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Ágrip		

Lokaverkefni	þetta	varpar	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	börn	með	fötlun	taki	virkan	þátt	í	
tómstundastarfi	og	að	unnið	sé	markvisst	með	hugmyndir	og	viðhorf	barna	til	

margbreytileikans.	Höfundur	samdi	barnabókina	Kassavini,	en	hún	er	um	margbreytilegan	

vinahóp	fimm	barna	sem	taka	þátt	í	kassabílakeppni	á	vegum	frístundaheimilis	þeirra.	Tvö	

börn	úr	hópnum	eru	með	fötlun	eða	skerðingu,	annað	þeirra	er	í	hjólastól	og	hitt	er	með	
spelku	á	fæti.	Markmið	bókarinnar	er	tvíþætt.	Annars	vegar	að	sýna	fram	á	það	að	við	

erum	persónur	fyrst	og	fremst	og	fötlun	eða	skerðing	skilgreinir	okkur	ekki.	Hins	vegar	að	

vinátta	og	samvinna	er	mikilvæg	og	að	vinir	geta	verið	alls	konar,	með	ólíkar	þarfir	og	
ólíkan	bakgrunn.	Í	fræðilegri	greinargerð	er	fjallað	um	að	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	

hafi	takmarkaðan	aðgang	að	tómstundum.	Þau	eru	ólíklegri	til	þess	að	eignast	vini	sem	
eru	ekki	með	fötlun.	Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	sem	þurfa	aðstoð	frá	fullorðnum	búa	

við	meira	ósjálfstæði	en	jafningjar	þeirra	og	eru	líklegri	til	þess	að	hafa	verri	sjálfsmynd.	

Barnabækur	geta	átt	þátt	í	því	að	valdefla	börn	og	auka	víðsýni	þeirra.	Því	er	mikilvægt	að	

barnabækur	endurspegli	margbreytileika	barna	og	ýti	undir	þá	hugmynd	að	allir	geti	tekið	
þátt.	
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Formáli	

Ég	var	alltaf	ákveðin	í	því	að	leggja	áherslu	á	málefni	barna	með	fötlun	eða	skerðingu	í	því	

framhaldsnámi	sem	yrði	fyrir	valinu	og	jafnvel	leggja	eitthvað	af	mörkum	til	að	breyta	

þeirri	staðalmynd	sem	samfélagið	býr	til	af	einstaklingum	með	fötlun	eða	skerðingu.	Ég	tel	
að	barnabókin	Kassavinir	sé	gott	verkfæri	fyrir	fagfólk	og	uppalendur	til	þess	að	breyta	því	

hvernig	litið	er	á	fötlun	í	samfélaginu.		

	 Alla	tíð	hafa	málefni	barna	með	fötlun	eða	skerðingu	skipt	mig	miklu	máli	vegna	
þess	að	ég	tilheyri	þessum	hóp.	Skerðing	mín	er	ekki	sýnileg.	Á	yngri	árum	skammaðist	ég	

mín	fyrir	skerðingu	mína.	Ég	gerði	allt	til	þess	að	uppfylla	sömu	kröfur	og	jafnaldrar	mínir,	

það	gekk	oftast	nær	ekki.	Ástæðan	fyrir	því	að	ég	skammaðist	mín	var	einfaldlega	vegna	

neikvæðrar	birtingarmyndar	af	fötlun	eða	skerðingu	sem	samfélagið	var	búið	að	setja.	Ég	
fór	meðal	annars	og	leitaði	mér	upplýsinga	um	skerðingu	mína	bara	til	þess	að	geta	svarað	
spurningum	frá	fólki.	Á	einum	tímapunkti	var	ég	farin	að	afsaka	skerðingu	mína.	Þegar	ég	

komst	á	fullorðinsárin	áttaði	ég	mig	á	því	að	það	var	ekkert	til	að	skammast	sín	fyrir,	það	
er	ekki	og	á	ekki	að	vera	athugavert	að	vera	með	fötlun	eða	skerðingu.		

	 Ég	vill	þakka	Rósey,	Pétri,	Stefáni,	Valdísi	og	Mörthu	fyrir	ómetanlegan	stuðning	

við	gerð	þessa	verkefnis.	Sérstakar	þakkir	fær	Rósey	fyrir	að	teikna	myndirnar	og	fyrir	
uppsetningu	bókarinnar	Kassavinir.	Kolbrúnu	Pálsdóttur	vil	ég	þakka	fyrir	framúrskarandi	

leiðsögn.	Að	lokum	vil	ég	þakka	öllum	þeim	sem	veittu	mér	stuðning	þegar	ég	fór	að	efast	
um	sjálfa	mig	varðandi	bókina	og	greinargerðina.			

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

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

samkvæmt	bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	

verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	

sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	

kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

	

_________________________________	 ________________________________	 	
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1 Inngangur		

Þegar	ég	hóf	nám	í	tómstunda-	og	félagsmálafræði	var	ég	fljót	að	koma	auga	á	það	
sjónarhorn	sem	mig	langaði	að	leggja	áherslu	á	í	mínu	námi.	Það	er	að	draga	fram	

sjónarhorn	barna	og	unglinga	með	fötlun	eða	einhvers	konar	skerðingu	og	aðgengi	þeirra	

að	tómstundum.	Ég	hef	mikinn	áhuga	á	því	að	vinna	með	þetta	sjónarhorn	vegna	þess	að	

ég	tilheyri	sjálf	þessum	minnihlutahóp.	Ég	er	sjálf	með	CP	lömun	(e.	Cerebral	palsey),	sem	
er	heilalömun.		

Samkvæmt	3	gr.	Samnings	um	réttindi	fatlaðs	fólks	eiga	allir	einstaklingar	sem	tilheyra	

samfélaginu	að	njóta	sömu	réttinda.	Því	miður	er	margt	sem	bendir	til	þess	að	börn	með	
fötlun	hafi	ekki	jafnan	aðgang	og	jafnan	rétt	til	tómstunda	eins	og	önnur	börn.	Samfélagið	

er	mikið	í	því	að	reyna	að	laga	einstaklinginn	og	reyna	að	móta	hann	eins	mikið	í	þetta	

samfélagslega	norm	og	hægt	er	svo	að	hann	geti	verið	hluti	af	samfélaginu	og	tekið	virkan	
þátt	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Samfélagið	ætti	að	mótast	eftir	þörfum	eintaklingsins	
en	ekki	einstaklingurinn	að	mótast	eftir	samfélaginu.			

Í	lokaverkefni	mínu	ákvað	ég	að	skrifa	barnabók	sem	fjallaði	um	margbreytilegan	
barnahóp.	Barnabækur	eru	mikilvægur	þáttur	í	barnamenningu	og	eru	áhrifamikil	leið	til	

að	opna	augu	barna	og	efla	ákveðin	viðhorf	(Bjartey	Sigurðardóttir,	2001).	Í	þessari	

greinargerð	fjalla	ég	um	stöðu	barna	með	fötlun	og	mikilvægi	þess	að	þau	taki	virkan	þátt	
í	skipulögðu	tómstundastarfi.		

Markmið	bókarinnar	er	að	sýna	börnum	að	það	er	ekkert	athugavert	við	það	að	vera	

með	skerðingu	eða	vera	öðruvísi	vegna	þess	að	allir	eru	allskonar	og	við	erum	manneskjur	
fyrst	og	fremst.	Bókin	fjallar	um	vinahóp	sem	samanstendur	af	fimm	börnum.	Nokkur	

þeirra	eru	með	skerðingar	en	það	er	ekki	sérstaklega	tekið	fram	í	bókinni	heldur	sést	það	

einungis	á	myndum.	Ástæðan	fyrir	því	að	ég	geri	þetta	er	sú	að	ég	vil	að	börn	sjái	að	það	

er	ekkert	athugavert	við	það	að	vera	með	skerðingu	eða	fötlun	heldur	er	hver	
einstaklingur	fyrst	og	fremst	persóna.	Boðskapur	bókarinnar	er	að	fagna	margbreytileika	

barna.	Börn	geta	átt	margt	sameiginlegt	þrátt	fyrir	ólíkan	bakgrunn	og	ólíkar	þarfir.	Dulinn	

boðskapur	bókarinnar	er	að	það	er	ekkert	athugavert	við	það	að	vera	með	fötlun	eða	

skerðingu.	

Einstaklingar	með	fötlun	er	margbreytilegur	hópur.	Þar	er	fólk	af	mismunandi	

þjóðerni,	kyni,	aldri	og	með	mismunandi	bakgrunn.	Einnig	er	hver	einstaklingur	með	
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mismunandi	persónuleika	en	samt	setur	samfélagið	þennan	margbreytilega	hóp	undir	

sama	hattinn,	vegna	fötlunar	eða	skerðingar	þeirra	(Rannveig	Traustadóttir,	2008).		

