helsu sjónarhorn sem fræðin 

styðja sig við. Fjallað var um lög og reglugerðir er varða málefni fatlaðs fólk og 

tengist með einum eða öðrum hætti starfi sumarbúða og þeirri þjónustu sem þar er 
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veitt. Sagt var í stuttu máli frá Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

en þó eingöngu þær greinar er varða sumarbúðir og mannréttindi barna. Farið var yfir 

íslenskar og erlendar rannsóknir um reynslu foreldrar af sumarbúðum og aðar 

rannsóknir sem snúa að tækifæru, réttindum og líðan fatlaðra bara í aðgreindum 

úrræðum og í úrræðum án aðgreiningar. Í næsta kafla verður fjallað um þær aðferðir 

sem beitt var til að afla rannsóknargagna, þátttakendur og markmið rannsóknarirnnar 

kynnt. 
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3. Framkvæmd rannsóknar 

 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið rannsóknarinnar og hvaða 

rannsóknaraðferð var notuð. Sagt verður frá þátttakendum og hvernig var unnið að 

gagnaöflun og síðar að úrvinnslu þeirra gagna sem aflað var. Aflað var tilskilinna 

leyfa frá Siðanefndar Háskóla Íslands í janúar 2017 og rannsóknin tilkynnt til 

Persónuverndar. 

 

Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

 

Markmið rannsóknarinnar sem hér er kynnt var að kanna reynslu fatlaðra barna og 

foreldra þeirra af sumarbúðum hér á landi. Til að afla upplýsinga um þetta var leitað 

til foreldra fatlaðra barna sem höfðu dvalið í sumarbúðum og óskað eftir upplýsingum 

um reynslu þeirra. Leitast var við að fá upp sem gleggsta mynd, byggða á frásögnum 

foreldra fatlaðra barna, af þeim sumarbúðum sem börn þeirra hafa dvalið í. 

Rannsóknin beindist bæði að almennum sumarbúðum og aðgreindum sumarbúðum. 

 

Eigindlegar rannsóknir 

 

Í þessari rannsókn voru rannsóknaraðferðir sem nefndar eru eigindlegar 

rannsóknaraðferðir notaðar. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru þátttakendur 

tiltölulega fáir enda er ekki um að ræða tölulegar upplýsingar líkt og notast er við í 

megindlegum rannsóknaraðferðum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja að miklu 

leyti á því að kanna félagslega þætti og félagsleg fyrirbæri en með því gefst tækifæri á 

því að öðlast skilning á lífi og sjónarhorni annarra einstaklinga (Hennink, o.fl. 2011). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa mér kost á því að öðlast skilning á lífi fólks, 

hegðun þeirra, tilfinningum, sjónarhornum, hvaða skilning þeir leggja á eigið líf og 

byggja niðurstöður á þeim upplýsingum (Bogdan og Biklen, 2007).  Mikilvægt er að 

sá sem  rannsakar sé meðvitaður um eigin skoðanir og viðhorf og reyni að láta slíkt 

ekki hafa áhrif á viðtöl né úrvinnslu ganga. Í eigindlegum rannsóknaraðferðum segir 

meðal annars að rannsakandi skuli gæta þess að hafa ekki áhrif á svör viðmælenda 
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sinna og að hann skuli leggja áherslu á að hlusta á svör þeirra og hugmyndir (Bogdan 

og Biklen, 2007).    

Mörg ólík sjónarhorn og nálganir er hægt að nota við framkvæmd eigindlegra 

rannsóknaraðferða. Ein þeirra nálganna sem hægt er að notast við nefnist 

fyrirbærafræði og þá nálgun var ákveðið að notast við. Fyrirbærafræðin hefur verið 

notuð til að ná tengslum við ákveðna hópa fólks, meðal annars minnihlutahópa sem 

oft hafa ekki sterka rödd. Fyrirbærafræðileg nálgun byggist á því að rannsakandinn 

reynir að skilja félagsleg fyrirbæri út frá reynslu og sjónarhorni þátttakenda. Með 

þessari nálgun er lögð áhersla á að daglegt líf og reynslu þátttakandans af ákveðnu 

fyrirbæri (Kvale, 1996). Þar sem að markmið rannsóknarinnar var að fá leita 

eftirreynslu foreldra fatlaðra barna afþeim sumarbúðum þar sem börn þeirra hafa 

dvalið, hentaði þessi aðferð einkar vel. Fyrirbærafræðilega nálgun hentar einnig vel 

því foreldrarnir eiga börn með ólíkar skerðingar, þau sækja mismunandi grunnskóla 

og hafa þau því ólíka reynslu og bakgrunn sem hægt er að varpa ljósi á með 

eigindlegum aðferðum (Bogdan og Biklen, 2007).   

Eigindlegar rannsóknaraðferðir krefjast nákvæmra vinnubragða og 

rannsakandinn hefur ákveðnar hefðir að leiðarljósi (Taylor og Bogdan, 1998).  Ein af 

meginaðferðum eigindlegra rannsóknar eru opin viðtöl. Í opnum viðtölum er lögð 

áhersla á að þátttakendur tjái skoðanir sína og viðhorf með eigin orðum (Kvale, 

1996). Rannsakandi reynir að mynda góðtengsl við þátttakendur og afla gagna sem 

gefa rannsakanda mögulegt að skilja þá merkingu sem þátttakendur leggja í líf sitt og 

þær aðstæður sem þeir búa við (Bogdan og Biklen, 2007). Opin viðtöl hentuðu einkar 

vel þessari rannsókn vegna þess að markmið hennar var að skoða reynslu fatlaðra 

barna og foreldra þeirra af sumarbúðum. Með því að nota þessa aðferð gafst kostur á 

því að fá fram ólík sjónarmið mismunandi einstaklinga af sama fyrirbærinu.   

Ákveðin viðtalsrammi var lagður til grundvallar öllum viðtölunum og reynt 

var að gæta að því að þátttakendur svöruðu sem flestum þáttum hans, en þó var 

markmiðið alltaf það að þátttakendurnir fengju að segja frá því sem þeim lá á hjarta 

og tengdist rannsókninni á einhvern hátt. Reynt var að hafa viðtalsspurningarnar 

opnar og voru þær í beinu samhengi við rannsóknarspurningu rannsakanda. 

Viðtalsspurningarnar tóku þó stundum breytingum því markmið rannsakanda var að 

fá fram skoðanir þátttakenda hvort sem þær féllu undir viðtalsrammann eða ekki, enda 

byggir aðferðin á því sem nefnist opið viðtal.  
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Rannsóknarsniðið er viðtalsrannsókn við ákveðin hóp fólks sem deilir reynslu 

af ákveðnu fyrirbæri.  Ákveðið var að taka viðtöl við foreldra fatlaðra barna á 

aldrinum 9-18 ára og fá fram reynslu þeirra af sumarbúðum. Tekin voru viðtöl við að 

minnsta kosti annað foreldri þessara barna og þar rætt um viðhorf, skoðanir og 

hugmyndir þeirra til sumarbúðanna sem barn þess hafði dvalið í. Foreldrarnir sem þátt 

tóku í rannsókninni voru bæði úr dreifbýli og þéttbýli. 

 

Val á þátttakendum 
 

Við val á þátttakendum var reynt að hafa það að markmiði að fá sem fjölbreyttastan 

aldurshóp barna sem voru með ólíkar skerðingar. Reynt var að ná til foreldra barna 

sem höfðu dvalið í fleirum en einum sumarbúðum og var það sérstaklega haft í huga 

til að reyna að fá samanburð foreldra á ólíkum sumarbúðum. Ég reyndi að fá sem 

fjölbreyttastan hóp af viðmælendum og tekið verður mið af nokkrum þáttum en þeir 

voru aldur barns, skerðin, menntun foreldra og búsetu, tekin voru viðtöl við börn af 

báðum kynjum og það sem öll börnin eiga sameiginlegt var að öll urðu þau að hafa 

nýtt sér sumardvalarúrræði, hvort sem það var  í almennu sumarbúðum eða 

aðgreindum sumarbúðum. Leitast var við að ná til foreldra af höfuðborgarsvæðinu og 

utan þess. Erfiðlega gekk að finna þátttakendur sem dvalist höfðu í sumarbúðum án 

aðgreiningar, það er í sumarbúðum sem ætlaðar eru bæði fötluðum og ófötluðum 

börnum.   

Í upphafi var reynt að ná til þátttakenda með því að hafa samband við 

hagsmunasamtök og þjónustustaði sem sinna fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. 

Í því skini var rannsóknin kynnt fyrir nokkrum hagsmunafélögum en þar má nefna CP 

félagið, Félag áhugafólks um Down’s heilkenni og Sjónarhól sem er óháð 

ráðgjafarmiðstöð sem vinnur að því að styrkja og efla einstakar fjölskyldur en þar var 

rannsóknin kynnt foreldraráðgjöfum. Þrátt fyrir góða aðstoð og kynningu þessara 

félaga og aðila gekk illa að nálgast viðmælendur. Því ákvað ég að nýta þau tengsl sem 

ég hafði sem fyrrum forstöðumaður sumarbúðanna í Reykjadal. Starfandi 

forstöðumaður í Reykjadal sendi tölvupóst til allra foreldra sem eiga barn sem nýtir 

sér sumarbúðirnar í Reykjadal og var rannsóknin kynnt þeim og óskað eftir 

þátttakendum. Mikill fjöldi foreldra svaraði og vildi taka þátt og því var gripið til þess 

ráðs að óska eingöngu eftir börnum sem höfðu farið í fleiri en einar sumarbúðir. 

Nokkuð mörg börn höfðu dvalið í fleirum en einum sumarbúðum en ekki höfðu þó 
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margir dvalið í almennum sumarbúðum. Ég reyndi að ná til þess hóps sem ekki hefur 

dvalið í Reykjadal en hafðinýtt sér sumardvöl einhvers staðar á landinu og gripið var 

til þess ráðs að hafa samband við forstöðumenn hjá KFUM/K og Skátunum. Þá var 

haft samband við Sjónarhól og ráðgjafar þar gátu bent á nokkur börn sem höfðu 

dvalið í almennar sumarbúðum, öll börnin höfðu þó líka dvalið í aðgreindum 

sumarbúðum. 

 

Þátttakendur 
 

Eins og fram kemur hér að ofan var, við val á þátttakendu,stuðst við blöndu af 

hentugleika og  markvissu úrtaki, þar sem skilyðri fyrir þátttöku voru skýr frá upphafi. 

Tekin voru viðtöl við foreldrar fatlaðra barna  á aldrinum 9-18 ára sem höfðu dvalið í 

sumarbúðum. Lögð var áhersla á að börnin hafi helst dvalið í fleiri en einum 

sumarbúðum. Með því gefst rannsakanda og viðmælendum betri kostur á því að bera 

saman ólík úrræði og líðan barnsins á þeim stöðum. 

Um var að ræða tíu foreldra, sjö mæður og þrjá feður. Átta foreldrar af þeim 

tíu sem þátt tóku í rannsókninni hvoru í sambúð. Allir áttu foreldrarnir það 

sameiginlegt að eiga fatlað barn sem hefur dvalið í að minnsta kosti tveimur 

sumarbúðum.  Ekkert barnanna hafi farið sjaldnar en þrisvar sinnum í sumarbúðir en 

sá sem hafði farið oftast hafði farið sex sinnum í sumarbúðir. Af þeim bjuggu tvær af 

mæðrunum og einn faðir sem bjuggu í dreifbýli. Fötun barnanna var af ýmsum toga. 

Um var að ræða ferna foreldra sem áttu barn með hreyfihömlun, þrenna foreldra barns 

sem einhverfu og þrenna foreldra barns með þroskahömlun. Börnin þurfa mismikinn 

sttuðning til þátttöku í sumarbúðum og við athafnir daglegs lífs, öll þurfa þau 

einhvern stuðning á degi hverjum.  Sex af foreldrunum voru með háskólapróf og 

störfuðu tengt sinni fagmenntun. Öll höfðu börnin byrjað í skóla án aðgreiningu, en 

fimm af þeim voru komin í sérskóla eða sérdeild.  

 

Tengsl við þátttakendur 

 

Alla þátttakendur hafði ég einhver kynni af engan þeirra þekkti ég persónulega. Ég 

kannaðist við hluta af foreldrunum eftir að samband mitt við þá sem forstöðumaður í 

Reykjadal til ársins 2007 og var það samband tengt við móttöku á börnum þeirra sem 

og símasamband á meðan börnin dvöldu í Reykjadal. Þeir foreldar sem ég kannaðist 
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ekki við í gegnum Reykjadal, þá hafði ég samt haft einhver kynni af í gegnum starf 

mitt í Reykjadal en það voru þá foreldra sem höfðu á einhverjum tímapunkti leitað 

upplýsinga hjá mér meðan ég starfaði þar. Það að kannast við flesta þá foreldra sem 

ég ræddi við reyndist að flestu leyti heppilegt. Þessi kynni mín af foreldrunum gerði 

það að verkum að viðtölin voru mjög afslöppuð ogoft á tíðum afar ítarleg og 

foreldrarnir treystu mér mjög vel fyrir öllum þeim upplýsingum sem þeir höfðu fram 

að færa. Foreldrarnir áttu auðvelt með að taka dæmi og notuðu mjög oft orðin “þú 

skilur”. Hins vegar gátu þessi fyrri kynnivið foreldrana reynst erfiðvegna þess að þeir 

áttu það til að vilja ræða hluti sem tengdust ekki rannsókninni á nokkurn hátt og litu 

þeir stundum á mig sem ráðgjafa um þjónustu barnsins. Flestir foreldrarnir litu ekki á 

mig sem fyrrum forstöðumann á meðan á viðtalinu stóð en litu á mig sem 

háskólanema sem var að vinna verkefni. 

Gagnagreiningin byggist á þeim hefðum sem eru innan fyrirbærafræðinnar. 

Tengt gagnagreiningu gengur fyrirbærafræðin út frá því að gögnin eru flokkuð og 

skipulögð af þeim sem rannsakar. Eftir að því hefur verið lokið er heildarmynd fundin 

með því að finna ákveðið þema tengt upplifunum þátttakenda af sumarbúðum eða af 

þáttum sem hafa áhrifa á líðan þeirra (Creswell, 1998). 

 

Skráning og úrvinnsla gagna 
 

Öll viðtölin voru tekin upp á segulband og síðan var viðtalið allt skráð niður orðrétt 

eftir segulbandinu. 

 

Gagnasöfnun 

 

Gagnasöfnun hófst í september 2016 og lauk í janúar 2017. Tekin voru tíu opin viðtöl 

við foreldra fatlaðra barna. Ég hafði samband við foreldra sem ég hugðist tala við og 

eftir að foreldri hafði samþykkt að taka þátt í rannsókninni þá hringdi ég í viðkomandi 

og kynnti rannsóknina og mælti mér mót við það. Alla viðmælendur mína hitti ég einu 

sinni á heimilum þeirra. Viðtölin við foreldranna voru öll um það bil ein klukkustund 

að lengd.  Unnið var út frá fyrirfram ákveðnum viðtalsramma. Um var að ræða opin 

viðtöl og gafst þátttakendum tækifæri til að tjá sig um það sem þeim lá á hjarta. 
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Gagnagreining 
 

Rannsókn mín og gagnagreiningin byggist á hefðum innan fyrirbærafræðinnar. Tengt 

gagnagreiningu gengur fyrirbærafræðin út frá því að gögnin eru flokkuð og skipulögð 

af þeim sem rannsakar. Eftir að því hefur verið lokið er heildarmynd fundin með því 

að finna ákveðið þema tengt reynslu þátttakenda af sumarbúðum (Creswell, 1998). 

Einnig var notast við nálgun grundaðrar kenningar en það eraðferð gengur út á 

að safna gögnum um tiltekið efni sem unnið er út frá en það er gert með því að 

útskýra hugtak út frá þeim vísbendingum sem gögnin gefa (Corbin og Strauss, 

1998).  Samkvæmt hefðum grundaðrar kenningar eru gögnin lesin ítrekað svo 

rannsakandi nái að skilja gögnin sem best ég gat. Eftir að gögnin hafa verið lesin er 

notuð kóðun sem kallast opinkóðunog byggir á því að leira af hugtökum og þemum 

(Corbin og Strauss, 1998) og markvissrikóðun þar er leitað af samhengi í gögnunum 

sem og leitað eftir orsökum og áhrifaþáttum (Creswell,1998). Í opinni og markvissri 

kóðun er unnið með greiningarblöð þegar gögnin hafa verið kóðuð. Með þessum hætti 

voru fundin meginþemu og undirþemu (Charmaz, 2006). Hluti gagnanna voru greind 

strax eftir að útvinnslu þeirra var lokið en gögnin voru síðan greind í heild sinni eftir 

að öflun allra gagna hafði lokið 

 

Aðferðafræðilegar áskoranir og takmarkanir rannsóknarinnar 

 

Aðferðafræðilegar áskoranir byggðust að mestu á því að ég kannaðist við flesta 

viðmælendur mína vegna þess starfs sem ég vinn í dag sem og vegna fyrri starfa. Það 

að tryggja að þátttakendur þekkist ekki út frá þeim upplýsingum sem ég setti fram 

sem og vegna þeirra upplýsinga sem þeir veittu inn í rannsóknina var afar mikilvægt. 

Um var að ræða viðkvæmann hóp sem nýtir sér þá þjónustu sem þeir eru að ræða í 

rannsókninni og jafnvel gagnrýna og það getur verið viðkæmt eins og ber að skilja. 

Þegar þátttakendur eru afmarkaður hópur, eins og í þessari rannsókn sem 

beindist að foreldrum fatlaðra barna sem nota sumarbúðir, er mikilvægt að gæta 

trúnaðar og nafnleyndar. Til að tryggja slíkt er forðast að gefa of nánar lýsingar eða 

upplýsingar um þátttakendur.  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að eingöngu var rætt við foreldrar 

fatlaðra en ekki var rætt við börnin sjálf né starfsfólk sumarbúða. 
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4. Öryggi og velferð 

 

Í næstu þremur köflum verður greint frá helstu niðurstöðum sem fram komu í 

viðtölum við þátttakendur. Í kafla þesssum verður þeim niðurstöðum sem skipta 

foreldra mestu máli varnandi dvöl barnanna í sumarbúðum gerð skil. Fyrsti 

niðurstöðukaflinn fjallar um öryggi og velferð en það voru þættir sem skipta 

foreldrarnna sem þátt tóku í rannsókninni miklu máli. Öryggi snéri bæði að því hvort  

öryggi barnanna væri tryggt sem og hvort foreldrarnir sjálfir upplifi öryggi við að 

skilja við barnið sitt í sumarbúðunum. Í kaflanum verður farið yfir þætti sem fram 

komu í viðtölum við þátttakendur og tengt við þau fræði og þær rannsóknir sem 

kynntar hafa verið hér að framan. 

 

Val á sumarbúðum 

 

Þegar foreldrar fatlaðra barna standa frammi fyrir því að velja sumarbúðir fyrir barnið 

sitt hafa þeir flestir sömu sögu að segja, en hún tengist gjarnan því að þeir telja val sitt 

mjögtakmarkað. Á Íslandi er þó nokkrar sumarbúðir bæði almennar sumarbúðir og 

einnig aðgreindar sumarbúðir en aðgengi innan og umhverfis þær er mismunandi og 

hentar ekki öllum fötluðum börnum þar sem oft á tíðum er um að ræða húsnæði sem 

er gamalt og lítið  hefur verið gert til að unt sé að taka á móti öllum börnum.  Þá eru 

sumarbúðir einna helst fyrir aldurshópinn 8-13 ára en fyrir þann tíma er sjaldgæft að 

börn nýti sér sumartilboð eins og sumarbúðir og það sama má segja eftir 

fermingaraldrurinn. Eftir 14 ára aldur geta og vilja mörg börn vera í vinnu, sinna 

áhugamálum og jafnvel vera ein heima yfir daginn. Á því hafa ekki öll börn kost á sér 

í lagi fötluð börn, né ráða við. Því getur verið æskilegt að bjóða upp á sumarbúðir 

fyrir aldurinn 14-18 ára en ekki er mikið um slík tilboð. Einstaklingsmiðuð þjónustu 

er eitthvað sem hluti af fötluðum börnum þarf á að halda og er sú þjónusta ekki í boði 

nema í fáum sumarbúðum. Margir þættir hafa því áhrif á það takmarkaða val foreldra 

fatlaðra barna. Þrátt fyrir að valið sé takmarkað horfa foreldrar engu að síður til 

ákveðinna þátta þegar kemur að vali á sumarbúðum og tengjast þessir þættir reynslu 

foreldra og upplifun af sumarbúðum. Ef barn hefur dvalið í sumarbúðunum áður 

byggir mat foreldranna um það sem mestu máli skiptir á fyrri reynslu. Ef barnið hefur 
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hins vegar aldrei farið í sumarbúðir byggir matið á upplýsingum frá öðrum foreldum, 

á því hvaða val foreldarnir telja sig hafa en iðulega telja foreldrarnir sig ekki hafa 

mikið val.  

Reynsla þátttakenda af sumarbúðum var mjög misjöfn.Upplifun eins foreldris 

af ákveðnum sumarbúðum gat verið mjög ólík upplifin annars foreldris af sömu 

sumarbúðunum. Foreldara horfðu í afar mismuandi hluti út frá þörfum barnsins og því 

hafa mismunandi hlutir áhrif á mat hvers foreldris fyrir sig.  Þegar foreldrarnir völdu 

að senda börnin sín ekki aftur í sömu sumarbúðirnar var það oftast vegna þess að 

öryggi, viðhorf, eða starfsmenn sumarbúðanna stóðst að þeirra mati ekki þær kröfur 

sem foreldrarnir væntu og skiptu þá mestu máli. Foreldrar geta verið hikandi við að 

leyfa börnum sínum að dvelja í almennum sumarbúðum þar sem þeir óttast að þar fái 

barnið ekki nægjanlegan stuðning til að njóta dvalarinnar og tilheyra barnahópnum 

sem eru atriði sem koma fram í öðrum rannsóknum (Walker, 1999). Það var áberandi 

þegar foreldrar voru spurðir hvers vegna ekki sumarbúðir án aðgreiningar voru svörin 

öll svipuð. Þau sneru að því að meira en helmingur af foreldrum töldu að barnið 

myndi njóta sín í almennum sumarbúðum ef það fengi stuðning. Það sem allir 

foreldrarnir voru hræddir við voru viðhorfin sem myndu mæta barninu og voru það 

bæði viðhorf og kunnátta starfsmanna í almennum sumarbúðum og það hvort hinir 

krakkarnir myndu gefa barninu tækifæri til fullrar þátttöku.  

 Foreldrnir sem þátt tóku í rannsókninni töldu það sitt að gæta velferðar barna 

sinna en jafnframt töldu þeir þau hlutverk fleiri aðila sem koma að þjónustu við börn, 

og þá meðal annars starfsmenn sumarbúða. Þegar foreldrarnir sögðu frá reynslu sinni 

af sumarbúðum ræddu þeir mikið um velferð barnsins í sumarbúðunum. Þeir þættir 

sem foreldrum fannst skipta sig og barnið miklu máli og tengdust velferð var 

félagslegt öryggi og það að barnið fengi sín notið miðað við sína verðleika, traust og 

tilfinningalegt öryggi voru þættir sem komu skýrt fram og tengjast að miklu leyti 

þeim starfsmönnum sem vinna í sumarbúðum. Hluti þeirra foreldra sem rætt var við 

áttu börn sem voru með undirliggjandi sjúkdóma og því var heilsufar og allt utanum 

hald sem sneri að heilsufari og lyfjum atriði sem vógu þungt. Góðar sumarbúðir hugsa 

um velferð allra barna. 

Hér á eftir verður greint frá þeim þáttum sem foreldrar töluðu um og tengist 

öryggi barna og almennri velferð þeirra, en þeir þættir  komu sterkt fram í viðtölum 

við alla foreldrana. Þær niðurstöður sem fram komu í rannsókn minni eru í samræmi 

við erlendar rannsóknir sem kynntar voru hér að framan en í þeim kom skýrt fram að 
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það skiptir forelra miklu máli að sumarbúðir séu öruggur staður sem gefi börnunum 

kost á því að upplifa skemmtilega hluti. Mikilvægasti þátturinn samkvæmt rannsókn 

Melikechi (2015) eru svo foreldrarnir, því ef þeir þurfa að upplifa öryggi svo allt geti 

gengið vel. Öryggið fæst að miklu með samskiptum við foreldra og upplýsingagjöf 

fram þeim og til þeirra. Þetta er í samræmi við rannsókn Walker (1988) sem leggur 

áherslu á að ræða þurfi við foreldra fyrir dvölina í sumarbúðum þannig að þeir sem 

munu aðstoða barnið séu upplýstir um þarfir barnsins, í hverju aðstoðin felist og að 

hverju þarf að huga í umhverfinu og það tryggi öryggi barnsins og um leið 

foreldranna.    

 

Í öruggum höndum 

 

Það sem skiptir mestu máli þegar foreldrara völdu sumarbúðir fyrir barnið sitt voru 

þættir sem tengdust öryggi og velferð barnsins og á það ekki bara við um foreldra 

fatlaðra barna heldur á það við um flesta foreldra og eins og fram kemur fram í öðrum 

rannsóknum (Henderson, o.fl.2007). 

Það kom fljótt fram í viðtölum við foreldranna að öryggi væri það sem skiptir þá alla 

máli. Foreldrarnir ræddu mikið um öryggisþætti, hvert og eitt foreldri skilgreindi þá 

þætti sem snúa að öryggismálum og þeir horfðu hvað mest til. Það sem foreldrar töldu 

að stuðlaði að öryggi barna sinna gat verið mismunandi, því hjá einu foreldri tengdist 

öryggistilfinningin upplifun viðkomandi af starfsmönnum á meðan aðrir foreldrar 

mátu það út frá barninu sjálfu eða jafnvel útfrá húsnæðinu. Foreldrarnir ræddu allir 

um öryggi sem mikilvægann þátt eða jafnvel það allra mikilvægasta. Upplifun 

foreldra af öryggi og öryggistilfinningunni var oft á tíðum svipuð þó hver og einn hafi 

ekki endilega nefnt sömu atriðin. Þetta er svipað og kemur fram í rannsókn ACA 

(Henderson, o.fl.2007) en þar kemur fram að það sem foreldrunum finnst skipta mestu 

máli er að börnin þeirra séu örugg og ánægð þegar þau dvelja í sumarbúðum. 

Flestir foreldrarnir töluðu út frá læknisfræðilegum skilningog er það sá 

skilningur sem er enn ríkjandi á margan hátt s.s. tengt þjónusutúrræðum og þar sem 

þeir kjósa aðgreindu úrræðin. Það að barnið sé með fötlunargreiningu sem gerir það 

að verkum að það þarf aðstoð við ákveðnar þarfir varðandi athafnir daglegslífs, taki 

lyf og noti ekki hefðbundið tjáningarform eru meðal ástæðna fyrir því að 

þátttakendurnir velja frekar aðgreindar sumarbúðir frekar en almennar sumarbúðir. 

Við val á sumarbúðum hefur skerðing barnsins töluvert um það að segja hvaða úrræði 
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standa til boða og út frá hvaða þáttum foreldrarnir velja. Þó svo að þátttakendur sem 

áttu börn með hreyfihömlun hafi einnig haft í huga aðgegngimál þá voru þau í upphafi 

ekki aðal ástæða þess hvert valið varð. Skerðingin er þegar sumarbúðirnar það sem 

skiptir miklu máli þó svo að hún segi ekki endilega til um þarfir barnins eða 

væntingar til sumarbúðanna. Foreldrarnir eru líklega flest vön því að börnin séu 

þjónustuð út frá skerðingunni. 

Öryggi hefur áhrif á reynslu foreldrana af sumarbúðum og getur sú reynsla 

tengst  trausti til staðarins, samskiptum við starfsfólk og hvort foreldra upplifa að 

velferð barnsins sé höfð að leiðarljósi. Þegar barnið kemur heim kemur fljótt í ljós 

hvernig barninu leið og hvernig dvölin var í sumarbúðunum. Allir foreldranir lýstu 

því hvernig þeir geta lesið í líðan barnsins, hvort það hafi verið í öruggum höndum og 

upplifun þess af tímanum sem það hafði dvalið í sumarbúðunum. 

 

Aðgengi og húsnæði 

 

Þó svo að starfsmenn hafi mikið að segja um það hver upplifun foreldra fatlaðra barna 

af sumarbúðum var þá voru einnig aðrir þættir sem vógu þar þungt. Eins og fram kom 

í upphafi hafði húsnæði, aðbúnaður og fleira áhrif á það hvort foreldara 

upplifðuöryggi.  Þeir foreldrar sem hreyfihamlað barn horfðu í mun ríkara mæli á 

stöðu húsnæðisins, aðgengi og aðbúnað sem hafði áhrif á það hvort foreldrar upplifðu 

öryggi. Ef nauðsynleg tæki voru ekki á staðnum hafði það áhrif á öryggistilfinningu 

foreldranna. „Þegar ég sá að það var engin lyfta til að hjálpa honum framúr var mér 

allri lokið“, sagði ein móðir í viðtali og átti þetta eina tæki eftir að valda henni miklu 

hugarangri og ótta um að drengurinn hennar myndi lenda í óþægilegum aðstæðum 

vegna þessa. Það hins vegar gerðist ekki því henni leið illa með þetta og hún vissi 

jafnframt að drengnum ætti eftir að líða illa að þurfa að treysta á handafl starfsmanna 

oft á dag. Hún fékk lánaða lyftu svo þeim myndi báðum líða betur á meðan á dvölinni 

stæði. Þarna tók móðirin í sínar hendur að bæta úr því sem henni fannst ekki góður 

aðbúnaður og olli þeim óöryggi.  