Mér	finnst	mikilvægt	að	einstaklingar	fái	að	vera	eins	og	þeir	vilja	og	að	samfélagið	

eigi	að	fagna	fjölbreytileikanum	og	eyða	þessu	samfélagslega	normi	sem	er	búið	að	búa	

til.	Þó	að	skerðing	einstaklingsins	hafi	áhrif	á	mótun	hans	er	hún	ekki	það	sem	skilgreinir	

hann.	Samfélagið	ætti	að	vera	þannig	að	það	sé	ekkert	athugavert	við	það	að	vera	með	

fötlun,	skerðingu	eða	að	vera	eitthvað	öðruvísi	en	aðrir	sem	falla	inn	í	þetta	samfélagslega	
norm.	Það	á	ekki	að	vera	athugavert	að	mæta	manneskju	sem	notar	einhvers	konar	

hjálpartæki.	Það	að	það	sé	athugavert	að	manneskja	sé	með	hjálpartæki	er	eingöngu	búið	

til	af	samfélaginu.		

Hugmyndin	að	barnabókinni	kviknaði	þegar	ég	var	að	gera	verkefni	í	fötlunarfræði	um	

birtingarmynd	fatlana	eða	skerðinga	í	barnabókum.	Ég	komst	að	því	að	birtingarmynd	

fötlunar	eða	skerðingar	er	alls	ekki	góð	og	er	hún	oftast	tengd	við	eitthvað	slæmt	eða	
refsingu.	Hvaða	skilaboð	erum	við	þá	að	senda	út	í	samfélagið	ef	þetta	eru	sögurnar	sem	
við	lesum	fyrir	börnin	okkar	eða	þau	lesa	sjálf?	Hafa	skal	í	huga	að	á	sínum	tíma	hafa	

höfundar	ómeðvitað	verið	að	senda	þessi	skilaboð	til	lesandans.	Læra	börn	ekki	mest	
ómeðvituð	um	það?		

Til	að	styðja	fræðilega	við	barnabókina	varpa	ég	fram	eftirfarandi	

rannsóknarspurningum:		

• Hvaða	sjónarhorn	til	fötlunar	er	ríkjandi	á	Íslandi?	

• Hvernig	má	styrkja	sjálfsmynd	barna	með	fötlun	í	félags-	og	tómstundastarfi?	

• Hvernig	má	stuðla	að	þátttöku	allra	barna	í	félags-	og	tómstundastarfi?	

• Hvernig	geta	barnabækur	stuðlað	að	auknum	skilningi	á	þátttöku	allra?	

1.1 Bókin	Kassavinir	

Kassavinir	er	um	vinahóp	sem	samanstendur	af	fimm	börnum,	þeim	Sólveigu,	Mána,	

Lindu,	Aroni	og	Óla.	Þau	búa	í	sama	hverfi	og	hafa	þekkst	lengi.		Máni	er	af	erlendu	bergi	

og	er	dökkur	á	hörund,	Aron	er	í	hjólastól	og	Sólveig	er	með	spelku	á	fæti.	Þar	sem	það	

hefur	ekki	áhrif	á	persónuleika	Arons	og	Sólveigar	er	ekki	tekið	fram	að	þau	séu	með	

hjálpartæki	í	sögunni.	Hjálpartækin	sjást	einungis	á	myndskreytingum	bókarinnar.	Í	

bókinni	er	vinahópurinn	að	taka	þátt	í	kassabílakeppni	sem	er	haldin	árlega	af	

frístundaheimili	þeirra.	Þau	eiga	að	búa	til	sinn	eigin	kassabíl	og	hafa	þau	að	sjálfsögðu	

mismunandi	skoðanir	á	því	hvernig	hann	á	að	vera	og	myndast	því	togstreita	innan	
hópsins,	sem	þau	leysa	svo	í	sameiningu.	Þau	leggja	öll	einhvern	efnivið	í	kassabílinn	sem	
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þau	koma	með	að	heiman.	Boðskapurinn	með	bókinni	er	að	enginn	er	eins	en	það	stendur	

ekki	í	vegi	fyrir	því	að	vinátta	sé	fyrir	hendi.			

Greinargerðin	er	gerð	til	stuðnings	við	barnabókina.	Hún	er	hugsuð	til	að	rökstyðja	

tilgang	barnabókarinnar	á	fræðilegan	hátt.	Rannsóknarspurningum	er	fléttað	inn	í	

fræðilegu	kaflana	og	svarað.	Fyrst	verður	fjallað	um	fötlun,	síðan	um	margbreytileika	

barna	og	þeirra	réttindi.	Fjallað	verður	um	tómstundir,	mikilvægi	þeirra,	áhrif	og	hvernig	

staðan	er	á	tómstundum	barna	með	fötlun.	Einnig	er	fjallað	um	sjálfsmynd	barna.	
Umfjöllunin	fer	síðan	yfir	í	barnabókmenntir,	mikilvægi	þeirra	og	áhrif	þeirra	á	börn.	

Greinargerðin	endar	síðan	á	kafla	um	bókina	Kassavini.	Allir	þessir	þættir	mynda	saman	

rökstuðning	fyrir	því	af	hverju	þessi	barnabók	var	gerð	og	hver	er	tilgangur	hennar.		
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2 Fötlun		

Hér	verður	fjallað	um	hugtakið	fötlun	almennt	og	greint	frá	mismunandi	sjónarhornum	
um	hugtakið.	Hugtakið	fötlun	hefur	verið	umdeilt	innan	fötlunarfræðinnar	enda	er	hún	

talin	vera	ung	fræðigrein.	Fötlun	hefur	verið	skilgreind	út	frá	nokkrum	sjónarhornum	en	

þau	eru	læknisfræðilega	sjónarhornið,	norræna	tengslasjónarhornið	og	breska	félagslega	

líkanið	um	fötlun	(Rannveig	Traustadóttir,	2006).	

2.1 	Hvað	er	fötlun?	

Vert	er	að	taka	fram	að	skilgreining	á	hugtakinu	fötlun	er	mismunandi	eftir	menningu	og	

er	hugtakið	því	mótað	eftir	hverri	menningu	fyrir	sig,	er	það	því	breytilegt.	Því	er	
mikilvægt	að	hafa	í	huga	að	á	rannsóknarsviði	fötlunarfræðinnar	skiptir	máli	hvar	og	

hvenær	rannsakandi	er	að	framkvæma	rannsókn.	En	það	getur	haft	áhrif	á	niðurstöður	

(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir,	Ármann	Jakobsson	og	Kristín	Björnsdóttir,	2013).		

Sally	French	og	John	Swain	(2008)	sögðu	í	bók	sinni	að	skilgreiningin	á	hugtakinu	

fötlun	væri	pólitísk.	Þau	veltu	fyrir	sér	hver	ákvarðar	hvað	fötlun	er.	Ef	einstaklingi	með	
fötlun	finnst	hann	ekki	vera	með	fötlun,	er	hann	þá	fatlaður?	Þau	töldu	að	samfélagið	ætti	

stóran	þátt	í	því	að	fatla	einstaklinginn.	Það	væri	samfélagið	sem	ákvarðaði	hvort	
einstaklingurinn	væri	með	fötlun	eða	ekki.	Í	bók	þeirra	taka	þau	sem	dæmi	að	ef	
einstaklingur	er	með	sykursýki	en	getur	haldið	henni	í	skefjum	með	því	að	taka	insúlín	þá	

er	hann	ekki	fatlaður	en	ef	einstaklingur	er	sykursjúkur	og	getur	ekki	haldið	því	í	skefjum	
þá	er	hann	fatlaður.	Það	er	enginn	bara	fatlaður,	þú	er	manneskja	fyrst	og	fremst.	Á	

mismunandi	aldri,	af	mismunandi	kyni	og	kynhneigð.	Fötlun	einstaklingsins	skilgreinir	

hann	ekki,	en	það	virðist	vera	viðhorf	einstaklinga	sem	ekki	eru	með	fötlun	eða	skerðingu.	

Ráðandi	skilningur	á	fötlun	í	hverju	samfélagi	stýrir	því	hvernig	viðmót	einstaklingar	

með	fötlun	fá,	því	er	skilningurinn	mikilvægur.	Ef	læknisfræðilegi	skilningurinn	er	ráðandi	
eru	eðlileg	viðbrögð	að	lækna	og	laga	einstaklinginn	með	fötlun.	Ef	félagslegi	skilningurinn	

er	hins	vegar	ráðandi	og	litið	er	á	að	fötlun	sé	til	staðar	vegna	félagslegra	hindrana	ættu	

viðbrögðin	að	felast	í	samfélagslegum	breytingum	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).		

Rannveig	Traustadóttir	(munnleg	heimild,	27.	október	2010)	telur	ríkjandi	

hefðbundna	sýn	á	fötlun	á	Íslandi	eiga	rætur	að	rekja	til	læknisfræðilega	sjónarhornsins.	

Félagslega	sjónarhornið	og	skilningur	þess	hefur	einungis	borist	til	Íslands	að	takmörkuðu	
leyti	miðað	við	þróunina	í	öðrum	löndum.	Hér	á	landi	er	ekki	greint	á	milli	skerðingar	og	

fötlunar.	Hugtakið	fötlun	er	notað	sem	yfirhugtak	yfir	stóran	hóp	af	eintaklingum	með	
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mismunandi	skerðingar.	Ekki	er	hægt	að	bera	saman	og	nota	sama	hugtak	yfir	

mismunandi	skerðingar	sem	eiga	jafnvel	ekkert	sameiginlegt.	Kristín	Björnsdóttir	(2006)	

telur	einnig	læknisfræðilega	sjónarhornið	vera	ráðandi	sjónarhorn	í	garð	einstaklinga	með	
fötlun	eða	skerðingu	hér	á	landi.		

Sýn	á	hugtakið	fötlun	getur	verið	mismunandi	eftir	samfélögum	en	Rannveig	

Traustadóttir	og	Kristín	Björnsdóttir	benda	á	að	hér	á	landi	er	læknisfræðilegi	

skilningurinn	ráðandi.	Þrátt	fyrir	að	félagslega	sjónarhornið	hafi	skilað	sér	að	einhverju	
leyti	hingað	er	hugtakið	fötlun	ennþá	notað	sem	yfirhugtak	yfir	allar	skerðingar.	Raunin	er	

sú	að	ekki	er	hægt	að	setja	allar	skerðingar	undir	sama	hugtakið	vegna	þess	að	skerðingar	

geta	verið	mismunandi	og	mjög	ólíkar	hver	annarri.	Þegar	allar	skerðingar	eru	settar	undir	
sama	hugtakið	og	það	kallað	fötlun	er	það	stór	þáttur	í	að	skapa	þessa	neikvæðu	

birtingarmynd	á	fötlun	eða	skerðingu.		

2.1.1 Læknisfræðilega	sjónarhornið		

Rannveig	Traustadóttir	(2006)	telur	að	hefðbundar	hugmyndir	um	hugtakið	fötlun	megi	
rekja	til	læknavísinda.	Einnig	má	rekja	læknisfræðilega	sjónarhornið	(e.	Medical	

prespective)	á	fötlun	til	félagsfræðingsins	Talcott	Parsons	en	hann	taldi	fötlun	vera	
andstæða	þess	sem	talið	er	heilbrigt	og	eðlilegt.	Læknisfræðilega	sjónarhornið	lítur	á	
einstaklinga	með	fötlun	sem	fórnarlömb,	þau	eru	háð	öðrum	og	þurfa	umönnun,	

meðferð,	lækningu,	þjálfun	eða	kennslu.	Þetta	sjónarhorn	hefur	einkennt	starfshætti	
fagfólks	í	menntakerfinu,	heilbrigðis-	og	félagsþjónustu.	Einnig	hefur	þetta	sjónarhorn	
verið	ráðandi	hjá	almenningi	og	því	haft	mikil	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsskilning	fatlaðs	

fólks.		

2.1.2 Norræna	tengslasjónarhornið	

Fræðimaðurinn	Jan	Tossebro	skilgreindi	fötlun	sem	misræmi	á	milli	getu	einstaklingsins	og	

þeim	kröfum	sem	umhverfið	gerir	á	hann.	Hann	taldi	að	samband	væri	á	milli	fötlunar	og	

umhverfis	einstaklingsins	og	að	fötlun	væri	aðstæðubundin.	Sem	dæmi	er	blindur	

einstaklingur	ekki	blindur	þegar	hann	er	að	tala	í	símann,	vegna	þess	að	viðmælandi	hans	

sér	ekki	skerðingu	hans.	(Tossebro	og	Kittelsaa,	2004).		

Meginþættirnir	í	norrænu	tengslanálguninni	(e.	The	nordic	relational	of	disability)	

samkvæmt	Tossebro	(2004)	eru	að	misræmi	sé	á	milli	fötlunar	og	umhverfis,	þ.e.	fötlun	og	
umhverfi	passar	ekki	saman.	Rannveig	Traustadóttir	(2003)	telur	ástæðuna	fyrir	því	vera	

að	einstaklingur	með	fötlun	passar	ekki	inn	í	„normið‟	í	samfélaginu.	Einnig	gerir	

umhverfið	ekki	ráð	fyrir	mismunandi	fólki.	Fötlun	er	aðstæðubundin.	Það	ákvarðast	því	af	
aðstæðum	hverju	sinni	hvort	einstaklingur	teljist	vera	með	skerðingu	eða	fötlun.	Fötlun	er	
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afstæð	og	hluti	af	ferli,	ekki	annað	hvort	eða.	Ákvarðanir	um	hvenær	einstaklingsbundin	

líffræðileg	einkenni	eru	skilgreind	sem	fötlun	eru	að	nokkru	leyti	tilviljanakenndar.	Til	

dæmis	hafa	mörk	þroskahömlunar	verið	dregin	einhvers	staðar	á	milli	
greindavísitölustiganna	50	og	85	í	Evrópu	á	20.	öld.	Þar	af	leiðandi	er	mismunandi	hve	stór	

hluti	þjóðarinnar	er	skilgreindur	sem	einstaklingur	með	þroskaskerðingu.	Þarna	kemur	

fram	vandinn	við	líffræðilegar	einstaklingsbundnar	skilgreiningar	og	hvernig	fötlun	verður	
til	í	samspili	einstaklings	og	umhverfis.		

2.1.3 Breska	félagslega	líkanið	

Samkvæmt	Rannveigu	Traustadóttur	(2006)	eiga	þær	hugmyndir	sem	einkenna	breska	

félagslega	líkanið	(e.	Social	model)	rætur	sínar	að	rekja	til	Union	of	the	physically	impaired	

against	segregation	(samtökum	fatlaðra	í	Bretlandi).	Samtökin	héldu	því	fram	að	það	væri	

samfélagið	sem	fatlaði	einstaklinginn	með	skerðingu.	Samtökin	beindu	athygli	sinni	að	
félagslegum	þáttum	og	mikilvægi	umhverfis.		

Félagslega	líkanið	benti	á	að	munur	væri	á	hugtökunum	skerðingu	og	fötlun.	Skerðing	er	
líkamleg	eða	andleg	og	lýsir	sér	í	takmarkaðri	virkni	hjá	einstaklingnum.	Fötlun	er	

félagsleg,	þær	hindranir	sem	samfélagið	setur	fatlaða	einstaklingnum.	Þessi	yfirlýsing	er	

skilgreining	breska	líkansins	á	hugtakinu	fötlun.		

Samkvæmt	Rannveigu	(2006)	hefur	hugtakið	fötlun	verið	notað	hér	á	landi	sem	

yfirheiti	yfir	margskonar	skerðingar.	Íslenska	skilgreiningin	á	hugtakinu	fötlun	vísar	því	til	

fólks	sem	talið	er	ófært	til	að	taka	þátt	í	daglegum	athöfnum	samfélagsins	vegna	

líkamlegrar	eða	andlegrar	skerðingar	og	gerir	það	því	óeðlilegt.	Þetta	er	hinn	
hversdagslegi	skilningur	á	fötlun	sem	breska	félagslega	líkanið	er	ósammála.	Líta	þau	svo	á	

að	þær	félagslegu	hindranir	sem	börn	með	fötlun	mæta	til	þess	að	sinna	daglegum	
athöfnum	séu	settar	fram	af	hinum	ófatlaða	meirihluta	í	samfélaginu.	Þessar	hindranir	

leiða	meðal	annars	til	félagslegrar	útilokunar	og	leiða	til	útilokunar	á	fólki	sem	býr	við	

skerðingar.	Hugtakið	fötlun	vísar	því	til	ákveðins	misréttis	og	mismununar	í	samfélaginu.		

Að	ofangreindu	er	ljóst	að	læknisfræðilega,	tengsla	-,	og	félagslega	sjónarhornið	eru	

ólík	hvert	öðru	en	hafa	hvert	og	eitt	einhvern	sannleika	í	sér.	Samkvæmt	tengsla	

sjónarhorninu	er	fötlun	aðstæðubundin,	sem	er	rétt.	Einstaklingur	getur	verið	talinn	með	

fötlun	eða	skerðingu	á	einum	stað	en	ekki	á	öðrum.	Samkvæmt	félagslega	sjónarhorninu	
er	hugtakið	fötlun	búið	til	af	samfélaginu,	það	er	samfélagið	sem	ákvarðar	hvað	sé	eðlilegt	

og	hvað	sé	óeðlilegt.	Læknisfræðilega	sjónarhornið	beinir	athyglinni	að	því	að	laga	

einstaklinginn	til	þess	að	hann	passi	inn	í	þennan	eðlilega	hóp	í	samfélaginu.	Félagslega	
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líkanið	telur	hins	vegar	að	samfélagið	eigi	að	laga	sig	að	þörfum	hvers	og	eins,	ekki	öfugt.	