Eins og fram kemur í rannsóknum (Rannveigar Traustadóttur o.fl., 2010, 

Henderson o.fl.,2007) geta sumarbúðir haft mótandi áhrif á einstaklinginn og eru 

einnig dæmi umöruggt umhverfi þar sem gott er að læra í án aðstoðar frá 

foreldrum.Sumarbúðir sem vinna út frá Let’s all play (Siperstein o.fl.,  2011) eiga að 

veita öryggi, skemmtun og fjölbreytt umhverfi.  Þarna er um að ræða sumarbúðir án 
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aðgreiningar en þeir foreldrar sem rætt var við í Let’s all play ransókninni og höfðu 

leyft barninu að dvelja í almennum sumarbúðum nefndu ekki þætti þar sem tengdust 

upplifun af öryggi líkt og þeir þátttakendur í þessari rannsókn gerðu. 

 

Foreldrarnir 

 

Samviskubit yfir því að setja barn í sumarbúðir var algengt hjá foreldrunum og nefndi 

móðir hreyfihamlaðs drengs það sérstaklega að þau hjónin hefðu þurft að læra að 

njóta tímans sem hann væri í sumarbúðum. Það að fara í fjallgöngur sem þau höfðu 

alla tíð haft sérlega gaman að var eitthvað sem þeim langaði að gera þegar hann var í 

sumarbúðum þar sem þau gátu ekki farið í fjallaferðir með hann. Þeim fannst í 

upphafi eins og að þau ættu að vera heima við og ættu ekki að vera að skemmta sér en 

svo kom að því að þau ákváðu að þau mættu líka njóta tímans.  Það gerist ekki fyrr en 

drengurinn þeirra gaf það út þegar hann fór í sumarbúðirnar í eitt skipti að nú væri 

hann að fara að skemmta sér að þau ákváðu að það mættu þau gera líka.  Foreldrar 14 

ára einhverfs drengs töluðu mikið um samviskubit og það að finna nægjanlega 

öryggistilfinningu til að geta leyft sér að njóta tímans meðan sonur þeirra dveldi í 

sumarbúðum. Drengnum þeirra fannst gaman að fara í sumarbúðir en það sama var 

ekki hægt að segja um marga aðra hluti utan heimilis. Höfðu þau margsinnis reynt að 

ferðast með hann erlendis en það gengið illa og honum liðið illa í þeim ferðum. 

Foreldrarnir höfðu engu að síður gaman af ferðalögum og það var ekki fyrr en þau 

fundu til öryggis gagnvart sumarbúðunum að þau treystu sér til að fara af landi brott 

þann tíma sem drengurinn þeirra dvaldi í sumarbúðunum.  

 

Við vissum að allt væri 100% þegar við ákváðum að nota 

tímann og fara erlendis í frí. Hann er alltaf svo hraustur, það 

var þá helst ef hann myndi slasast á þessu eilífa klifri en 

starfsfólkið hefði alltaf reddað því. Það gerðu þau þegar við 

vorum heima að bíða, þau þurftu aldrei hjálp frá okkur nema 

þá bara í gegnum síma og við eru alltaf með síma. 

 

Öryggi getur snúið að því hvort húsnæði og hlutir sem barn getur ekki gert sjálfur eins 

og að fara í og úr rúmi, spenna belti á hjólastólnum og taka lyfin sín séu í lagi. Móðir 

10 ára fjölfatlaðs drengs sagði: 
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Það skiptir mig svo miklu máli að upplifa engan kvíða þegar 

drengurinn hefur dvölina í sumarbúðunum. Ég keyrir róleg í 

burtu frá staðnum og slík öryggistilfinning skiptir mig miklu 

máli.   

 

Þessi umrædda móðir hafði átt frá upphafi erfitt með að skilja við drenginn sinn og 

setja hans umönnun í hendur annarra. Slíkt nefndu fleiri þátttakendur en var tilfinning 

sem þessi algengari hjá foreldrum þeirra barna sem voru í meira mæli háð aðstoð og 

stuðning fullorðins einstaklings.  

Þeir foreldrar sem höfðu leyft barninu sína að fara í fleiri en einar sumarbúðir 

höfðu ólíkar sögur að segja varðandi upplifun þeirra af þáttum sem tengdust öryggi 

eftir því hvaða sumarbúðir voru til umræðu.  Foreldar 14 ára stúlku með 

þroskahömlun höfðu átt erfiða reynslu af sumarbúðum þar sem þau höfðu upplifað 

mikið óöryggi ákváðu síðar að leyfa dóttir þeirra að fara aftur í sumarbúðir þó ekki 

þær sömu og áður. Þau völdu nú stumarbúðir út frá tveimur ástæðum, annars vegar út 

frá umsögnum annarra foreldra og hins vegar að þær voru líkt og fyrri aðgreindar 

sumarbúðirnar. Þessir foreldrar töldu dóttir sína ekki hafa erindi inn í almennar 

sumarbúðir þar sem hún tilheyrði ekki neinum almennum úrræðum í daglegu lífi. Það 

að barn var í einu aðgreindu úrræði jók því samkvæmt þessu líkur á því að þegar fleiri 

úrræði þurftu að koma til að þau urðu einnig aðgreind úrræði. Reynsla þessara 

foreldra af þessum sumarbúðum voru mun jákvæðari.  Þeim brá að eigin sögn við þær 

móttökur sem þau fengu, en þær „sem voru faglegar og hlýjar sem gerði það að 

verkum að okkur leið vel þegar við skyldum við hana þarna“. 

Það eru ekki eingöngu þessir foreldrar sem nefndu miklivægi þess að fá góðar 

móttökur því fleiri foreldrar tóku sérstaklega fram hversu góðar og faglegar móttökur 

þau og barnið þeirra hefðu fengið í einum þeirra aðgreindu sumarbúða. Móttökurnar 

voru einn þáttur í því að tryggja öryggi og að foreldrar upplifi að barnið sé í öruggu 

umhverfi og í öruggum höndum starfsfólks. Öryggi það sem foreldrarnir greindu frá 

byggði að hluta til á þáttum sem sneru að því hvort þeir sjálfir væru öryggir. Þó 

greindu allir nema eitt foreldri frá því hvaða atriði þyrfti að vera í lagi svo barnið 

upplifði öryggi. Barnið þurfti að upplifa að foreldrið væri öruggt, en barnið þurfti að 

vita hver ætlaði að vera aðstoðarmaður þess, hvað viðkomandi heitir og hvar barnið 

ætti að sofa.  
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Móðir drengs með hreyfihömlun hafði á orði hversu notarlegt henni fyndist 

þegar starfsmennirnir kæmu út á bílaplan á móti þeim þegar þau koma með drenginn 

sinn í sumarbúðirnar. Á hverju ári sagðist hún fá sting í hjartað þegar komu drengsins 

væri fagnað með þessum hætti en einnig fyndist henni voða gaman að þeim væri alltaf 

boðið inn í kaffi og spjall. Þeir foreldrar sem höfðu leyft barninu sína að fara í fleiri en 

einar sumarbúðir höfðu ólíkar sögur að segja varðandi upplifun þeirra af þáttum er 

tengdust öryggi eftir því hvaða sumarbúðir voru til umræðu.  Foreldrar stúlku með 

einhverfu sem þátt tóku í rannsókninni hafa upplifað mjög ólíkar tilfinningarþegar þau 

hafa skilið við dóttir sína í sumarbúðum. Ólíkt vinnulag við móttöku gesta hafði áhrif 

á upplifun þeirra af öryggi. Í öðrum sumarbúðunum voru tveir starfsmenn sem kynntu 

sig fyrir þeim og voru það þeir sem ætluðu að aðstoða hana við þátttöku í 

sumarbúðum. Þessir tveir starfsmenn sýndu þeim staðin en þar var allt öryggi tryggt í 

kringum lyf, sundlaug og bílaumferð, herbergið hennar, þar voru foreldrar látnir vita 

að haft yrði samband eftir fyrsta daginn til að upplýsa þau um hvernig stúlkunni þeirra 

liði og ef einhverjar spurningar hefðu vaknað varðandi þá aðstoð sem hún þyrfti. Í 

þeim sumarbúðum sem þeim leið ekki vel að skilja við hana í skorti að þeirra mati allt 

öryggi. Engin ákveðin starfsmaður tók á móti þeim, engin kynnti sig og þau voru ekki 

upplýst um hver myndi sjá um stelpuna þeirra, allt svæðið var opið og fullt af fólki út 

um allt, þau skildu við hana í umhverfi þar sem þeim fannst öryggi hennar ekki tryggt. 

Óöryggi og ótti um líðan barnsins vakti hjá þeim mikla vanlíðan sem síðar stjórnaði 

vali þeirra á því að leyfa dóttirinni ekki að dvelja í þessum ákveðnu sumarbúðum.  

 

Þangað gengum við og hófumst handa við að taka fötin hennar 

upp úr tösku eins og stúlkan hafði sagt okkur að gera. Það var 

okkar upplifun að það væri einhvern veginn enginn sem tók á 

móti henni og þegar við fórum þá skyldum við hana í leiksal 

þar sem enginn einn sá um hana.   

 

Óöryggi og ótti um líðan barnsins vakti hjá þeim mikla vanlíðan sem síðar stjórnaði 

ákvörðun  þeirra um að leyfa dóttur sinni að prófa aðrar sumarbúðir ári seinna.  

Það var áhugavert að þeir foreldrar sem höfðu ekki valið almennar sumarbúðir 

en þátt tóku í rannsókninni höfðu öll skoðanir á öryggisþætti í slíkum úrræðum. Það 

var skoðun þeirra foreldra sem þó höfðu aldrei nýtt sér þennan valkost að almennt 

úrræði myndi ekki ná að mæta þörfum barnsins eða tryggja það öryggi og þá þjónustu 
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sem barnið þarf á að halda. Allir voru foreldrarnir sammála um að almennar 

sumarbúðir ættu að vera raunverulegur valkostur fyrir öll börn og vildu þau gjarnan 

getað skoðað þann valkost ef hann væri raunverulegur. Fimm foreldrarnir af þeim tíu 

sem þátt tóku í rannsókninni ræddu um almennar sumarbúðir í samhengi við skóla án 

aðgreiningar. Þrír foreldar ræddu um þann valkost sem þau höfðu mörg barist fyrir að 

tilheyra en börnin þeirra hefðu ekki fengið þann stuðning sem þau þurftu til að 

tilheyra í raun og veru.  

Móðir 10 ára fjölfatlaðs drengs ræddi mikið um það hvernig þau hjónin 

upplifðu í byrjun erfiða tíma þegar drengurinn þeirra fór að fara í úrræði utan heimilis 

eins og í skammtímavistun og sumarbúðir. Þau áttu erfitt með að njóta tímans saman 

þar sem þau voru með samvistubit yfir því að koma drengnum fyrir annarsstaðar 

þannig að þau gætu gert hluti sem þau geta ekki gert þegar hann væri með þeim. Eins 

áttu þau oft á tíðum erfitt með svefn þegar hann var í sólarhringsúrræðum utan 

heimilis. Það sem olli henni mestri vanlíðan var kvíði, en hún var kvíðin við að skilja 

hann eftir í umsjá annarra, hvort það yrði hringt ef eitthvað kæmi fyrir, voru 

hjólastólarampar í lagi, var tryggt að hann fengi lyfin sín, var passað upp á að 

öryggigrind á rúminu væri sett upp þannig að hann dytti ekki framm úr, var tryggt að 

yrði spentur í hjólastólnum: 

 

Þegar það að einhver annar en ég sé að hugsa um hann er það 

erfitt. Það er ekki bara erfitt fyrir hann heldur líka fyrir mig. 

Ég bara treysti ekki öllum og hann er svo varnarlaus. Þetta 

unga folk heldur kannski að það kunni allt en þau kunna ekki 

allt, ég kann sjálf ekki alltaf allt. Stundum þarf ég að hugsa og 

prófa til að skilja hvað hann vill og ég er alltaf með hann. 

Þetta er bara erfitt. 

 

Fleiri foreldrar voru sammála þessari móðir. Þeim fannst þó öllum erfitt að skilja við 

barnið sitt í fyrsta skipti en engin upplifði vellíðan við að skilja við barnið en nokkrir 

upplifðu vanlíðan, óöryggi og kvíða. Þeir foreldrar sem ræddu um óöryggi og kvíða 

voru helst þeir foreldrar sem áttu börn sem áttu eftir með að tjá sig eða nota 

óhefðbundin tjáningarform. Starfsmenn þurftu að kunna vel inn á börnin, gefa sér 

tíma með þeim og hafa áhuga til að skilja hvað börnin voru að biðja um eða þurfa 

aðstoð við þegar þau nota ekki orð til að tjá sig.  
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Samantekt 

 

Hér að framan var fjallað helstu niðurstöður varðandi þann þátt sem snýr að öryggi og 

velferð.Öryggi og velferð voru þættir sem komu mikið fram í viðtölum við foreldarna 

og skiptu þá alla miklu máli þegar þeir ræddu um reynslu sína af sumarbúðum. Því án 

öryggis barns og foreldris var erfiðara að gera dvöldina eftirminnilega. Í öðrum 

rannsóknum komu aðrir þættir mun sterkar fram en öryggi sem var áhugavert þar sem 

öryggi og velferð var rauður þráður í gegnum flest öll viðtöl mín við foreldrana. 

Öryggi kom fram á marga vegu en starfsmenn sumarbúða höfðu mikil áhrif á það 

hvort foreldrar upplifðu öryggi og það að barnið væri í öruggum höndum, á öruggum 

stað.  Starfsmenn og að öllum líkindum yfirmenn sem og rektraraðilar sumarbúða 

hafa mikið um það að segja hvernig starfsmenn vinna að því að tryggja slíka 

tilfinningu hjá foreldrum og barni. Það hvort foreldrarnir sjálfir upplifðu öryggi skipti 

miklu mál og það að treysta öðrum einstakling fyrir barninu sínu reyndist flestum 

foreldranna erfitt. Því skipti miklu máli að starfsmenn ynnu traust foreldrana. Öryggi 

tengt húsnæði, þekkingu, aðbúnaði og aðstæðum kom fram í hluta af viðtölunum en 

þó ekki í því mæli sem öryggi tengt hlutverki starfsfólks kom fram.  