Það	er	þó	rétt	að	einstaklingar	með	fötlun	eða	skerðingu	þurfa	oft	á	þjálfun	að	halda.		
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3 Margbreytileiki	

Rannveig	Traustadóttir	(2001)	telur	margbreytileika	vera	til	staðar	í	öllum	samfélögum,	
enda	eru	engir	tveir	eintaklingar	eins.	Samfélagið	flokkar	einstaklinga	í	hópa	eftir	

margbreytileika.	Margir	af	þessum	hópum	eru	minnihlutahópar	sem	samfélagið	skilgreinir	

á	neikvæðan	hátt	og	bregst	við	á	þann	hátt	að	útiloka	þessa	hópa	sem	álitnir	eru	öðruvísi	

og	passa	ekki	inn	í	samfélagslega	normið.	Það	er	út	frá	félagslegri	stöðu	og	menningu	
samfélagsins	hvaða	hópar	það	eru	sem	verða	fyrir	misrétti	og	eru	útilokaðir,	því	geta	þeir	

verið	mismunandi.	Þetta	er	eingöngu	ákvarðað	af	samfélaginu	en	ekki	af	þessum	

minnihlutahópum.	Mikilvægt	er	að	reyna	að	koma	í	veg	fyrir	þessa	hópamyndun	í	
samfélaginu.		

	 Varpað	verður	ljósi	á	mikilvægi	margbreytileikans	í	þessum	kafla.	Ekki	ætti	að	líta	á	

margbreytileika	sem	hindrun	heldur	sem	tækifæri	til	lærdóms	í	tómstundastarfi.	Einnig	
verður	farið	yfir	réttindi	allra	barna	til	þátttöku	í	samfélaginu	óháð	margbreytileika	þeirra.	
Hugmyndafræði	margbreytileikans	felur	í	sér	að	öll	börn	eru	jöfn.		

3.1 Margbreytileiki	barna	í	tómstundastarfi		

Mikilvægt	er	að	börn	fái	að	kynnast	margbreytileikanum,	því	engir	tveir	einstaklingar	eru	
eins.	Ef	börn	fá	að	kynnast	margbreytileikanum	í	öruggu	umhverfi	eiga	þau	auðveldara	
með	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	átta	sig	á	þörfum	hvers	annars	(Ruth	Jörgensen	

Rauterberg	og	Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2015).	

Í	rannsókn	Ruthar	Jörgensdóttur	og	Kolbrúnar	Pálsdóttur	(2015)	um	margbreytileika	

barna	í	tómstundastarfi	kom	fram	að	margbreytileiki	í	barnahópi	væri	ekki	hindrun	heldur	
er	það	tækifæri	til	þess	að	öll	börn	í	hópnum	hafi	eitthvað	til	málanna	að	leggja	og	taki	

virkan	þátt.	Því	fjölbreyttari	sem	hópurinn	er	því	fleiri	hugmyndir	koma	upp	til	þess	að	

leysa	ákveðin	verkefni	og	við	það	skapast	samskipti	og	samvinna.	Með	því	að	vinna	í	
fjölbreyttum	hóp	fara	börn	að	sjá	heiminn	út	frá	öðrum	sjónarhornum.	Sem	dæmi	fóru	

börnin	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	að	átta	sig	á	ýmsum	hindrunum	í	umhverfi	þeirra	sem	

þau	höfðu	aldrei	tekið	eftir	áður.	Þau	áttu	því	auðveldara	með	að	setja	sig	í	spor	jafningja	

sinna	með	ólíkan	bakgrunn	og	ólíkar	þarfir.		

Ruth	og	Kolbrún	(2015)	komust	að	því	að	til	þess	að	þróa	tómstundastarf	fyrir	

fjölbreyttan	barnahóp	þyrfti	samvinna	að	vera	til	staðar.	Þátttaka	í	tómstundastarfi	með	
margbreytilegum	barnahóp	gerir	það	að	verkum	að	börn	og	ungmenni	eru	reiðubúnari	til	

að	fara	út	í	samfélagið	og	vinna	með	fjölbreyttu	fólki	og	fagna	fjölbreytileikanum.	Með	
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samvinnu	og	þátttöku	í	hópastarfi	læra	börn	hvernig	lýðræðislegt	samfélag	gengur	fyrir	

sig.	Tómstundastarf	skapar	jákvæðan	og	öruggan	vettvang	fyrir	börn,	sem	eflir	

sjálfstraust,	sjálfsþekkingu	og	börnin	upplifa	félagslega	viðurkenningu.	Margbreytileiki	
styrkir	einnig	félagsleg	tengsl	og	félagsfærni	barna.		

3.2 Réttindi	barna		

Það	er	réttur	allra	barna	að	taka	þátt	í	tómstundum	óháð	skerðingu	þeirra	og	er	það	
hlutverk	þjóðfélagsins	sem	barnið	er	hluti	af	að	gæta	þess	að	það	fái	tækifæri	til	þess	að	

taka	virkan	þátt	í	tómstundum	að	eigin	vali	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	

fatlaðs	fólks,	nr.	8/2007).		

	 Samkvæmt	barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna	eiga	öll	börn	rétt	á	því	að	njóta	

barnasáttmálans	óháð	fötlun,	skerðingar,	kynferðis,	kynháttar,	litarháttar	eða	trúar.	Hvert	

barn	á	rétt	til	lífs	og	öll	börn	eiga	rétt	á	jafnri	þátttöku	í	samfélaginu,	svo	sem	þátttöku	í	

skólastarfi	og	tómstundum	óháð	fötlun	eða	skerðingu	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	
um	réttindi	barnsins,	nr.	2/2013).	

Samkvæmt	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(nr.	3/2013)	eiga	

öll	börn	rétt	á	því	að	taka	fullan	þátt	í	samfélaginu	óháð	skerðingu	sinni.	Þau	eiga	fullan	

rétt	á	jafnri	þátttöku	eins	og	önnur	börn,	án	aðgreiningar.	Samkvæmt	þessum	lögum	eiga	
allir	einstaklingar	með	fötlun	að	vera	taldir	jafnir	öðrum	í	samfélaginu.	Einnig	skal	
birtingarmynd	barna	og	annarra	einstaklinga	með	fötlun	eða	skerðingu	vera	jákvæð	og	ýta	

undir	margbreytileika	einstaklinga.		

Í	rannsókn	Rannveigar	Traustadóttur	(2008)	kom	fram	að	jafnvel	þó	að	börn	með	

fötlun	eða	skerðingu	sóttu	almennan	skóla	voru	þau	í	sumum	tilfellum	tekin	úr	tíma	til	
þess	að	sækja	sérkennslu.	Það	var	því	sérrými	fyrir	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	til	þess	

að	læra.	Börnum	með	fötlun	er	því	úthlutað	sérrými	sem	aðgreinir	þau	frá	jafningjum	
þeirra.	Samkvæmt	lögum	er	það	réttur	einstaklinga	með	fötlun	að	lifa	eðlilegu	lífi	og	vera	
þátttakandi	í	daglegu	lífi.	Einnig	skal	tryggja	að	einstaklingar	með	fötlun	hafi	rétt	á	fullri	

þátttöku	í	samfélagi	sínu.			

Samkvæmt	þessum	upplýsingum	er	brotið	á	réttindum	barna	með	fötlun	eða	

skerðingu	ef	þau	eru	færð	í	sérrými	frá	öðrum	börnum	gegn	vilja	þeirra	og	ef	þau	hafa	
takmarkaðan	aðgang	að	tómstundum	eingöngu	vegna	skerðingar	sinnar.	Með	því	að	

koma	í	veg	fyrir	aðgreiningu	barna	er	stuðlað	að	því	að	börn	læri	á	margbreytileika	

einstaklinga	í	samfélaginu	þeirra	og	kennir	þeim	að	vinna	með	og	umgangast	annað	fólk,	

sem	ýtir	undir	það	að	margbreytileikanum	sé	fagnað.		
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Öll	börn	hafa	þörf	fyrir	það	að	tilheyra	hóp	(Katrín	Þórdís	Jacobsen,	munnleg	heimild,	

11.	maí	2012),	ekki	endilega	þeim	hópi	sem	samfélagið	er	búið	að	ákveða	að	það	tilheyri.	

Öll	börn	eiga	samkvæmt	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	að	njóta	sömu	réttinda,	því	eiga	
öll	börn	rétt	á	því	að	kynnast	hvert	öðru	á	jafningjagrundvelli	óháð	bakgrunni	og	

mismunandi	þörfum	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	nr.	2/2013).	
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4 Tómstundir	

Reynt	hefur	verið	að	skilgreina	hugtakið	tómstundir	í	um	það	bil	2000	ár.	Fræðimenn	hafa	
ekki	ennþá	komist	að	sameiginlegri	niðurstöðu	um	skilgreiningu	á	hugtakinu	og	því	eru	til	

margar	skilgreiningar	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).	Í	þessum	kafla	verður	notast	við	eina	

skilgreiningu	á	hugtakinu	sem	gefin	hefur	verið	út.	Varpað	verður	ljósi	á	mikilvægi	

tómstunda	fyrir	öll	börn.	Greint	verður	frá	því	hvernig	staðan	er	á	tómstundum	barna	
með	fötlun	eða	skerðingu.	Hvaða	hindranir	verða	á	vegi	þeirra	og	hvernig	er	hægt	að	leysa	

úr	þeim?		