Í næsta kafla verður greint frá þeim niðurstöðum sem tengdust starfsfólki sumarbúða 

og viðmóti. 
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5. Starfsfólk og viðmót 

 

Í þessum kafla verður fjallað um þætti sem tengdust starfsmönnumsumarbúða. Farið 

verður yfir þá þætti þessu tengda sem komu fram í viðtölum við foreldrana og skoðað 

hvernig þær tengdust niðurstöðum annarra rannsókna. 

Foreldrar fatlaðra barna þurfa líkt og foreldrar ófatlaðra barna oft á tíðum að 

treysta utanaðkomandi einstaklingum og jafnvel ókunnugu starfsfólki fyrir börnum 

sínum. Foreldrarnir sem þátt tóku voru reglulega í þeirri stöðu að meta starfsfólk og 

starfsemi þeirra staða sem þeir völdu að láta börn sín dvelja á. Þegar þátttakendur í 

rannókninni ákváðu í hvaða sumarbúðir þeir ætla að leyfa barninu sínu að fara í, gat 

skipt máli hvort barnið hafði dvalið þar áður. Ef barn hafði farið áður í þær 

sumarbúðir sem foreldrarnir kusu að nýta vógþað viðmót sem foreldrarnir og barnið 

fengu í upphafi mjög þungt hjá öllum að sögn þátttakenda. Foreldrar sögðust meta það 

mikils og töldu það skipta sig og barnið miklu máli að sá starfsmaður sem myndi 

sinna barninu tæki á móti þeim, að hann kynni sig, sýndi þeim staðinn og fengi 

upplýsingar frá foreldrum sjálfum. Viðmótstarfsmanna sem sinntu barninu á meðan á 

dvöl stóð skipti foreldra máli og höfðu þau mikil áhrif á val foreldrana og mat þeirra á 

sumarbúðunum. 

 

Viðmót 

 

Starfsfólk sumarbúða var misjafnt eins og starfsfólk annarra vinnustaða. Viðmót það 

sem mætti foreldrum þegar þeir hugðust skilja við barnið sitt í höndum ókunnugra 

aðila vóg þungt eins og fram kom hér að framan, og því skipti það foreldra og barn 

miklu máli hvernig fyrstu kynni af starfsfólk voru. Frásagnir þeirra foreldra sem þátt 

tóku í rannsóknni, af starfsfólki sumarbúða voru mjög mismunandi. Móðir 15 ára 

gamals hreyfihamlaðs drengs lýsti reynslu sinni af tveimur ólíkum sumarbúðum sem 

sonur hennar hafði dvalið í. Í aðrar sumarbúðirnar fór drengurinn hennar aðeins einu 

sinni vegna þess að þar upplifði hún mikla vankunnáttu starfsmanna og mikinn ótta 

við að aðstoða fatlað barn við þátttöku og athafnir daglegs lífs.  
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Þeir vildu að það fylgdi honum fylgdarmaður, þeir höfðu ekki 

sér starfsmann fyrir hann og treystu sér ekki í til þess að sinna 

honum sjálfir.  

 

Í þessu tilfelli var um að ræða almennar sumarbúðir en þær voru flestar sniðnar að 

þörfum ófatlaðra barna. Móðirin hafði sent greinagóðar upplýsingar til þeirra sem sáu 

um daglegan rekstur sumarbúðanna og hafði í nokkur skipti rætt við þá aðila. Skortur 

á upplýsingflæði innan sumarbúðana og til þeirra starfsmanna sem vinna áttu með 

drengnum var ein orsök þess að dvölin í sumarbúðunum gekk ekki eins og fjölskyldan 

hafði vonast eftir. Móðirin var í daglegu sambandi við starfsmenn sumarbúðanna 

nánast allan þann tíma sem drengurinn dvaldi þar en ástæðan fyrir því var sú að 

starfsmennirnir voru óöruggir og skorti að hennar mati kunnáttu til að veita drengnum 

hennar tækifæri til þátttöku. Starfsmennirnir höfðu fengið grunnupplýsingar frá 

foreldrunum en voru engu að síður óöruggir í samskiptum við drenginn, þekktu lítið 

sem ekkert til um fötlun drengsins og áttu erfitt með að aðlaga dagskrá sumarbúðanna 

að þörfum hans. Móðirin lýsti reynslu sinni með eftirfarandi orðum:  

 

Þeir virtust engan vegin undirbúnir og hugmyndasnauðir um 

hvað þeir ættu að gera og hvernig þeir gátu aðlagað 

dagskránna þannig að hann gæti tekið þátt. Þeir fundu ekki 

leið til að gera honum kleift að taka þátt í göngutúr. 

 

Hlutverk foreldranna var að koma með hugmyndir að lausnum sem tengdust því 

hvernig drengurinn gæti tekið þátt í daglegu starfi sumarbúðanna, því án hugmynda 

var ljóst að dvölinni yrði að ljúka fyrr en áætlað var.  Í móttöku og þjónustu 

sumarbúðanna við þetta umrædda barn voru merki um það hvernig félagslegt 

sjónarhorn birtast og samfélagslegar hindranir höfðu áhrif. Hvorki umhverfið í 

sumarbúðunum né dagskráin gerðu ráð fyrir að börnin sem þangað kæmu hefðu 

fjölbreyttar þarfir og að leita þyrfti leiða til að allir gætu tekið virkan þátt. Með 

ákveðnum lausnum og nýrri gönguleið hefði drengurinn getað tekið þátt. Samkvæmt 

3. og 5. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem kveðið 

er á um jöfn tækifæri og að virða þurfi breytilega getu fatlaðra barna og að þau geti 

tekið virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar en það var ekki gert þarna.  
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 Foreldar fatlaðra barna upplifðu mismunandi viðmót á milli sumarbúða og á 

það við um viðmót milli annars vegna almennra sumarbúða og aðgreindra sumarbúða 

að sögn foreldra.  

 

Það er bara allt öðru vísi. Það eru allir svo ánægðir að sjá 

okkur þar en það sem við fundum í hinum sumarbúðunum 

(almennu) var hræðslan og hún leyndi sér bara ekkert í 

andlitum sumra. Það er svo gott að finna bara gleði enga 

hræðslu og ekkert vesen. 

 

Þetta voru orð föður 13 ára gamallar hreyfihamlaðar stúlku. Hann ásamt öðrum 

þátttakendum í rannsókninni fundu mun á viðhorfi starfsmanna þó svo að starfsmenn 

höfðu í þessu tilfelli ekki sagt neitt en að hans mati þurfti engin orð.  Það viðmót sem 

mætti foreldrum strax í upphafi skipti máli, því það gat skapað vellíðan, vanlíðan, 

öryggi eða kvíða. 

 

Mótttaka og samskipti 

 

Móðir fjölfatlaðs drengs talaði um að hún uppliði sterka öryggistilfinningu gagnvart 

starfsmönnum í sumarbúðum sem eingöngu eru ætlaðar fötluðum börnum og er það 

birtingarmynd þess að foreldrar geta upplifað starfsfólk sem lykil að því að barnið 

þeirra sé öruggt. Hún tók sem dæmi: 

 

Starfsmennirnir setjist ávalt niður með okkur foreldrunum 

þegar tekið á móti honum. Þá eru starfsmennirnir með A4 blað 

með spurningalista og farið er yfir hvert einasta smáatriði, 

hvort sem það tengist því á hvorri hliðinni barnið vilji sofa, 

hvort öll símanúmer séu rétt skráð, hvernig lyfjagjafir eru eða 

hvernig barnið matist. 

 

Þegar móðir 15 ára hreyfihamlaðs drengs ræddi nánar um hvað gerði það að verkum 

að hún upplifði þessa sterku öryggistilfinningu þegar hún skildi við drenginn sinn í 

sumarbúðum sem eingöngu voru ætlaðar fötluðum börnum sagði hún það tengjast 

viðmóti starfsmannanna: 
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Það er að mínu mati alltaf tekið svo vel á móti okkur og þá er 

það  

ekki bara starfsmaðurinn sem ætlar að gæta drengsins, það eru 

bara allir og það finnst mér svo heimilislegt.  

 

Allir þátttakendur tóku undir það að vel væri tekið á móti þeim í aðgreindum 

sumarbúðum og að þar væri móttakan stór hluti af starfinu og vó það þungt hjá 

flestum foreldrunum og nefndu allir nema einn þessa aðferð starfsmanna hvað 

móttöku varðaði. Það var áberandi að þetta fyrirkomulag hentaði foreldrunum vel og 

veitti þeim öryggi sem varð til þess að þeir áttu auðveldra með að skilja barnið eftir í 

sumarbúðunum. Foreldarnir fengu þarna tækifæri til að ræða við starfsmenn um þætti 

er varða þá aðstoð sem barnið þarf við athafnir daglegs lífs, við þátttöku innan 

sumarbúðanna, lyfjagjafir eða annað sem skiptimáli hvað stuðning við barnið varðar. 

Með þessum móti eru foreldranir búnir að tryggja að upplýsingar varðandi stuðning 

og aðstoð í daglegu lífi séu komnar til þeirra starfsmanna sem munu sinna barninu. 

Þetta virðist vera leið sem hentar foreldrunum vel því flestir foreldrarnir töluðu um 

þetta fyrirkomulag á jákvæðan hátt. 

Faðir einnar stúlku sem dvaldi í sumarbúðunum sagði, „þetta vera einhverja 

menningu sem væri þar við líði og þetta var svo gaman og ég held að starfsfólkinu 

finnist jafnvel meira gaman en börnum á þessum degi“. Börn þátttakenda höfðu farið í 

umræddar sumarbúðir frá því fyrir allt að 10 árum og virtist þessar móttökur því ekki 

bundnar við starfsfólkið heldur staðinn.  Þegar um var að ræða almennar sumarbúðir 

var mun meiri fjöldi að koma á staðinn í einu og jafnvel að þau fóru með rútu á 

staðinn. Það eitt og sér gat mögulega haft áhrif á það að ekki gæfist tími fyrir 

persónulegt spjalla og að hafa hlutina heimilislega að mati foreldra. Það var ljóst að í 

sumarbúðunum án aðgreiningar bæri hver starfsmaður ábyrgð á mun fleiri börnum en 

starfsmaður sem vinnur í aðgreindu úrræði og því ljóst að sá tími sem hvert og eitt 

barn og hvert og eitt foreldir fær var minni.  

Læknisfræðilegur skilningur er ríkjandi í upplýsingagjöfinni, þ.e. í hverju 

liggur vandi barns en ekki í hverju viðkomandi er góður. Það eru engu að síður 

upplýsingar sem foreldrum þykir afar brýnt að láta í té því út frá þeim upplýsingum er 

líklegra að foreldrar upplifi barnið sitt vera í öruggum höndum. 

Vinnulag varðandi upplýsingagjöf eins og það sem foreldrarnir greindu frá hér 

að framan skipti flesta foreldrana máli því sá sem annast barnið þeirra fyrir utan þá 
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sjálfa þarf að þekkja þarfir, hegðun og líðan barnsins. Að barn sé í öruggum höndum 

er fyrst og síðast það sem mestu máli skiptir að mati allra foreldranna. Móðir 15 ára 

hreyfihamlaðs drengs talaði mikið um það hvernig hún upplifir öryggi, enda var það 

sá þáttur sem skipti hana mestu máli og hún ræddi hvað mest um. Sú upplifun tengist 

ekki eingöngu því hvernig tekið er á móti henni og drengnum hennar en öryggi að 

hennar mati tengist að mestu starfsmönnum en kemur þó að mörgum atriðum  sem þá 

varðar. 

 

Aðgreindu sumarbúðirnar hafa stöðugt unnið traust mitt betur 

og margt kemur þar að. Samskipti við starfsmenn á meðan að 

á dvölinni stendur eru mikil og greinargóðar upplýsingar frá 

þeim eru ávalt heiðarlegar og auðfáanlegar.  

 

Hvernig samskipti milli foreldra og starfsfólk var á meðan á dvöl stóð kom ekki 

sérstaklega fram í hinum viðtölunum eða hvernig þeim er háttað í öðrum sumarbúðum 

en þeim sem hún ræddi hér um. Það að upplýsingar séu heiðarlegar og auðfáanlegar 

ætti að mati hennar að vera sjálfssagður hlutur því þær eru mikilvægar þegar um er að 

ræða börn og jafnvel börn sem þurfa meiri umönnun og stuðning heldur en jafnaldrar 

þeirra. Umönnun sem getur tengst sjúkdómum eins og flogaveiki eða næringarþáttum 

sem geta varðað líf og heilsu þess barns.  Ólík upplifun foreldra af móttöku á barninu 

gefur sterkar vísbendinar um hvaða viðhorf foreldarnir hafa til sumarbúðanna. Móðir 

15 ára drengs hafði á orði:  

 

Þetta snýr ekki bara að því hvernig er tekið á móti okkur, þó 

að það skipti okkur miklu máli, og það skilja allir sem hafa 

komið á staðinn. Þegar við komum í almennu sumarbúðir er 

hvíslað....þarna er fatlaði strákurinn... en þegar við komum í 

sumarbúðir sem eingöngu eru fyrir fötluð börn þá bíða allir 

spenntir eftir honum.  

 

Það að spenna sé fyrir að barnið sé að koma í sumarbúðirnar í stað þess að hræðast sé 

við komu barnsins eru atriði sem foreldrar upplifa og finna þegar þau mæta á staðinn. 

Fyrstu mínúturnar á staðnum gefa foreldrunum vísbendingar um framhaldið. Þá voru 

upplýsingagjöf og samskipti milli starfsfólks og foreldrar þeir þættir sem skipta miklu 
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máli því með góðum samskiptum og upplýsingagjöf upplifðu foreldarnir öryggi. 

Misjafnt var hversu mikið börnin nota talmál og hversu miklar upplýsingar þau veita 

foreldrum sínum að dvöl lokinni, en hegðun þeirra og hátterni gefur foreldrunum engu 

að síður vísbendingar um hvernig þeim hefur liðið og það kom skýrt fram í 

viðtölunum. Móðir fjölfatlaðs drengs ræddi um upplýsingagjöf til foreldra: 

 

En þetta snýst líka um þær upplýsingar sem þurfa að fylgja 

barninu heim. Þær upplýsingar þurfa að vera góðar og það 

skiptir okkur miklu máli þegar við leggjum mat á dvöl hans.  

 

Starfsfólk sem kann til verka 

 

Þegar barn sem er með mikla hreyfihömlun fer í sumarbúðir þarf umhverfið að taka 

tillit þarfa þess og starfsfólk þarf að kunna til verka. Starfsfólk þarf að kunna á 

hjálpartæki eins og til dæmis hjólastól, lyftur og spelkur og annað sem gerir barninu 

kleift að taka þátt í daglegu starfi sumarbúða. Starfsfólk þarf að kunna eða hafa 

reynslu af því að aðstoða einstakling við athafnir daglegs lífs. Slík aðstoð er barninu 

lífsnauðsynleg og aðstoð sú sem veitt er við matartíma, salernisferðir og alla þátttöku 

gerir það að verkum að barnið getur tekið þátt og notið dvalarinar. Samskipti voru að 

mati foreldrannalykillinn að því að dvölin gengi vel,upplýsingagjöf frá foreldrum fyrir 

og á meðan að á dvöl stóð skipti miklu máli. 

Móðir 15 ára drengs með hreyfihömlun ræddi um mikilvægi þess að upplifa 

barnið örygg og hlutverk starfsfólks í að trygga slíkt. Þrátt fyrir að hún upplifði öryggi 

með barnið sitt í aðgreindum sumarbúðum þá hafði hún upplifað það að vantreysta 

starfsfólki sumarbúða og það hafið reynst henni erfitt. Vantraust gagnvart starfsfólki 

upplifði hún þegar hún valdi að setja drenginn sinn í almennar sumarbúðir: 

 

Það var mjög erfitt því þar upplifði ég vanlíðan drengsins 

vegna vankunáttu og skorts á undirbúningi við það að taka á 

móti fötluðu barni 

 

Reyndist þessi upplifun henni mjög erfið en með miklum afskiptum af daglegu starfi 

sumarbúðanna og hennar tillögum að því hvernig hægt væri að hagræða svo 

drengurinn hennar gæti tekið þátt eins og hinir drengirnir, gekk allt vel. 
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Starfsmennirnir í sumarbúðunum unnu sigra á hverjum degi en þó upplifði hún 

drenginn sinn óöruggan og vanmáttugann. 

 

Starfsmennirnir voru þó allir af vilja gerðir en skortur var á 

þekkingu sem gerðu það að verkum að allir aðilar voru að 

hennar mati óöruggir en lærðu margt af dvölinni.  

 

Foreldarnir sem nýttuaðgreindar sumarbúðir lýstu trausti til starfsfólks og allir 

foreldrarnir sem þátt tóku í rannsókninni töldu starfsmenn aðgreindra sumarbúða hafa 

mikið til brunns að bera. Það traust myndaðist strax í upphafi dvalar, þegar starfsfólk 

tók á móti barni og foreldrum þess. Þeir foreldrar sem þátt tóku í rannsókninni voru 

sammála um að þær móttökur og það skipulag sem var ríkjandi í sumarbúðum fyrir 

fötluð börn gerði það að verkum að foreldarnir upplifu traust. Traust til starfsmanna til 

að sinna barninu um allar þær daglegu þarfir sem það þarf stuðning við að 

framkvæma. Sá áhugi og þekking sem starfsfólk sýndi foreldrum og barni gerði það 

að verkum að foreldar upplifðu traust til þeirra og starfsemninar. 

 

þarna er sérvalið starfsfólk sem vill vinna með svona börnum, 

þetta er bara eins og fagfólk og þau eru svo óhrædd og þau 

leyfa þeim að baxa við ýmislegt 

 

Hér lýsir ein móðir reynslu sem var ólík þeirri reynslu sem hún hafði lýst af starfsfólki 

almennra sumarbúða. Hún upplifði ekki sama ótta og úrræðaleysi sem hún hafði gert 

af almennum sumarbúðum. En hvað var það sem var ólíkt? 

 

Þau virðast fá fræðslu, kannski eru þau bara valin til starfa á 

annan hátt en í almennum sumarbúðum..... ég veit það ekki en 

þau eru einhvern vegin öðruvísi, kannski fá þau bara meiri 

fræðslu eða koma inn með aðra reynslu. 

 

Líkt og kemur fram í rannsókn Goodwin og Staples (2005) er bent á að í aðgreindum 

sumarbúðum sé lögð áhersla á að veita þjálfun og ráðgjöf til starfsfólks. Þátttakendur 

voru sammála um það að starfsfólk sumarbúða væri ólíkt og að eitthvað væri öðruvísi 

við öryggi og framkomu þeirra gagnvart börnunum. Það hvernig fræðsla til starfsfólks 
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var veitt kom ekki fram í viðtölum foreldrana en þó greindi ein móðirin frá því að hún 

hefði haldið erindi á fræðsludegi hjá starfsfólki í aðgreindum sumarbúðum um hvað 

væri mikilvægast varðandi sumarbúðir. Því er ljóst að í þeim sumarbúðum var veitt 

einhver fræðsla en hversu mikil eða út á hvað hún gekk kom ekki fram. Þá er ekki 

ljóst hvort slíka fræðslu erað fá í öllum sumarbúðum. Áherslan þarf að vera á að veita 

slíka fræðslu til starfsmanna í öllum sumarbúðum með það að makmiði að auka 

raunverulegt val fatlaðra barna á sumarbúðum að mati þátttakenda. Slíkt er í anda 

Mannréttindasjónahornsins og félagslegs skilnings í að tryggja jafnan rétt allra barna 

og draga úr aðgreiningu. Samkvæmt erlendum rannsóknum er mikil eftirspurn eftir 

sumarbúðum fyrir alla og þar þurfa starfsmenn og stjórnendur að fá aðstoð og 

stuðning við að gera áætlanir og skipulag sem nýtist öllum. Slíkri aðstoð hafa margar 

sumarbúðir innan Bandaríkjanna verið að óska eftir (Siperstein, o.fl. 2011). 

Viðurkenna þarf ávinning þann sem hlýst af sumarbúðum fyrir alla og því mikilvæga 

atriði að þjálfa og leiðbeina starfsfólki. Allir starfsmenn geta orðið góðir og hæfir 

starfsmenn eða fagmenn ef þeir fá viðeigandi þjálfun og fræðslu. Einn þátttakandi 

upplifði að starfsfólk hefði verið vel þjálfað og hæft inni í sumarbúðum fyrir fötluð 

börn og nefndi hún þau fagmenn.   

 Íaðgreindum sumarbúðum var hver starfsmaður með eitt eða tvö börn sem 

hann sá alveg um að aðstoða og virkja til þátttöku en íalmennum sumarbúðunum var 

hver starfsmaður með miklu fleiri krakka á sínum snærum sem gat gert það að verkum 

að barn sem þarf mikla umönnun og athygli gat ekki fengið það sem það þarf eða það 

var að minnsta kosti upplifun þátttakenda að vandinn á milli þessarra ólíku úrræða 

væri sá fjöldi barna sem hver starfsmaður bæri ábyrgð á. Þeir foreldrar sem höfðu nýtt 

almennar  sumarbúðir voru sannfærðir um að ef þær fengju meira fjármagn, væri hægt 

að fjölga starfsfólki, auka fræðslu og gera það sem til þyrfti svo almennar sumarbúðir 

yrðu raunverulegt val.  

 

Þetta snýst ekki um þessa ágætu krakka sem þarna vinna. Þeir 

eru ekkert endilega ólíkir krökkunum í aðgreindu 

sumarbúðunum, þeir eiga bara að bera allt öðruvísi ábyrgð, 

þau eiga að vita hlutina án þess að fá til þess nægjanlegar 

upplýsingar og þau kannski tölu sig hafa valdið sér öðruvísi 

vinnu en starfsfólkið í hinum sumarbúðunum sem völdu sér að 

vinna með okkar krökkum. 
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Þetta voru orð föður sem fleiri þátttakendur tóku undir með einum eða öðrum hætti, 

hann talaði jafnframt um að hann teldi ástæðuna vera komna úr öllu samfélaginu því 

starfsfólkið væri bara ungt folk sem væri bara ekkert vant því að umgangast fötluð 

börn: 

 „þau sjást hvergi“ því þau er alls staðar orðin sér og stundum 

verð ég leiður á því en stundum finnst mér það bara betra því 

þá koma þau að minnsta kost á staði þar sem þau eru 

velkomin.  

 

Í samfélagi fyrir alla þarf að hafa að leiðarljósi að við erum alls konar sagði móðir 10 

ára fjölfatlaðs drengs. Hún sagði það staðreynd að foreldrar fatlaðra barna þurfa að 

sætta sig við ýmislegt sem aðrir foreldrar myndu ekki sætta sig við og það tengist 

úrræðum ýmiskonar, skólamálum og flestu sem varðar þjónustu við börnin þeirra. 

Hún sagði jafnframt:  

 

að sumarbúðir eru einn af mörgum stöðum sem þyrfti að 

skoða hvernig þjónusta væri veitt því það er ekki nóg að hún 

sé góð í aðgreindum úrræðum því það er hún. Það er 

mikilvægt mikilvægt að við foreldarnir höfum val og það sé til 

hæft starfsfólk til að sinna börnunum okkar sem þurfa 

stuðning til að fá að vera með. 

 

Það er mikilvægur réttur að allir hafi val og til þess þurfa að vera til úrræði, jákvæð 

viðhorf þurfa að vera til staðar og starfsfólk sem kann til verka. Því eins og fram kom 

í rannsókn á verkefninu Let’s all play er ávinningur af sumarbúðum margþættur og af 

almennum sumarbúðum birtist sá ávinning bæði hjá fötluðum og ófötluðum börnum.  

 

Aldur og samsetning starfsmannahóps 

 

Foreldrar sem þátt tóku í rannsóknin sögðu að aldur og samsetning 

starfsmannahópsins í aðgreindum sumarbúðunum stjórna vali þeirra á sumarbúðum 

fyrir barnið þeira. Ástæðan var sú að barninu þeirra fannst skemmtilegra að vera með 

ungu fullorðnu fólki eins og því sem vann í sumarbúðunum. Þetta var áhugavert 

sjónarhorn þar sem starfsmenn almennra sumarbúða voru einnig ungt fólk. Auk þess 
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hefur val nokkra foreldra á sumarbúðum með það að gera að þeir töldu að 

íaðgreindum sumarbúðum yrði tekið tillit til skerðingar barnsins en þrátt fyrir það 

gerði starfsfólkið alla hluti með börnunum og var ekkert að horfa í fötlunina.   

Samkvæmt þessum niðurstöðum var ljóst að starfsfólk sumarbúða gegnir mikilvægu 

hlutverki að mati þeirra foreldra sem þátt tóku í rannsóknni.  

 

Samantekt 
 

Hér að framan voru teknar saman helstu niðurstöður varðandi þann þátt sem snýr að 

starfsfólki sumarbúða og þátttakendum lýstu þegar þeir voru spurðir út í það hver 

reynsla af sumarbúðum væri. Starfsfólk sem kann til verka var setning sem einn faðir 

notaði til að lýsa starfsfólki sem vinnur í sumarbúðum fyrir fötluð börn. Sú setning 

lýsti vel því hvað hafði áhrif á reynslu foreldra fatlaðra barna af sumarbúðum.  

Viðmót starfsfólks og framkoma hafði áhrif á reynslu foreldra og það hvernig 

framkomu starfsmaður sýndi og hvort þeir sýndu virðingu og hlýju voru þættir sem 

foreldrar vildu sjá starfsfólk hafa að leiðarljósi. 

Ungt og orkumikið starfsfólk hentaði vel að mati foreldrana til að sinna því 

fjölbreytta og skemmtilega starfi sem sumarbúðirnar höfðu upp á að bjóða. Með því 

að hafa ungt starfsfólk voru börnin að fá fyrirmyndir hvað hegðun, tónlist og fleira 

væri í tísku hjá ungu fólki og tóku börnin jafnvel upp atferli sem þau lærðu af 

starfsfólki eða öðrum jafnöldum sem dvöldu með þeim í sumarbúðunum. Starfsfólk 

sumarbúða gengdi mikilvægu hlutverki í því að tryggja skapandi umhverfi 

sumarbúðanna. Einn af lykilþáttum í sumarbúðum án aðgreiningar var að allir 

starfsmenn væru  reiðubúnir til að vinna með öllum börnum og aðstoða þau og 

liðsinna hvort sem þau voru fötluð eða ekki. Það virðist vera skýrt verklag í 

ákveðnum sumarbúðum hvernig mótttaka gesta og foreldra fer fram á meðan að í 

öðrum sumarbúðum er slíkt verklag ólíkt. Mótttaka sú sem starfsfólk sýnir foreldrum 

skipti foreldra miklu máli og kom fram sem einn áhrifavaldur þess hvort þeir upplifðu 

öryggi. Hvað fór fram í móttöku á barni og foreldrum skipti máli, það er að segja voru 

þeim sýnd öll rými og aðstaða, fengu foreldrar tækifæri til að ræða við starfsmenn og 

upplýsa um þarfir barnsins voru atriði sem áttu eftir að hafa áhrif á reynslu 

foreldranna.  

Í næsta kafla veður greint frá líðan og félagslegum tengslum svo voru atriði 

sem skiptu foreldrana sem þátt tóku í rannsókninni miklu máli. 
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6. Líðan og félagsleg tengsl 

 

Í þessum þriðja og síðasta niðurstöðukafla verður fjallað um líðan og félagsleg tengsl 

sem hefur áhrif á reynslu foreldranna af sumarbúðum. Allir foreldrarnir eiga eitt 

sameiginlegt en það er  að velja  þær sumarbúðir sem þau telja að barninu þeirra muni 

líða vel í.  Hvað stuðlar að vellíðan og velferð barns geta verið margir og mismundi 

þættir. Hér verður fjallað um líðan fatlaðra barna í sumarbúðum og félagsleg tengsl. 

Foreldrar eru sérfræðingar í þörfum barna sinna og eiga þeir í flestum tilfellum 

auðvelt með að greina stöðu barnsins og líðan. Það kom sterkt fram í viðtölunum að 

líðan barnsins skipti foreldrana miklu máli. Foreldarar töldu mikilvægt að barninu 

þeirra liði vel, sér í lagi foreldrar sem höfðu upplifað vanlíðan hjá barninu sínu. Að 

líða vel, að tilheyra hópi jafnaldra og jafnvel eignast vin eða vini var mikilvægt fyrir 

flesta. Þetta kemur heim og saman við rannsóknir sem gerðar hafa verið um reynslu 

foreldra fatlaðra barna (Goodwin og Staples, 2005).  Allir foreldrarnir mátu gæði 

sumarbúðanna að stórum hluta út frá líðan barnsins og tækifærum þess til að mynda 

félagsleg tengsl þó fleiri þættir hafi einnig komið fram. 