4.1 Hvað	eru	tómstundir?	

Hér	verður	notast	við	skilgreiningu	Vöndu	Sigurgeirsdóttur	(2010)	en	hún	nálgast	hugtakið	

út	frá	fimm	mismunandi	sjónarhornum:	Tómstundir	sem	tími,	athöfn,	gæði,	viðhorf	og	

hlutverk.	Þessi	fimm	atriði	mynda	að	mati	Vöndu	grunnskilgreiningu	á	hugtakinu	
tómstundir.			

Í	grundvallaratriðum	má	segja	að	tómstundir	eigi	sér	stað	í	frítíma.	Tómstundir	
eru	því	athöfn,	hegðun	eða	starfsemi	sem	á	sér	stað	í	frítímanum	og	flokkast	

sem	tómstundir	af	ákveðnum	skilyrðum	uppfylltum.	Þau	skilyrði	eru	að	

einstaklingurinn	líti	sjálfur	á	að	um	tómstundir	séu	að	ræða.	Að	athöfnin,	

hegðunin	eða	starfsemin	sé	frjálst	val	og	hafi	í	för	með	sér	ánægju	og	jákvæð	
áhrif.	Kjarni	tómstunda	má	segja	að	felist	í	vellíðan	og	aukningu	á	lífsgæðum.	

(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010,	bls.	8)	

Til	þess	að	skilgreina	hugtakið	tómstund	er	mikilvægt	að	skoða	það	út	frá	þessum	
fimm	sjónarhornum,	hver	nálgun	hefur	sína	kosti	og	galla.	Þegar	þessi	fimm	sjónarhorn	

eru	dregin	saman	verður	athöfnin	að	flokkast	sem	frjálst	val,	hafa	jákvæð	og	uppbyggjandi	

áhrif	og	veita	einstaklingnum	ánægju	(Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2010).		

Ljóst	er	að	hægt	er	að	skilgreina	tómstundir	á	ólíka	vegu.	En	hér	er	fyrst	og	fremst	litið	

til	þess	að	einstaklingurinn	hafi	val	um	tómstund	og	tómstundin	veiti	honum	ánægju	og	

hafi	jákvæð	og	uppbyggjandi	áhrif	á	hann.	

4.2 Mikilvægi	tómstunda	fyrir	börn	

Tómstundir	eru	mikilvægar	fyrir	alla	einstaklinga.	Tómstundir	hafa	ákveðið	
afþreyingargildi.	Það	hafa	allir	þörf	fyrir	að	vera	í	góðum	félagsskap	og	njóta	sín	með	
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jafningjum	sínum	án	sýnilegs	tilgangs	fyrir	því.	Mikilvægt	er	að	fagfólk	og	fullorðnir	skapi	

aðstæður	fyrir	börn	til	þess	að	gera	það.	Það	hafa	allir	þörf	á	því	að	eiga	góð	samskipti	og	

að	tilheyra	hópi.	Einnig	hafa	tómstundir	mikið	menntunargildi	en	í	tómstundastarfi	fer	
fram	svokallað	óformlegt	nám	og	reynslunám.	Í	óformlegu	námi	og	reynslunámi	er	lögð	

áhersla	á	virkni,	sköpun	og	frumkvæði	hjá	barninu.	Einnig	er	lögð	áhersla	á	að	leyfa	

barninu	að	gera	hlutina	sjálft	og	prófa	sig	áfram	og	læra	þannig	af	reynslunni	(Katrín	
Þórdís	Jacobsen,	munnleg	heimild,	11.	maí	2012).	

Þátttaka	í	tómstundastarfi	hefur	einnig	í	för	með	sér	ákveðið	forvarnargildi.	Börn	sem	

taka	þátt	í	skipulögðu	tómstundastarfi	í	umsjá	fagfólks	eru	líklegri	til	þess	að	tileinka	sér	

heilbrigðari	lífstíl	og	forðast	frekar	áhættuhegðun.	Mikilvægt	er	að	bjóða	börnum	upp	á	

jákvæð	viðfangsefni	í	frítíma	þeirra.	Tómstundaiðkun	ýtir	líka	undir	samskiptafærni	og	

félagsfærni	hjá	börnum,	þau	læra	að	eiga	góð	samskipti	við	önnur	börn	og	tileinka	sér	

góða	félagslega	hegðun.	Tómstundir	stuðla	að	sterkri	og	heilbrigðri	sjálfsmynd	barna.	Að	
mæta	góðu	viðmóti	í	öruggu	umhverfi,	finna	fyrir	viðurkenningu	og	fá	hvatningu	hefur	
góð	og	styrkjandi	áhrif	á	sjálfsmynd	(Katrín	Þórdís	Jacobsen,	munnleg	heimild,	11.	maí	

2012).		

Þegar	börn	taka	þátt	í	tómstundastarfi	sameinast	þau	hóp	af	jafningjum	sem	hafa	

yfirleitt	svipuð	markmið.	Tómstundaiðkun	er	mikilvæg	fyrir	börn	og	unglinga	en	

rannsóknir	sýna	að	þeir	einstaklingar	sem	taka	þátt	í	skipulögðu	tómstundastarfi	eru	
ólíklegri	til	þess	að	byrja	snemma	að	neyta	áfengis	og	annarra	vímuefna.	Einnig	hafa	

skipulagðar	tómstundir	góð	áhrif	á	bæði	líkamlega	og	andlega	vellíðan	og	námsárangur	
hjá	einstaklingum	og	dregur	úr	neikvæðum	áhrifum	sem	geta	komið	upp	á	æviskeiði	
barna	og	unglinga	(Margrét	Lilja	Guðmundsdóttir	o.fl.,	2015).		

Það	er	ljóst	að	tómstundir	eru	mikilvægar	fyrir	öll	börn.	Tómstundastarf	hefur	

forvarnargildi	sem	stuðlar	að	jákvæðri	hegðun.	Börn	sem	ekki	taka	þátt	í	tómstundastarfi	
eru	líklegri	til	að	tileinka	sér	neikvæða	hegðun.	Það	hafa	allir	þörf	fyrir	góð	samskipti	og	

góðan	félagsskap.			

4.3 Tómstundir	einstaklinga	með	fötlun	eða	skerðingu		

Á	heimasíðunni	Gott	aðgengi	(e.	Access	Iceland)	eru	225	staðir	af	öllu	landinu	skráðir	með	
aðgengi	fyrir	einstaklinga	með	fötlun	eða	skerðingu.	Staðirnir	eru	meðal	annars	skólar,	

frístundaheimili,	íþróttamiðstöðvar,	söfn,	náttúruperlur,	flugvellir	og	félagsheimili	(Access	

Iceland,	e.d).		

Við	nánari	skoðun	komst	ég	að	því	að	þó	að	Gott	aðgengi	sé	til	staðar	uppfylla	margir	

þessara	staða	ekki	öll	skilyrði	til	þess	að	flokkast	sem	staður	með	fullt	aðgengi	fyrir	
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einstaklinga	með	hreyfihömlun	eða	hjólastól.	Á	mörgum	þessum	stöðum	geta	

einstaklingar	í	hjólastól	eða	með	hreyfihömlun	sótt	þessa	staði	en	það	er	erfitt	vegna	

slæms	aðgengis	og	þurfa	þessir	einstaklingar	aðstoð	við	að	sækja	þessa	staði.	Þetta	er	
athugavert	vegna	þess	að	einstaklingar	sem	eru	ekki	með	fötlun	hafa	greiðan	aðgang	að	

þessum	stöðum	en	ekki	er	hægt	að	segja	það	sama	um	einstakling	í	hjólastól	eða	með	

hreyfihömlun,	sem	á	samt	sem	áður	jafn	mikinn	rétt	á	því	að	sækja	þessa	staði.	
Samkvæmt	Birnu	Hreiðarsdóttur	og	Hörpu	Ciliu	Ingólfsdóttur	(2015)	var	sett	sú	stefna	Í	

samgönguáætlun	fyrir	árin	2011	–	2022	að	aðgengi	einstaklinga	með	fötlun	að	

mannvirkjum	og	þjónustu	samgöngukerfisins	verði	tryggð.		

Árið	1998	var	skipuð	nefnd	til	þess	að	kanna	tómstundir	fatlaðra	á	Íslandi.	Í	kjölfar	

stofnunar	þessarar	nefndar	var	gerð	rannsókn	á	tómstundum	einstaklinga	með	fötlun.	

Aðgengi	og	framboð	á	tómstundum	fyrir	einstaklinga	með	fötlun	í	öllum	sveitarfélögum	á	

landinu	var	kannað.	Árið	1999	skilaði	nefndin	skýrslu	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	og	
lagði	fram	tillögur	að	þeim	breytingum	sem	þyrftu	að	eiga	sér	stað	til	þess	að	bæta	

tómstundaúrræði	fyrir	einstaklinga	með	fötlun.	Helstu	niðurstöðurnar	voru	þær	að	bæta	

þyrfti	aðgengi,	fræða	þyrfti	fagfólk	betur,	hvetja	einstaklinga	til	þess	að	nýta	sér	liðveislu,	
auka	framboð	á	tómstundum	og	kynna	tómstundastarfið	betur.	Bókasöfn	og	kirkjur	fengu	

ábendingar	um	úrbætur	varðandi	aðgengi	fyrir	einstaklinga	með	fötlun,	allir	ættu	að	geta	

sótt	þessa	staði	án	erfiðleika.	(Helgi	Seljan,	2000).	

Menningarstarfsemi	eins	og	söfn	og	leikhús	fengu	líka	ábendingar	um	úrbætur.	Bent	

var	á	að	handbók	ætti	að	vera	til	staðar	um	öll	söfn	og	aðgengi	einstaklinga	með	fötlun	

þar.	Einnig	ættu	að	vera	sérstök	rými	fyrir	hjólastóla	í	leikhúsum.	Það	eiga	allir	rétt	á	því	
að	njóta	listar	og	listsköpunar	(Helgi	Seljan,	2000).	Einnig	var	fjallað	um	möguleika	

einstaklinga	með	fötlun	til	ferðalaga.	Starfsfólk	í	ferðaþjónustu	var	hvatt	til	þess	að	sækja	

sér	námskeið	til	þess	að	kynna	sér	þarfir	einstaklinga	með	fötlun.	Einstaklingar	með	fötlun	
ættu	rétt	á	því	að	taka	aðstoðarmann	með	sér	í	frí	og	sá	kostnaður	yrði	niðurgreiddur.	

Einnig	var	lögð	áhersla	á	að	almenningsvagnar	yrðu	aðgengilegir	einstaklingum	með	

fötlun.	Í	niðurstöðum	skýrslunnar	kom	fram	að	einstaklingar	með	fötlun	væru	útilokaðir	

eða	einangraðir	frá	samfélaginu	og	ein	mesta	hindrun	þeirra	væri	fjárhagsleysi,	þau	hefðu	

lítið	fjárrými	til	þess	að	taka	þátt	í	tómstundum	(Helgi	Seljan,	2000).	

Af	þessum	niðurstöðum	má	sjá	að	aðgengi	fyrir	einstaklinga	með	hreyfihömlun	eða	í	

hjólastól	er	ábótavant	hér	á	landi.	Rekja	má	þessar	niðurstöður	að	þeim	hindrunum	sem	

upp	koma	hjá	börnum	með	fötlun	og	tómstundum	þeirra	en	þau	hafa	takmarkaðan	
aðgang	að	tómstundum,	meðal	annars	vegna	aðgengis.		
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4.4 Tómstundir	barna	með	fötlun	eða	skerðingu		

Ekki	hafa	verið	gerðar	margar	rannsóknir	á	tómstundaiðkun	barna	með	fötlun.	Hvernig	

aðgengi	er	og	hvaða	hindranir	það	eru	sem	geta	komið	upp	við	val	á	tómstundum.	Hér	
verður	gert	grein	fyrir	nokkrum	rannsóknum	sem	hafa	verið	gerðar	um	þetta	málefni.		

Börn	eru	fyrst	og	fremst	börn,	óháð	fötlun	eða	skerðingu.	Í	rannsókn	Helgu	Jóhönnu	

Stefánsdóttur	(2010)	kom	fram	að	ekki	væri	mikil	munur	á	áhugamálum	hjá	börnum	með	

fötlun	og	börnum	sem	eru	ekki	með	fötlun.	Áhugamál	barna	með	fötlun	eða	skerðingu	

takmarkast	hins	vegar	oft	vegna	líkamlegra	eða	andlegra	skerðinga.	Þeir	viðmælendur	

sem	Helga	tók	viðtöl	við	tóku	margir	fram	að	eftir	skóla	væri	líkamleg	orka	þeirra	svo	lítil	

að	þau	gætu	ekkert	gert,	nema	að	horfa	á	sjónvarp	til	dæmis.	Þau	gátu	mörg	ekki	farið	ein	
út	að	leika	vegna	orkuleysis	og	voru	þau	þá	háð	foreldrum	sínum	eða	öðrum	fullorðnum.		

Einnig	kom	fram	í	rannsókn	Helgu	Jóhönnu	(2010)	að	erfitt	væri	að	finna	einstakling	til	

þess	að	fara	með	börnum	í	tómstundastarf	vegna	þess	að	oftast	vildu	börnin	ekki	fara	

með	foreldrum	sínum	því	þeim	þótti	það	vandræðalegt.	Börn	með	fötlun	eða	skerðingar	
hafa	yfirleitt	úr	færri	tómstundum	að	velja	en	önnur	börn,	oftast	vegna	skerðingar	sinnar,	
aðgengis,	ferðasamgangna	eða	skorts	á	aðstoð.	Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	eru	í	

flestum	tilfellum	í	tómstundastarfi	sem	er	eingöngu	ætlað	einstaklingum	með	fötlun.	Það	
er	meðal	annars	vegna	þess	að	of	miklar	kröfur	eru	gerðar	til	barnanna	í	almennum	
íþróttafélögum,	þau	fá	ekki	nægan	stuðning.	Einnig	takmarkar	líkamleg	eða	andleg	

skerðing	möguleika	þeirra	til	þess	að	taka	þátt	í	þeirri	tómstundaiðkun	sem	þau	vilja.	

Samkvæmt	Helgu	Jóhönnu	(2010)	er	oftar	en	ekki	eina	skipulagða	tómstundastarfið	

sem	börn	með	skerðingu	eða	fötlun	taka	þátt	í	á	vegum	skólans	og	felst	það	í	lengri	
viðveru	eftir	skóla.	Ruth	Jörgensdóttir	og	Kolbrún	Pálsdóttir	(2015)	benda	á	að	

niðurstöður	rannsókna	sem	gerðar	hafa	verið	hér	á	landi	benda	til	þess	að	stór	hluti	barna	
upplifa	einmanaleika,	félagslega	einangrun	og	hindranir	í	tómstundastarfi.	

Í	grein	sem	Kristín	Björnsdóttir	(2006)	skrifaði	um	þátttöku	fólks	með	þroskahömlun	

kom	fram	að	læknisfræðilega	sjónarhornið	vegur	ennþá	mikið	í	íslensku	samfélagi.	Litið	

var	svo	á	að	íþróttafólk	með	fötlun	þyrfti	frekar	á	endurhæfingu	og	þjálfun	að	halda	frekar	

en	aðrir	íþróttamenn.	Auk	þess	er	litið	á	afreksíþróttamenn	með	fötlun	sem	hetjur	sem	
hafa	náð	að	sigrast	á	fötlun	sinni	og	náð	langt	í	sinni	íþrótt,	þrátt	fyrir	fötlun	sína.	Sumir	

einstaklingar	með	fötlun	stunda	íþróttir	til	þess	að	ná	árangri	en	aðrir	stunda	íþróttir	

aðallega	fyrir	félagsskapinn.	Þessir	hópar	eru	oft	settir	undir	sama	hattinn	þegar	fjallað	er	

um	íþróttir	fatlaðra	en	þetta	eru	tveir	ólíkir	hópar.	Það	að	einstaklingar	með	fötlun	leiti	í	

íþróttastarf	einungis	fyrir	félagsskapinn	sýnir	bara	skortinn	í	samfélaginu	á	félagsstarfi	fyrir	
einstaklinga	með	fötlun	og	hvað	þau	geta	verið	útilokuð	frá	samfélaginu.		



22	

Samkvæmt	niðurstöðum	þessara	rannsókna	hefur	fötlun	og/eða	skerðing	

óhjákvæmileg	áhrif	á	tómstundaiðkun	barna.	Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	hafa	

takmarkað	val	til	tómstundaiðju	og	kemur	það	fyrir	að	þau	geti	ekki	sótt	þær	tómstundir	
sem	þau	hefðu	viljað	vegna	lélegs	aðgengis,	slæmra	samgangna	og	skorts	á	aðstoð	og	

stuðningi.	Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	stunda	í	flestum	tilfellum	tómstund	sem	er	

eingöngu	ætluð	börnum	með	fötlun	eða	skerðingu.	Það	ýtir	undir	frekari	aðgreiningu	
barna.		

Þessar	niðurstöður	varpa	ljósi	á	þá	staðreynd	að	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	hafa	

takmarkaðan	aðgang	að	tómstundum.	Það	er	réttur	allra	barna	að	taka	þátt	í	

tómstundum	óháð	fötlun	eða	skerðingu.	Samkvæmt	þessu	er	verið	að	brjóta	á	réttindum	
barna.	Samfélagi	ber	skylda	til	að	tryggja	að	öll	börn	hafi	jafnan	aðgang	að	tómstundum	

óháð	skerðingu	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	nr.	8/2007).	