 

Takmarkað val 

 

Foreldar vildu fyrst og fremst að barninu liði vel, við bættist síðan reynsla þeirra af 

sumarbúðunum og starfinu þar til viðbótar. Foreldararnir sem þátt tóku í rannsókninni 

töluðu allir um að þeir upplifðu val sitt takmarkað. Valið og sú takmörkun sem 

þátttakendur nefndu tengdist því að fáar sumarbúðir eru á Íslandi. Sumar eru eingöngu 

fyrir stelpur, aðrar eingöngu fyrir stráka og enn aðrar eingöngu fyrir fötluð börn. Tveir 

foreldrar nefndu það að þurfa að útvega aðstoðarmann með barninu í viku tíma hefði 

takmarkað val þeirra bæði vegna fjárhagslegs kostnaðar sem og vegna þess að ekki 

reyndist unnt að fá starfsmann með barninu í sumarbúðirnar. Tveir foreldar sögðu að 

val þeirra tengdist fjarlæg sumarbúða frá Barnaspíltala Hringsins en þar var um að 

ræða foreldra tveggja barna með flogaveiki sem getur orðið háð því að vera í nálægð 

við sjúkrahús. Því var ljóst að þátttakendur voru ekki eingöngu að taka ákvaðanir út 

frá löngunum barnsins þó svo að þær hefðu vissulega áhrif. Hluti foreldranna völdu 
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strax aðgreindar sumarbúðir og horfðu ekki til annarra valkosta. Ástæðan var sú að 

þeir töldu víst að barninu myndi líða vel í aðgreindum sumarbúðum og að því myndi 

ekki líða eins vel í almennum sumrbúðum. Þegar nánar var spurt út í hvers vegna voru 

fá svör þó sagði faðir 9 ára drengs með þroskahömlun ákvörðunina byggja á því að 

drengurinn væri alltaf í baráttu um að reyna að tilheyra innan skólans og innan hóp 

ófatlaðra jafnalda en í aðgreindum sumarbúðum þyrfti hann ekkert að reyna hann félli 

bara inn í hópinn og liði þannig vel. 

 

Tengsl sumarbúða og skóla án aðgreiningar 

 

Allir voru foreldrnir í efa um að börnin þeirra fengju jöfn tækifæri í skólakerfinu og í 

sumarbúðum. Hins vegar vildi allir foreldarnir jöfn tækifæri fyrir börnin sín og aukið 

raunverulegt val. 

Mat foreldra á sumarbúðunum sem þau höfðu reynslu af byggðu á ólíkum þáttum og 

fór það eftir aðstæðum hvers og eins.  Það mat byggði á reynslu foreldranna sjálfra, en 

einnig af reynslu þeirra af ýmsum öðrum þjónustuúrræðum eins og skólakerfinu, 

frístundarheimilinu, íþróttafélögum og skammtímavistunum. 

Skóli án aðgreiningarhefur verið opinber stefna en umdeildt er hvort farið sé 

eftir þeirri stefnu.Foreldarnir ræddu þennan rétt töluvert og hvort verið væri að standa 

við þau loforð eða hvort útvaldir nemendur hefðu þennan rétt.Hluti barnanna var í 

sínum heimaskóla með ófötluðum jafnöldrum en jafnframt var hluti af börnunum í 

sérskóla eða sérdeild. Það hver reynsla foreldraranna og barnanna hafði verið af skóla 

án aðgreiningar hafði áhrif á val á sumarbúðum.  Foreldrar barna sem voru í skóla án 

aðgreiningar, áttu þar vini og kunningja sem fóru í sumarbúðir völdu frekar almennar 

sumarbúðir. Það virtist sem aðgreind úrræði kæmu ekki upp í huga þessara foreldra 

fyrr en eftir að þau höfðu prófað að leyfa barninu að fara í almennar sumarbúðir að 

minnsta kosti einu sinni. Úrræði án aðgreiningar voru það sem barnið þekkir, það 

þekkir ekki að vera í úrræði þar sem eru eingöngu fötluð börn. Ástæðan fyrir því hvort 

foreldrar velja almennar sumarbúðir eða ekki virtist tengjast því hvernig barninu 

þeirra hafði liðið í skóla. Ef barn hafði verið í skóla án aðgreiningar og reynsla 

foreldra hafð ekki verið góð og að barninu hafði ekki liðið vel, völdu þeir frekar 

sumarbúðir fyrir fötluð börn. Við val á sumarbúðum veltu foreldrar meðal annars fyrir 

sér hvers vegna barninu ætti að líða vel í almennum sumarbúðum ef því hafði ekki 

liðið vel í skóla án aðgreiningar.Foreldrar þeir sem höfðu upplifað vanlíðan og að 
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þeirra mati vanþjónustu við barnið sitt í skóla án aðgreiningar upplifðu stóra sigra 

þegar dóttir þeirra fór í aðgreindar sumarbúðir: 

 

Jú en hún náði aðeins tengingu við eina stelpu en það var í 

fyrsta skipti sem við höfum heyrt hana tala um einhvern 

jafnaldra. En ég sé hana heldur ekki með ófötluðum og ég held 

að hún yrði bara útundan sko.... eins og var alltaf í skólanum 

 

Móðir 14 ára drengs með einhverfu sagði mat sitt kannski sérstakt þar sem hún taldi 

mjög líklegt að hann myndi njóta sín í sumarbúðum án aðgreiningar því hann er vanur 

því að vera með ófötluðum jafnöldrum og kunni hann að umgangast þá og þeir hann 

en hún upplifði sig alltaf vera að setja á hann pressu um að vera eins og hinir en vildi 

gefa honum pásu frá slíku. 

Móðir 15 ára hreyfihamlaðs drengs sagði frá upplifun sinni af því þegar 

drengurinn hennar dvaldi í almennum sumarbúðum, hún vissi fljótlega að honum leið 

ekki vel,  ástæðan var sú að hann vildi fá að vera með og vildi tilheyra, en það gerði 

hann ekki. Þegar drengurinn fann að hann gerði það ekki fór hegðun hans að vera 

ögrandi við krakkanna sem og starfsfólk. Starfsfólkið hafði samband við hana þar sem 

þau réðu ekki við að taka á þeirri hegðun. Sambærilega hegðun hafði móðir hans séð 

áður hjá honum. Hún sagði að hann hefði notað hjólastólinn til að keyra á hina 

strákanna en hann var ekki vanur að gera slík. Þegar barnið er farið að sína hegðun 

sem það er ekki vant að gera áttuðu foreldrarnir sig fljótt á því að ekki væri allt með 

feldu og í tilfelli þessa drengs var ögrandi hegðun merki um að honum leið illa af því 

að hann var ekki hluti af hópunum. Þetta var svona eins og áður en hann fór í 

sérskóla: 

 

Þá sótti hann bara mjög stíft inn í þjálfunarherbergið sitt...og 

hann þurfti gulrót til að fara fram og vera með krökkunum.... 

hann var fimmta hjólið og leið illa. 

 

Móðirin upplifði þessi skilaboð frá syni sínum skýrt og hennar mat var að drengnum 

hennar liði illa í almennum sumarbúðum. Í rannsókn Rannveigar Traustadóttur, o.fl. 

(2010)  kemur fram að sjálfsmynd barna mótast af þeim aðstæðum sem þau taka þátt í 

og þeim tækifærum sem þeim standa til boða varðandi þátttöku af ýmsum toga.  Þarna 
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lýsti móðirin vanlíðan barnsins enda upplifði hann sömu hluti og þegar hann var í 

skóla án aðgreiningar en þá tilheyrði hann ekki og aðstæður voru ekki sniðnar að hans 

þörfum, það sama átti svo við í sumarbúðunum þar sem honum leið illa og upplifði 

hann sig ekki tilheyra og þannig fékk hann ekki tækifæri til að taka þátt og gæti það 

haft áhrif á sjálfsmynd hans og þannig líðan. Það var að skorta tækifæri til þátttöku í 

sumarbúðum án aðgreiningar og um leið að fá ekki tækifæri til að tilheyra var ekki 

upplifun allra foreldranna. Hluti af þátttakendum töldu að barnið hafði fengið slíkt 

tækifæri þó svo að flestir foreldrarnir hefðu komið með ábendingar um að þeir hefðu 

viljað fá meira út úr sumarbúðum án aðgreiningar fyrir barnið sitt þá fékk hluti af 

börnunum tækifæri til þátttöku. Í rannsókn Henderson o.fl. (2007)  kemur fram í 

niðurstöðum að ástæðan fyrir vali foreldra á aðgreindum sumarbúðum sé sú að þar 

líði þeim vel og fá tækifæri til að vera metin af sínum verðleikum en slík tækifræri fá 

þau ekki endilega í skólanum eða á öðrum stöðum í samfélaginu. 

Samanburðurinn við skólann og líðan barnsins í skólanum hafði því töluverð áhrif á 

hvernig sumarbúðir foreldra völdu fyrir börnin sín.Fram kom í rannsókn Snæfríðar 

Egilsson (2003) að fötluð börn í almennum skóla upplifðu sig iðulega skilin útundan 

og að þau fengju ekki jöfn tækifæri til að fylgja ófötluðum jafnöldrum sínum. Styðja 

þær niðurstöður sem fram hafa komið í þessari rannsókn það. Enda upplifðu börn 

vellíðan frekar í sumarbúðum sem eingöngu voru ætlaðar fyrir fötluð börn og hafði 

það áhrif á val foreldar þeirra á sumarbúðir fyrir þau. 

Mannréttindastjónarhornið birtist í þessum niðurstöðukafla þar sem líðan fatlaðar 

barna og það að þau töldu sig að miklu leyti ekki tilheyra nema í aðgreindum 

úrræðum. Sjónarhornið birtist á þann hátt að mannréttindi og því 

mannréttindasjónarhornið hefur ekki ná festu í þjónustuúrræði eins og sumarbúðum 

þar sem aðgreining á sér stað og þátttaka fatlaðra barna er takmörkuð í almennum 

sumarbúðum. Í 19.gr. Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

kveðið á við rétt til þátttöku fatlaðs fólks til jafns við aðra. Sú 

mannréttindahugmyndafræði hefur ekki náð fótfestu í þjónustu sumarbúða á Íslandi. 

Engu að síður eru það mannréttindi að fá að velja og hafa um það að segja hvað og 

með hverjum barn kýs að dvelja í sumarbúðum. Ef val er raunverulegt milli þeirra 

úrræða sem til eru. 
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Að tilheyra og fá tækifæri til að hafa gaman 

 

Foreldrarnir lögu allir mikla áherslu á að þau vildu að börnin sín tilheyrðu þeim hóp 

sem væri með þeim í sumarbúðunum, þau væru virkir þátttakendur og metin af sínum 

verðleikum. Niðurstöður úr rannsókn Goodwin og Staples (2005) sýndu að  það sem 

foreldrum fatlaðra barna fannst skipta mestu máli var að barnið upplifi sig tilheyra 

hópi og meðal jafnaldra þar sem engin væri dæmdur af getu eða færni. Sama kom 

fram hjá þátttakendum í rannsókninni. Foreldrar einnar stúlku sögðu „hún yrði bara 

minni máttar í almennum sumarbúðum eða áhorfandi sem væri ekki tilgangurinn með 

því að fara í sumarbúðir“. Því sumarbúðir gegna þeim tilgangi að skapa aðstæður þar 

sem allir  tilheyra eins og kemur fram í rannóskn Goodwin og Staple (2005). Börn eru 

ólík og þess vegna er mismunandi hvernig þau una sér í sumarbúðum og hvað hentar 

þeim þegar kemur að frítíma og skemmtun. Væntingar foreldra af sumarbúðum taka 

mið af mörgum ólíkum  þáttum. Eitt foreldri bindur vonir við að barnið sitt eignist 

vini, annað að það njóti dvalarinnar í sumarbúðunum á meðan þriðja foreldrið vill að 

barnið upplifi nýja hluti á nýjum stað. Einir foreldrarnir ræddu meira en hinir 

foreldrarnir um hvað upplifun barnsins skipti þau miklu máli en þar getur verið um að 

ræða frásagnir og reynslu af almennum sem og aðgreindum sumarbúðum. Það að 

njóta og fá að vera á sínum forsendum skipti þar miklu. Sumir eignast vini, sumir 

voru einrænir, sumir tóku þátt í öllu en hver og einn á sínum forsendum og tengdist 

það ekki á neinn hátt því fyrir hverja sumarbúðirnar voru ætlaðar. 

Að mati þeirra foreldra sem þátt tóku og eiga börn sem þurfa vegna fötlunar 

sinna aðstoð við flestar athafnir daglegs lífi er staðan í íslensku samfélagi enn sú að 

börn eru í töluverðu mæli í sérskólum eða sérdeildum ef skerðing þeirra krefst þess að 

þau fái aðstoð í flestum athöfnum daglegs lífs.  Því hefur skert samélagsþátttaka að 

mati þessara foreldra áhrif á það hvernig þau völdu sumarbúðir. Faðir 13 ára drengs 

með þroskahömlun taldi drenginn sinn ekki eiga erindi inn í almennum sumarbúðir: 

 

Ég vill bara að hann tilheyri og fái að vera með börnum á 

sama grunni. Þannig að hann sé einhversstaðar flotti sæti 

strákurinn sem hann er, en ófötluðu krökkunum finns hann 

ekki vera. 
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Hann segir að með þessu sé hann að leggja áherslu á mikilvægi þess fyrir strákinn 

hans og öll börn þeirra að tilheyra en samfélagið gefur þeim ekki alltaf tækifæri til 

þess miðað við þær upplýsingar sem þessi faðir segir og fleiri þátttakendur í 

rannsókninni tóku undir. Til að rökstyðja mál sitt enn frekar sagði faðir þessa 13 ára 

drengs: 

Maður þurfti bara að opna augun fyrir því að það er heimur 

þarna úti sem við getum tekið þátt í. Ég hafði bara alltaf haldið 

að hann gæti ekki fengið að fara í sumarbúðir, ég hafði ekkert 

ráð á því að borga sumarbúðir og aðstoðarmann með honum 

en svo komu þessar sumarbúðir upp í umræðuna og þá 

opnaðirst nýr heimur fyrir okkur, frábær nýr heimur. 

 

Það að aðgreindu úrræði væri sá heimur sem biði fatlaðra barna og foreldrum þeirra 

og standi þeim opin var það sem við þessari fjölskyldu blasti. Fyrir þeim var þetta 

uppgötvun að finna heim sem þau gátu tekið þátt í, á sínum forsendum án þes að 

einhverjum liði illa eða væri dæmdur af hegðun sem annarsstaðar þætti ekki 

viðeigandi var það sem skipti þau mestu máli. Þeim líður þar vel að þeirra sögn. 

Þegar reynsla þátttakenda í rannsókninni var skoðuð var greinilegt að mati foreldra að 

þeim fannst barninu líða vel í sumarbúðum sem eingöngu voru ætlaðar fyrir fötluð 

börn og töldu jafnframt að dvölin hefði áhrif á tengsl barnsins við jafnaldra sína. 

 

Já maður sér bara hvað hún tengist vel sínum jafnöldrum þar, 

hún er flotta stelpan. Sko sumarbúðirnar sem hún er í núna og 

eru fyrir fatlaða þær taka tillit til hennar og starfsfólkið kann á 

svona börn .... það er auðséð og þess vegna líður henni vel. 

 

Líðan barnsins hafði að mati foreldranna áhrif á sjálfmynd þeirra til lengri og 

skemmri tíma. Í rannsókn Eikríks Karls Ólafssonar Smith (2010) kom fram hversu 

mikilvæg vináttubönd voru börnum og hvað það gat skipt þau miklu máli að eiga 

vináttusambönd við annan fatlaðan einstakling.   

Foreldrar barns sem eingöngu hafði verið í aðgreindum úrræðum voru ánægð með 

sumarbúðir án aðgreiningar því upplifun þeirra og líðan dóttir þeirra kom þeim svo á 

óvart. Hún hafði alls ekki viljað fara í sumarbúðir með „hinum“ krökkunum eins og 
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hún kallaði þau börn sem voru ófötluð en hún hafði aldrei upplifað hluti í sínu 

verndaða umhverfi sem hún fékk að upplifa í sumarbúðum án aðgreiningar.  

Henni fannst hún bara svo klár og flott sem við höldum bara 

að hún hafi aldrei hugsað um áður. Hún er svo svakalega fljót 

að reikna og það var einhver ratleikur sem þau þurftu að 

reikna og leysa þrautir og hún vann þetta bara fyrir sinn hóp 

og krökkunum fannst hún svo flott. 

 

Reynsla þessarar fjölskyldu var einmitt sambærileg við markmið í let‘t all play 

verkefninu (Siperstein o.fl., 2011) sem ganga út frá því að tryggja jákvæð félagsleg 

tengsl, krakkarnir sáu hvað dóttir þeirra var flott og að hún hafði styrkleika og hún 

upplifði jákvæð félagsleg tengsl sem var nýtt fyrir hana. 

Líðan barnsins og sú hegðun sem endurspeglar hana hafði áhrif á endanlegt mat 

foreldranna og val á sumarbúðum fyrir barnið. Foreldrarnir mátu allir gæði 

sumarbúðanna út frá líðan barnsins en þó tóku flestir þeirra einhverja aðra þætti 

einnig inn í það mat sem þeir lögðu á dvölina (Goodwin og Staples, 2005; Clark og 

Nwokah, 2011). Fyrir alla Þátttakendur skipti það máli fyrir barnið þeirra að fá 

tækifæri til að fara í sumarbúðir, frá því greindi móðir hreyfihamlaðs drengs: 

 

Já það er bara að upplifa eitthvað skemmtilegt, gera eitthvað 

skemmtilegt, brjóta upp hversdagsleikann. Þau gera allt þarna 

sem þau myndu aldrei fá að gera í skólanum og ekki heima 

heldur, því við forelrarnir erum alltaf með þau í einhverjum 

bómull.  Það er ekkert sem stoppar þau og sumt vill ég ekki 

einu sinni vita. 

 

Aðrir foreldrar lýstu upplifun sinni af því að sonur þeirra hefði liðið vel í 

sumarbúðunum án aðgreiningar. Þar var hann með ófötluðum jafnöldrum úr 

grunnskóla og hann vildi vera innan um ófaltaða jafnaldra. Foreldrarnir tóku fram að 

sonur þeirra væri sjálfum sér nógur og hefði ekki sótt í félagsskap frá krökkunum en 

töldu samt ólíklegt að honum myndi líða vel bara með fötluðum börnum þar sem hann 

væri ekki vanur því að vera bara innan um fötluð börn: 

 



 

65 

 

Það var þarna stöð eða skúr í sumarbúðunum þar sem hann gat 

verið að skrifa póstkort og honum fannst það greininlega mjög 

gaman, já og hann skrifaði öllum sem hann þekkir póstkort og 

þau voru að berast í margar vikur eftir að hann kom heim.  

 

Þó svo að sonur þeirra hafi verið einfari og ekki mikið að sækja í jafnaldra töldu þau 

samt sem áður að hann væri vanur því að umgangast ófatlaða jafnaldra.  

Flestir foreldrarnir voru fullvissir um að aðgreindar sumarbúðir hentuðu börnum 

þeirra betur. Börnin höfðu sýnt foreldrum sínum það og sagt þeim það bæði með  

beinum og óbeinum hætti. Foreldrarnir sögðust sjá og finna þetta hjá börnunum og ein 

móðirin tók sem dæmi: 

 

.... allir sem þekkja drenginn geta séð það þegar þau renna að 

hlaði í aðgreindar sumarbúðunum því hann byrjar á fullu í 

stólnum sínum og ég hef stundum þurft að stoppa hann af þar 

sem ég óttist um að hann brjóti bakið í hjólastólnum í öllum 

hamagangnum.... 

 

Ýmsir þættir í fari barna, hegðun og framkomu gerðu foreldrum kleift að meta 

hvernig barninu leið og fram í viðtölum við foreldrana að ýmsir þættir í fari barna 

þeirra sem gáfu þeim vísbendingar um það hvernig barninu leið. Foreldrarnir voru 

allir sammála um það að þær sumarbúðir sem hentuðu fyrir barnið þeirra gáfu þeim 

skýrar vísbendingar en þær tengdust hegðun og framkomu. 

 

Það besta finnst mér þegar hann fer að vitna í starfsmennina. 

Og um leið og við komum inn þá breytist hann og stekkur 

fram í þroska og fer að segja einhverja töffara frasa við 

strákanna eins og hver annar 13 ára strákur.   

 

Tilgangur með sumarbúðum hefur fyrst og fremst verið að bjóða upp á skemmtilega 

afþreygingu með jafnöldrum (Thurber & Malinowski, 1999).  Foreldrar lýstu því 

hvernig sjálfstraust sonar þeirra birtist þeim og hvernig hann breyttist úr barni í 

ungling við það að hitta starfsmenn sumarbúðanna: 
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Þegar hann vitnar í þennan starfsmanninn og hinn þá upplifi 

ég gleðina, þegar hann hittir starfsmennina þá veður hann 

algjör gæi, hagar sér eins og ófatlaðir unglingar. 

 

Þessar niðurstöður voru í samræmi við niðurstöður sem fram komu í rannsókn 

Henderson o.fl. (2007) þar sem foreldar töldu að starfsfólkið gerði það að verkum að 

barnið varð ánægt með sjálft sig og að því liði vel. 

 

Samantekt 

 

Reynsla foreldra fatlaðra barna af sumarbúðum hefur að gera með það hvernig þeir 

meta líðan barnsins og félagsleg tengsl. Sú reynsla sem foreldrarnir fá af veru barnsins 

í sumarbúðum hefur áhrif á reynslu þeirra á sumarbúðum.  Mat þátttakenda af líðan 

byggði á nokkrum þáttum en það tengdist fyrri reynslu úr skólakerfi, fyrri dvölum í 

sumarbúðum, og það að barnið hafi fundið sig tilheyra hópi jafningja og fengið 

tækifæri til félagslegrar þátttöku og möguleikan á því að eignast vini. Það að barninu 

hafi liðið vel var eitthvað sem skipti foreldrana miklu máli því að að tilheyra og telji 

sig sem hluta af hóp skipti börnin máli. Börnin sýndu líðan sína með hegðun og í 

tjáskipum. 
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7. Niðurlag 

 

Í rannsókn þessari hefur verið fjallað um reynslu af sumarbúðum fyrir fötluð börn og 

foreldra þeirra – sjónarhorn foreldra. Markmið rannsóknarinnar sem hér var kynnt var 

að fá fram sjónarhorn foreldra af sumarbúðum fyrir fötluð börn sín. Til að afla 

upplýsinga um þetta voru tekin viðtöl við tíu forelra fatlaðra barna sem hafa dvalið í 

að minnsta kosti tveimur sumarbúðum, hvort sem um var að ræða sumarbúðum án 

aðgreiningar og sumarbúðum sem eingöngu voru ætlaðar fötluðum börnum. Margir 

þættir höfðu áhrif á reynslu þátttakenda og var því eingöngu fjallað um þá þætti sem 

hvað sterkast komu fram hjá þeim. Öryggi og almenn velferð voru þeir þættir sem 

höfðu mest áhrif á reynslu foreldranna, auk þess sem starfsfólk sumarbúðanna 

reyndist skipta máli. Þá kom fram að líðan og félagsleg tengsl barnsins í sumarbúðum 

vóg þungt þegar foreldar lýstu reynslu sinni af dvöl barns í sumarbúðum. Hér verða 

dregar saman helstu niðurstöður með það að markmiði að varpa ljósi á hvaða þættir 

skipta foreldra fatlaðra barna mestu máli þegar þeir leyfa barninu sínu að dvelja í 

sumarbúðum og hvað við getum lært af þeim niðurstöðum.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hvar er reynsla fatlaðra barna og foreldra þeirra af sumarbúðum? 

 Í hvaða sumarbúðir velja foreldrar að leyfa barninu sínu að fara í og hvað 

hefur áhrif á val þeirra? 

 Hvað skiptir foreldra mestu máli þegar kemur að vali á sumarbúðum og veru 

barnsins þar? 

 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum. Þá verða niðurstöður skoðaðar út frá fræðilegum 

sjónarhornum. 
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Það sem skiptir mestu 

 

Niðurstöður benda til þess að það sem skiptir mestu máli þegar foreldrara velja 

sumarbúðir fyrir barnið sitt eru þættir sem tengjast öryggiog velferð en í þeim 

rannsóknum sem stuðst var við voru öryggisþáttum þó ekki gert hátt undir höfði. 

Umræða um öryggi og velferð var eitt af því sem bar hvað ofast á góma í viðtölum 

við þátttakendur og gat það varðað starfsfólk sumarbúðanna, húsnæði, aðbúnað eða 

móttökur. Foreldrar þurfu að upplifa barnið í öruggum höndum og urðu sjálfir að 

finna til öryggis við að skilja við barnið sitt í sumarbúðunum og geta þannig notið 

tímans á meðan barnið dvaldi í þar. Þegar foreldrarnir greindu frá reynslu sinni af 

veru barnsins í sumarbúðum skipti skoðun barnins og reynsla þess miklu máli og voru 

foreldrarnir allir sammála um að þau virtu skoðanir og rétt barnsins líkt og kenningar 

um barnæskuna gera ráð fyrir.  

Allir foreldrarnir nema eitt greindu frá því hvaða atriði þyrfti að vera í lagi svo 

barnið upplifði öryggi og voru það meðal annarrs atriði tengd húsnæði, bílaumferð og 

öðrum hættum, lyfjamál, að upplýsingar varðandi þarfir barnsins væru til staðar. 

Hvernig móttökur foreldara og barn fengur þegar þau mættu í sumarbúðirnar 

vó þungt hjá flestum foreldrunum.  Það fyrirkomulag sem ríkjandi var í aðgreindum 

sumarbúðum tengt mótttöku og upplýsingaöflun frá foreldrum til starfsmanna, hentaði 

foreldrunum hvað best til að tryggja öryggistilfinningu innra með þeim að þeirra sögn. 

Þar gafst foreldrum tækifæri til að upplýsa starfsfólk um hvaða aðstoð barnið þyrfti á 

matartímum, við þátttöku, við athafnir daglegs líf,, lyfjagjafir og önnur atriði sem  

skipti máli hvað stuðning við barnið varðar. Eftir samtal sem þetta með starfsfólki 

sagðist öllum foreldrunum hafa liðið vel, þau upplifðu að það skipti starfsfólkið máli 

að fá upplýsingar frá þeim og gáfu foreldrunum færi á að tjá sig um það sem þeim 

þætti brýnast að starfsfólkið vissi. 

 Það vekur athygli að í umræðu um öryggi og velferð barnanna í sumarbúðum 

nefndu foreldrar ekkert varðand hugsanlega illa meðferð eða ofbeldi. Á undarförnum 

árum hefur hvað eftir annað komið upp umræða um ofbeldi gegn fötluðum fólki, 

börnum og fullorðnum, þar á meðal umræða um aðila sem hafa gerst brotlegir við lög 

og koma að rekstri eða vinnu í sumarbúðum eða sumardvöl fyrir fatlað fólk.  Þrátt 
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fyrir þetta, og þrátt fyrir skýrsluna um Kópavogshæli og miklalr umræður um hana á 

svipuðum tíma og rannsóknin fór fram, kom ekkert fram í viðtölum sem varðaði slíkt.  

 

Starfsfólkið skiptir máli 

 

Viðmót það sem mætir foreldrum þegar þeir eru hyggjast skilja við barnið sitt í 

höndum ókunnugra aðila hefur veruleg áhrif og því skiptir það foreldra og barn miklu 

máli hvernig fyrstu kynni af starfsfólk er. Starfsfólk þarf að læra að sinna hverju og 

einu barni um þær þarfir sem það þarf aðstoð við, og til þess að starfsfólk geti gert 

slíkt verður það að vera tilbúið til að hlusta á foreldra, því að sögn þátttakenda getur 

starfsfólkið ekki kunnað allt en þau geta lært að sinna hverjum. Foreldarnir sem þátt 

tóku í rannsókninni og eiga barn sem nýtir aðgreindar sumarbúðir lýsta trausti til 

starfsfólks. Að mati þátttakenda snýst það að sinna fötluðu barni um það að vilja læra, 

hafa kost á fræðslu, stuðning í vinninni við að takast á við flókin verkefni og vera 

tilbúin til að hlusta. Þeir foreldrar sem þátt tóku í rannsókninni töldu að skipulag við 

móttökur og menning sú sem ríkjandi er innan sumarbúðanna hafi áhrif á það hvernig 

starfsfólkið er og hvort foreldarnir upplifa traust. Traust til starfsmanna til að sinna 

barninu um allar þær daglegu þarfir þarf að vera til staðar. Niðurstöður benda til að 

samskipti séu lykillinn að því að dvölin gangi vel, en með því að fá upplýsingar frá 

foreldrum fyrir og á meðan á dvöl stendur, hafi áhrif á líðan barns og foreldris. 

Að mati þátttakenda er mikilvægt að leggja áherslu á að fræða starfsfólk í 

öllum sumarbúðum en með góðri fræðslu geta allir starfsmenn orðið góðir og hæfir 

starfsmenn, og er það að samræmi við rannsóknir Goodwins og Staples (2005). 

Áherslan þarf að vera á að veita slíka fræðslu til starfsmanna í öllum sumarbúðum 

með það að makmiði að auka raunverulegt val fatlaðra barna á sumarbúðum að mati 

þátttakenda og tryggja þannig jafnan rétt allra barna sem er í anda 

mannréttindasjónahornsins og félagslegs skilnings  

Sumarbúðir í Ameríku (UCP) hafa útbúið handbók þar sem lögð er áhersla á 

þætti sem góðir starfsmenn þurfa að hafa til brunns að bera til að vinna með börnum, 

en það er þolinmæði, húmor, styrk, ást, skipulag, þroska, ábyrgð, virðingu og 

aðlögunarhæfni (Melikechi, 2015).  Miklu skiptir að gera slíka handbók í Íslenskum 

sumarbúðum, unnið er eftir ákveðnum hætti í einum sumarbúðum en ekki öðrum hér á 

landi. Með handbók væri hægt að leggja grunn að ákveðnum vinnubrögðum sama 

hvort um almennar eða aðgreindar sumarbúðir sé að ræða. 
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Fleiri þættir hafa áhrif á það hvers vegna starfsmenn hafa áhrif á reynslu 

foreldra af sumarbúðum. Að mati þátttakenda var kostur að hafa ungt starfsfólk s sem 

eru góðar fyrirmyndir fyrir börnin og hafa jákvæð áhrif á þau og sjálfsmynd þeirra. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Kolbrún 

Pálsdóttir, 2012; Henderson, o.fl., 2007) þar sem fram kom að starfsfólkið gegni 

lykilhlutiverki í úrræðum eins og sumarbúðum eða öðrum frístundum. 