4.5 Börn	með	fötlun	og	frítími	þeirra		

Frítími	er	mikilvægur	fyrir	börn	til	þess	að	sinna	áhugamálum	sínum	og	rækta	

vinasambönd.	Öll	börn	eiga	rétt	á	frítíma.	Rannsóknir	sýna	að	börn	með	fötlun	hafi	ekki	

jöfn	tækifæri	til	tómstundaiðkunar	og	önnur	börn	vegna	aðgengis	og	

almenningssamgangna,	sem	gerir	það	að	verkum	að	þau	þurfa	að	reiða	sig	á	foreldra	sína	

eða	fá	aðstoðarmann	til	þess	að	iðka	tómstundina.	Í	rannsókn	Helgu	Jóhönnu	

Stefánsdóttur	(2010)	kemur	fram	að	það	að	þurfa	alltaf	að	hafa	einhvern	fullorðinn	með	
sér	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	samskipti	við	ófatlaða	jafnaldra.	Börn	með	fötlun	eru	undir	

meira	eftirliti	fullorðinna	sem	getur	líka	haft	áhrif	á	samskipti	þeirra	við	aðra	jafnaldra	sína	

og	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfstæði	og	sjálfsmynd	þeirra.	Börn	með	fötlun	sem	fara	í	
almenna	grunnskóla	eru	líklegri	til	þess	að	eignast	ófatlaða	vini	heldur	en	þau	sem	fara	í	

sérskóla.	Börn	sem	sækja	sérskóla	segja	að	það	sé	leiðinlegt	að	vera	svona	langt	í	burtu	frá	
sínu	hverfi	og	sínum	vinum	og	oftar	en	ekki	slitna	vináttutengslin	við	krakkana	í	hverfinu	
vegna	þess.		

Út	frá	þessum	upplýsingum	úr	rannsókn	Helgu	Jóhönnu	Stefánsdóttur	(2010)	má	sjá	

að	mesta	aðgreining	barna	með	fötlun	og	barna	sem	eru	ekki	með	fötlun	er	í	frítíma	

þeirra.	Algengt	er	að	börn	með	fötlun	iðki	tómstundir	sem	bara	eru	ætlaðar	börnum	með	

fötlun,	sem	leiðir	til	þessarar	aðgreiningar	milli	barna	með	fötlun	og	barna	sem	eru	ekki	
með	fötlun.	Fram	hefur	komið	að	börn	með	fötlun	sem	sækja	sérskóla	eru	ólíklegri	til	þess	

að	eignast	vini	sem	eru	ófatlaðir	heldur	en	þau	börn	sem	sækja	almennan	skóla.	

Aðalástæða	þess	er	frístundaheimilið	eftir	skóla	en	þau	börn	sem	sækja	sérskóla	fara	á	
frístundaheimili	sem	eingöngu	er	ætlað	börnum	með	fötlun	en	þau	börn	sem	sækja	
almennan	skóla	sækja	almennt	frístundaheimili	sem	er	opið	öllum.	Börn	sem	sækja	
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sérskóla	hafa	því	lítil	sem	enginn	tækifæri	til	þess	að	hitta	jafningja	sína	og	eignast	því	

færri	vini	á	þeim	forsendum	að	þeim	líki	vel	við	þá.	Í	rannsókn	Helgu	kom	einnig	fram	að	

sum	börn	ættu	vini	sem	væru	með	sömu	skerðingu	en	það	var	í	rauninni	það	eina	sem	
þau	ættu.		

Samkvæmt	Helgu	Jóhönnu	Stefánsdóttur	(2010)	má	sjá	að	það	hefur	áhrif	á	vináttu	ef	

barnið	er	með	skerðingu	eða	fötlun.	Það	að	tilheyra	minnihlutahópi	getur	haft	neikvæð	

áhrif	á	vináttumyndun	barna	vegna	aðgreiningar,	sem	kemur	upp	meðal	annars	í	
tómstundastarfi	og	skóla.	Einnig	má	sjá	að	of	mikil	afskipti	foreldra	geta	haft	neikvæð	

áhrif	á	vináttu,	sjálfstæði	og	sjálfsmynd	barna	með	fötlun	eða	skerðingu.	Það	getur	haft	

neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	barna	að	þurfa	stöðugt	að	reiða	sig	á	foreldra	sína.	Einnig	
getur	það	orðið	til	þess	að	börn	fá	ekki	að	vera	börn,	til	dæmis	hafa	þau	ekki	tækifæri	til	

þess	að	gera	prakkarastrik.	Hægt	væri	að	styrkja	sjálfsmynd	barna	í	tómstundastarfi	með	

því	að	tryggja	gott	aðgengi	og	góðar	ferðasamgöngur	til	þess	að	barnið	þurfi	ekki	alltaf	að	
hafa	aðstoðarmann	eða	reiða	sig	á	foreldra	sína.		
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5 Hvað	er	sjálfsmynd?	

Samkvæmt	Hönnu	Ragnarsdóttur,	Elsu	Sigríði	Jónsdóttur	og	Magnúsi	Þorkeli	
Bernharðssyni	(2007)	er	sjálfsmynd	einstaklings	í	mótun	alla	hans	ævi	en	hún	mótast	

meðal	annars	með	samskiptum	við	aðra	og	getur	því	breyst	í	mismunandi	aðstæðum.	

Sjálfsmynd	samanstendur	af	þeim	hugmyndum	sem	einstaklingurinn	hefur	um	sjálfan	sig.	

Sjálfsmat	er	mat	hvers	eintaklings	á	sjálfum	sér	og	hvenig	hann	vill	vera.	Ef	mikill	munur	er	
á	því	hvernig	einstaklingurinn	er	í	raun	og	veru	og	hvernig	hann	vill	vera	er	hann	með	lágt	

sjálfsmat.	

Hanna,	Elsa	og	Magnús	(2007)	telja	að	skipta	megi	hugtakinu	sjálfsmat	í	nokkur	

sjónarhorn	sem	sameinast	svo	í	heilstæða	sjálfsmynd.	Félagslegi	spegillinn	(e.	the	looking	
glass	self)	er	það	sem	einstaklingurinn	heldur	að	öðrum	finnist	um	hann	og	sú	

birtingarmynd	af	sjálfum	sér	sem	hann	fær	frá	öðrum	í	lífi	hans.	Sjálfsmynd	er	skipt	í	
tvennt,	í	I	og	Me.	Me	-	sjálfið	er	hlutlægt	og	er	skilgreint	sem	allt	sem	þú	veist	um	þig	
sjálfan.	I	-	sjálfið	er	huglægt	og	er	skilgreint	sem	sá	þáttur	sem	hugleiðir,	metur	og	

leiðbeinir	persónunni.	Þar	geymist	hæfni	persónunnar	um	þarfir,	hugsanir	og	tillfinningar.	
I	-	sjálfið	gerir	það	að	verkum	að	einstaklingurinn	er	sá	sami	þó	að	tíminn	líði.	Sjálfsmat	
skiptir	einstaklinginn	miklu	máli	og	þá	sérstaklega	þegar	það	kemur	að	félagslega	

speglinum	okkar	eða	hvernig	við	túlkum	það	hvað	öðrum	finnst	um	okkur.	Einstaklingur	
sem	er	með	hátt	sjálfsmat	er	sáttur	við	sjálfan	sig,	en	einstaklingur	með	lágt	sjálfsmat	er	
það	ekki	og	einblínir	á	galla	sína.		

Einstaklingar	taka	eftir	því	hvernig	er	komið	fram	við	þá.	Oftar	en	ekki	er	komið	
öðruvísi	fram	við	einstakling	með	fötlun	eða	skerðingu	heldur	en	einstakling	sem	er	ekki	

með	fötlun.	Oft	er	talað	niður	til	einstaklingsins	með	skerðingu	sem	ýtir	undir	slæma	
sjálfsmynd.	Einstaklingurinn	með	skerðingu	hefur	einhverja	mynd	af	því	hver	hann	vill	

vera	og	hins	vegar	mynd	af	því	hvernig	aðrir	sjá	hann.	Fái	hann	þau	skilaboð	að	hann	sé	

lítis	virði	og	uppfyllir	ekki	þau	skilyrði	sem	þykir	eðlilegt	ýtir	það	undir	lágt	sjálfsmat.		

5.1 Sjálfsmynd	barna	

Líkt	og	komið	hefur	fram	er	sjálfsmynd	í	stöðugri	þróun.	Hanna,	Elsa	og	Magnús	(2007)	

telja	því	mikilvægt	að	börn	fái	tækifæri	til	þess	að	byggja	upp	góða,	sterka	og	jákvæða	
sjálfsmynd.	Samkvæmt	Erik	Erikson	byrjar	sjálfsmynd	barnsins	að	þroskast	strax	á	fyrsta	

þroskaskeiðinu.	Á	hverju	þroskaskeiði	mætir	barnið	ákveðnum	hindrunum.	Hvernig	þau	
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komast	yfir	þessar	hindranir	og	hvernig	þau	upplifa	sig	við	það	hefur	áhrif	á	myndun	

sjálfsmyndarinnar	hjá	barninu.		