Erlendur hefur eftirspurn eftir almennum sumarbúðum og viðbúið að foreldrar 

fatlaðra barna á íslandi muni fara að kalla í meira mæli eftir þeim rétti með 

lögleiðingu samningsins, og því þurfa þeir sem leiða starf sumarbúða og hafa áhrif á 

viðhorf og viðmót starfsmannaað fá aðstoð og stuðning við að gera áætlanir og 

skipulag sem nýtist öllum (Siperstein o.fl. 2011). Viðurkenna þarf ávinning þann sem 

hlýst af almennra sumarbúðum og einn af lykilþáttum í slíkum sumarbúðum er að allir 

starfsmenn séu reiðubúnir til að vinna með öllum börnum. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er ljóst að starfsfólk sumarbúða gegnir 

mikilvægu hlutverki að mati þeirra foreldra sem þátt tóku í rannsóknni. Starfsmenn 

þurfa að kunna til verka, þurfa að koma fram af virðingu, hafa áhuga á starfi með 

börnum, hafa gott viðmót, taka vel á móti barni og foreldrum þess, hafa öðlast þjálfun 

eða hafa reynslu af vinnu með börnum, hafa tilfinningu fyrir því hvort barninu líði vel 

og hvort því finnist gaman, þurfa kunna að sinna nauðsynlegum stuðning við athafnir 

daglegs lífs. Þetta eru mikilvægir fyrir börnin sem og reynslu foreldra af sumarbúðum.  

 

Vellíðan og þátttaka 

 

Eins og þegar hefur komið fram eru ástæðurnar að baki vali á sumarbúðum misjafnar 

en allir foreldrarnir eiga það  sameiginlegt  að velja  þær sumarbúðir sem þau telja að 

barninu þeirra muni líða vel í. Foreldar vilja að barninu líði vel og  því gefist kostur á 

að upplifa skemmtilegt dvöl í sumarbúðunum. Að líða vel, tilheyra hópi jafnaldra og 

jafnvel eignast vin eða vini er mikilvægt fyrir flest börn. Þetta kemur heim og saman 

við rannsóknir sem gerðar hafa verið um reynslu foreldra fatlaðra barna (Goodwin og 

Staples, 2005). Allir foreldrarnir meta gæði sumarbúðanna út frá líðan barnsins en þó 

tóku allir einhverja aðra þætti einnig inn í það mat sem þeir lögðu á dvölina eins og 

öryggi, starfsfólk en einnig aðkomu, mat fagaðila og viðhorf annarra foreldra. Mat 

foreldra á sumarbúðunum sem þau höfðu reynslu af byggðu á ólíkum þáttum og fór 

það eftir aðstæðum hvers og eins, en reynsla foreldranna af ýmsum öðrum 
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þjónustuúrræðum. Samanburður við skóla og líðan barnsins í skólanum hafði því 

töluverð áhrif á hvernig sumarbúðir foreldra völdu fyrir börnin sín. Ef barnið var í 

aðgreindu skólaúrræði voru foreldrarnir líklegri til að velja slíkar sumarbúðir. Fram 

kemur í rannsóknum að markmið tómstundaúrræða eins og sumarbúða er að börnin 

fái tækifæri til að taka þátt og njóta skemmtilegra stunda í hópi annarra barna 

(Kolbrún Pálsdóttir, 2012; Snæfríður Egilsson, 2003) og töldu þátttakendur sig vera 

að veita börnunum slíkt með því að velja aðgreindar sumarbúðir. Fleiri foreldrar töldu 

að barni sínu liði betur í aðgreindum sumabúðum. Foreldrarnir lögu allir mikla 

áherslu á að þau vildu að börnin sín væru virkir þátttakendur og þeim liði vel því það 

hefði áhrif á sjálfsmynd  barnsins. Í rannsókn Henderson, o.fl. (2007) og í rannsókn 

Goodwins og Stample (2005) kemur fram að ástæðan fyrir vali foreldra á aðgreindum 

sumarbúðum sé sú að þar upplifu þeir að börnunum líði vel sem er í samræmi við það 

sem þátttakendur í þessari rannsókn greindu frá.Fyrir alla foreldra skipti máli fyrir 

barnið þeirra að fá tækifæri til að fara í sumarbúðir því þar ætti sér ekki stað bein 

þjálfun heldur fjölbreytt skemmtun í hópi jafnalda þar sem þau fá tækifæri til að gera 

og upplifa hluti sem þau fá ekki tækifæri til annarrsstaðar og það gat stuðlað að 

auknum þroska barnsins sem er í samræmi við aðrar rannsóknir. 

Með því að taka þátt í almennum sumarbúðum, læra starfsmenn og börn 

umburðarlyndi, virðingu og hvað það er að vera með skerðingu. Er þá um leið verið 

að tryggja rétt allra barna til þátttöku í starfi ætlað börnum í því samfélagi sem þau 

búa í.  Þannig er verið að vinna efir þeirri hugmyndafræði sem ríkjandi hefur verið 

innan fötlunarfræða og í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, þar 

sem markmiðið er að tryggja jafnan rétt til þátttöku og velferð allra barna.  

Þeir foreldrar sem báru traust til sumarbúðanna notuðu tímann á meðan barnið 

dvaldi þar til að gera hluti á meðan sem fjölskyldan hafði ekki kost á að gera á meðan 

að barnið var heima. Það gaf veitti fjölskyldunni gleði og tíminn í sumarbúðunum var 

nærandi fyrir alla aðila að mat þátttakenda.  Líðan barnins var því mikilvæg fyrir alla 

fjölskylduna, ekki síst vellíðan foreldra. 
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Hvaða lærdóm má draga af rannsókninni 

 

Fötlunarfræðin leggur áherslu á að rannsóknir séu fyrir fatlað fólk og hafi það 

markmið að bæta líf og aðstæður fatlaðs fólks. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til þess að með því að huga vel að þeim þátttum sem foreldrum þótti skipta mestu máli 

mætti gera reynslu fatlaðra barna og foreldra þeirra af sumarbúðum enn betri en hún 

er í dag.  Það er hægt að gera með því að tryggja að foreldrar og barn upplifi öryggi, 

góð samskipti og upplýsingagjöf, aðbúnaður sé eins og best verður á kosið, þjálfun 

starfsfólks sé veitt, viðhorf séu til fyrirmyndar og að þátttaka allra og val sé til staðar.  

Vonandi verður unnt að nota þá þekkingu sem hefur skapast í þessari rannsókn 

og út frá þeim rannsóknum sem lágu til grundvallar rannsókninni til að bæta reynslu 

foreldra og líf og aðstæður fatlaðra barna. Með niðurstöðum rannsóknarinnar gefst 

rekstraraðilum og stjórnendum sumarbúða kostur á því að læra af reynslu foreldra og 

hvað skiptir þá mestu máli þegar kemur að þjónustu sumarbúða.  

Foreldarnir töldu að þæralmennusumarbúðir sem til staðar eru þurfi að lagfæra 

sitt umhverfi bæði er varðar aðgegni tengt húsnæði og dagskrá en einnig tengt fræðslu 

og viðhorfi starfsfólks svo hægt sé að reka þær fyrir alla. En væri hægt að snúa 

hugmyndinni við og leggja áherslu á að aðgreindar sumarbúðir verði breytt í almennar 

sumarbúðir.  Þær sumarbúðir hafa yfir að ráða hentugu húsnæði fyrir öll börn, þær 

hafa í gengum tíðina mótað dagskrá og skipulag sem gefur öllum kost á þátttöku hver 

sem skerðing barnsins er og síðast en ekki síst hefur þangað valist starfsfólk sem hefur 

þekkingu á því að vinna með börnum með skerðingar. Menningin sem er og hefur 

verið í aðgreindum sumarbúðum gæti verið betur til þess fallin að breyta þeim 

sumarbúðum að hluta eða öllu leyti í almennar sumarbúðir.  

Í markmiði og skilgreiningu á nýju frumvarpi til laga um þjónustu við fatlað 

fólk með miklar stuðningsþarfir (Frumvarp til laga um breytingu á lögum um þjónustu 

við fatlað folk með miklar stuðningsþarfir. Þingskjal 571-438), sem og í nýrri tillagu 

til þingsályktunar um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 

2017–2021 segir að þjónustan skuli miða að því að fatlað fólk fái nauðsynlegan 

stuðning til þess að taka þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Fötluð börn skulu eiga 

kost á að komast í sumardvöl að heiman eins og öðrum börnum.   

Vegna þeirra upplýsinga sem liggja fyrir og varða ofbeldi á fötluðu fólki, 

börnum og fullorðnum,er brýnt að tryggja vernd  fatlaðra barna sem eru í 

sólahringsdvöl utan heimils. Ekki er ljóst hvort eða með hvaða hætti haft ereftirlit með 
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sumarbúðum eða hvort rekstraraðilar þurfi að sýna fram á að starfsmenn séu látnir 

skila inn sakavottorði á hverju ári þó svo að öllum aðilum beri að gera það. Því má 

velta fyrir sér hvort ekki væri æskilegt að vinna samræmt verklag svo eftirlit væri 

tryggt, sama undir hvaða barnaverndarnefnd sumarbúðirnar falla, því börnin sem í 

sumarbúðunum dvelja eiga rétt á að alls staðar sé umönnun og öryggiþeirra tryggt. 

Nýr skilningur á fötlun hefur ekki náð í gegn þegar horft er til þjónustu þeirrar 

sem sumarbúðir veita. Brýnt er að bæta úr því og það er meðal annars hægt að nýta 

niðurstöður rannsóknarinnar til að efla þá þætti sem tilgreindir verða hér að neðan 

varðandi það hvað má læra af rannsókninni og hvað er brýnast að breytist. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar veita góðar upplýsingar um hvað þyrftu vera fyrstu skref 

í áttina að því að almennar sumarbúðir verði raunverulegur valkostur og hvernig efla 

megi startfsemi sumarbúðir almennt.  Hér fyrir neðan eru dregnir fram fjögur 

mikilvæg atriði sem huga þarf að við starfsemi sumarbúða fyrir fötluð börn.  

 

 

1. Aukið val á sumarbúðum: 

Til að auka val um sumarbúðir þurfa að vera til fleiri gerðir sumarbúðir með 

mismunandi áherslum fyrir mismunandi aldurshópa.  Fötluð börn og foreldrar 

þeirra þurfa að gata átt raunverulegt val á sumarbúðum hvort sem um er að 

ræða aðgreindar eða almennar sumarbúðir. Með tilkomu nýrrar 

framkvæmdaráætlunar sem gerir ráð fyrir meiri þátttöku í almennum 

sumarbúðumer von til þess að þjónusta við fötluð börn í sumarbúðum verði 

aukin og val foreldra um sumarbúða aukist.  

 

2. Betri þjálfun starfsfólks: 

Tryggja þarf að starfsfólk og rekstraraðilar sumarbúða séu meðvituð um 

hvernig best sé að tryggja öryggi, velferð og líðan barnanna sem á þeirra 

vegum dvelja. Það er meðal annars hægt að gera með handbók og fræðslu. 

Fræðsla og þjálfun þarf að snúa að viðhorfum og vinnubrögðum, sem og öll 

almenn fræðsla í því að vinna með börnum. Rekstraraðilar þurfa líka að velja 

starfsfólk sem vill vinna með börnum með ólíkar þarfir, starfsfólk sem lætur 

skerðingu barnsins ekki standa í vegi fyrir því að upplifun og þátttaka eigi sér 

stað, þá þótti foreldrum einnig mikilvægt að starfsmenn væru ungir og góðar 
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fyrirmyndir fyrir krakkanna í sumarbúðum.Jafnframt þarf að huga að húsnæði, 

aðbúnaði og nærumhverfi sumarbúðanna.  

 

3. Innleiða þarf nútíma hugmyndafræði: 

Með áherslu á mannréttindi fatlaðs fólks sem og réttindi barna blasir við að 

þörf er á að innleiða nútíma hugmyndafræði í starf sumarbúða hér á landi. 

Mannréttindasjónarhornið virðist samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar 

ekki endurspeglast í þjónustu við fötluð börn í sumarbúðum.  Það eru 

mannréttindi að tekið sé tillit til þarfa allra barna og aðbúnaður og umhverfi 

hafi ekki áhrif á möguleika barnsins til þátttöku. Dagskrá sumarbúðanna þarf 

að taka mið af þörfum allra barna sem þangað koma því rétturinn til þátttöku 

vegur þungt. Samtvinnun er hugmyndafræði sem hefur áhrif á sumarbúðir því 

aldur og kynjasamsetning ásamt fleiru getur haft áhrif á reynslu barnanna af 

sumarbúðum.Það að starfsmenn í almennum sumarbúðum hafa ekki fengið 

fræðslu eða möguleika til að taka á móti fötluðum börnum til dvalar í 

almennum sumarbúðum gefur ákveðnar vísbendingar um að 

mannréttindasjónarhornið sem og sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks hefur ekki náð festu í þjónustu sumarbúða.  

 

4. Eftirlit: 

Rannsóknin sýnir að óljóst er hvort og með hvaða hætti eftirlit er haft með 

sumarbúðum. Fjölmargar rannsóknir hér á landi og erlendis hafa sýnt að börn 

sem vistuð eru utan heimilis, ekki síst ef um fötluð börn er að ræða, eru í 

áhættu með að verða fyrir illri meðferð, vanrækslu eða ofbeldi. Það er því 

lykilatriði að eftirlit með sumarbúðum, ekki síður en annari sólahringsvistun 

barna utan heimila, sé virkt. Öflugt eftirlit með sumarbúðum á að tryggja gæði 

starfsins og öryggi barnanna. Mikilvæt er að rekstraraðilar séu undir eftirliti og 

þurfi að lúta ákveðnum reglum varðandi aðbúnað og öryggi barnanna.  

 

Það er von mín að niðurstöður rannsóknarinnar megi verða gagnlegar fyrir þá sem 

koma að þjónustu og rekstri sumarbúða. Þá vonast ég til þess að niðurstöðurnar komi 

af stað viðhorfsbreytingum sem gera ráð fyrir þátttöku allra barna í fjölbreyttu 

samfélagi. 
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