Hanna,	Elsa	og	Magnús	(2007)	segja	að	mikilvægt	sé	að	barn	fái	góða	leiðsögn,	hlýju,	
virðingu,	traust	og	ást	á	þroskaferli	sínu	og	öllu	æviskeiðinu.	Það	eflir	góða	sjálfsmynd	í	

framtíðinni.	Þegar	börn	gera	sér	grein	fyrir	því	að	þau	eru	persónur	aðskildar	frá	öðrum	og	

hafa	eiginleika	innra	með	sér	sem	aðrir	sjá	ekki	hafa	þau	náð	kenningu	um	hugsun	(e.	
theory	of	mind).	Þau	fara	að	sjá	hlutina	út	frá	öðrum	sjónarhornum	og	gera	sér	grein	fyrir	

því	að	aðrir	einstaklingar	kunna	að	sjá	hlutina	öðruvísi	en	þau.	Þetta	gerist	við	fjögurra	ára	

aldurinn	en	þá	átta	þau	sig	á	því	að	fólk	er	fjölbreytt	og	hefur	mismunandi	skoðanir	á	

hlutum.	Þau	fara	að	geta	séð	hlutina	frá	öðru	sjónarhorni	en	bara	sínu.		

Kenningin	um	hugsun	er	undirstaða	félagslegs	skilnings	og	samskipta.	Ef	barn	fær	

góða	leiðsögn	og	ræktar	kenningu	um	hugsun	þá	aukast	líkur	á	því	að	barnið	eigi	samskipti	
og	skapi	vináttusambönd	við	fjölbreytta	jafningja	sína	og	geti	sett	sig	í	spor	annarra	með	

ólíkan	bakgrunn	í	framtíðinni.	Samkvæmt	Hönnu,	Elsu	og	Magnúsi	(2007)	meta	börn	oft	

sjálfsmynd	sína	út	frá	tveimur	hlutum,	hvort	þau	geti	gert	þá	hluti	sem	ætlast	er	til	af	

þeim	og	aðrir	jafningjar	geta	gert	og	hvort	þau	séu	vinsæl	innan	jafningjahópsins	eða	ekki.	
Barn	sem	er	óvinsælt	innan	hópsins	eða	getur	ekki	gert	verkefni	sem	aðrir	jafningjar	geta	

gert	er	því	með	lítið	sjálfsmat.	Sem	dæmi	gæti	þetta	verið	barn	sem	er	með	skerta	

hreyfigetu.		

5.2 Sjálfsmynd	barna	með	fötlun	eða	skerðingu	

Börn	eru	fyrst	og	fremst	bara	börn	og	þróast	sjálfsmyndir	þeirra	á	svipaðan	hátt.	Ýmislegt	

er	þó	í	umhverfi	og	samfélagi	okkar	sem	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	
sjálfsskilning	barna	með	fötlun	eða	skerðingu.	Eitthvað	sem	börn	sem	eru	ekki	með	fötlun	

eða	skerðingu	verða	ekki	fyrir.		

Rannveig	Traustadóttir	(2008)	telur	að	börn	með	fötlun	skilgreini	sig	út	frá	

viðbrögðum	annarra,	rétt	eins	og	önnur	börn	gera.	Því	hefur	það	verulega	neikvæð	áhrif	á	
barnið	ef	fullorðinn	kemur	öðruvísi	fram	við	það,	til	dæmis	með	því	að	hrósa	því	fyrir	

eitthvað	sem	aðrir	jafnaldrar	gera	auðveldlega	og	er	ekki	sérstaklega	hrósað	fyrir	eða	

þegar	fullorðinn	talar	niður	til	barnsins.	Börn	gera	sér	alveg	grein	fyrir	því	hvernig	er	talað	
við	þau	og	eru	fljót	að	átta	sig	á	því	hvort	það	sé	komið	öðruvísi	fram	við	þau	og	jafnaldra	

þeirra.	Þegar	börn	með	fötlun	fá	þetta	viðmót	frá	fullorðnum	er	verið	að	senda	þau	

skilaboð	að	barn	með	fötlun	sé	minni	máttar,	hjálparvana	og	gallað.	Þetta	getur	haft	mjög	

neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfskilning	barna	með	fötlun.	Aðgreining	barna	í	skóla	og	

tómstundum	getur	einnig	haft	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfskilning	þeirra.		
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Rannveig	(2008)	telur	að	með	því	að	vísa	börnum	með	fötlun	í	sérrými	frá	börnum	

sem	eru	ekki	með	fötlun	sé	verið	að	senda	þau	skilaboð	að	börnin	séu	ekki	velkomin	og	

passi	ekki	inn	í	þennan	hóp,	eingöngu	vegna	skerðinga	sinna.	Það	að	börn	með	fötlun	séu	
sett	í	sérrými	getur	skapað	neikvæða	birtingarmynd	á	fötlun	fyrir	börn	sem	eru	ekki	með	

fötlun.	Þau	fá	þá	hugmynd	að	börnin	sem	eru	tekin	í	sérúrræði	eða	sérrými	séu	eitthvað	

öðruvísi	en	þau.	Þau	eru	það	ekki,	vegna	þess	fötlun	þeirra	eða	skerðing	skilgreinir	þau	
ekki.		

Með	því	að	aðgreina	þau	er	verið	að	ýta	undir	útilokun.	Það	getur	haft	mjög	neikvæð	

áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsskilning	einstaklinga	með	fötlun	að	útiloka	þá	frá	ákveðnum	

rýmum	samfélagsins.	Með	þessu	er	samfélagið	að	setja	eintaklinga	með	fötlun	í	
minnihlutahóp	(Rannveig	Traustadóttir,	2008).		

Að	setja	saman	margbreytilegan	barnahóp	í	að	leysa	verkefni	saman	eða	taka	þátt	í	

verkefni	ýtir	undir	samvinnu	fjölbreyttra	einstaklinga	sem	hefur	það	í	för	með	sér	að	
börnin	sjá	að	ólíkur	bakgrunnur	og	ólíkar	þarfir	aðgreinir	þau	ekki.	Þetta	ýtir	undir	
jákvæða	sjálfsmynd	og	sjálfsskilning.	Það	hefur	einnig	jákvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	

sjálfsskilning	barns	að	upplifa	viðurkenningu	og	að	tilheyra	hópi	(Ruth	Jörgensdóttir	
Rauterberg	og	Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir,	2015).		

Samkvæmt	þessu	getur	það	haft	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsskilning	barna	að	tilheyra	

minnihlutahópi.	Vegna	þess	að	oftar	en	ekki	er	komið	öðruvísi	fram	við	þau	en	aðra	
jafningja	og	eru	þau	oft	aðgreind	frá	jafningjum	sínum	sem	ekki	eru	með	fötlun	eða	

skerðingu.	Þetta	sendir	skilaboð	sem	hafa	neikvæð	áhrif	á	sjálfsmynd	og	sjálfsskilning	
barna	með	fötlun.	Til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	þetta	og	stuðla	að	jákvæðri	sjálfsmynd	
barna	með	fötlun	eða	skerðingu	þarf	að	hætta	þessari	aðgreiningu	barna.	Koma	skal	fram	

við	öll	börn	á	jafnréttisgrundvelli,	óháð	bakgrunni	og	mismunandi	þörfum.	Gera	skal	öllum	
börnum	kleift	að	taka	þátt	í	tómstundastarfi	óháð	skerðingu	eða	fötlun.		

	 Sjálfsmynd	og	sjálfsmat	barna	með	fötlun	eða	skerðingu	þróast	ekkert	öðruvísi	en	

hjá	öðrum	börnum.	Samkvæmt	ofangreindu	geta	komið	upp	hindranir	hjá	börnum	með	
fötlun	eða	skerðingu	sem	getur	stuðlað	að	neikvæðri	sjálfsmynd	og	sjálfsmati.	Hindranir	

sem	koma	ekki	upp	hjá	öðrum	börnum.			
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6 Barnabókmenntir	

Í	þessum	kafla	verður	varpað	ljósi	á	mikilvægi	barnabóka.	Hvað	það	er	sem	einkennir	góða	
barnabók	og	hvaða	áhrif	myndskreytingar	í	bókum	hafa	á	börn.	Að	lokum	fjalla	ég	um	

birtingarmynd	fatlana	og	skerðinga	í	barnabókum.	Ástæðan	fyrir	því	að	ég	set	mikilvægi	

barnabóka	og	áhrif	myndabóka	í	aðskilda	kafla	er	vegna	þess	að	bókin	Kassavinir	er	
tvíradda	barnasaga.	Textinn	segir	eina	sögu	og	myndskreytingarnar	aðra.	Kafli	þessi	er	
hugsaður	sem	fræðilegur	rökstuðningur	við	bókina	mína	Kassavinir.		

6.1 Mikilvægi	barnabóka		

Barnabækur	eru	verkfæri	til	þess	að	kenna	börnum	á	lífið	og	tilveruna.	Þær	geta	haft	
skoðanamyndandi	áhrif	á	börn	og	því	er	mikilvægt	að	bækurnar	hafi	jákvæð	og	þroskandi	

áhrif	á	lesandann.	Ef	bók	hefur	jákvæð	áhrif	á	barnið	getur	hún	stuðlað	að	betri	

sjálfsmynd	þess.	Bækur	eru	því	ekki	einungis	til	þess	að	auka	orðaforða	og	þjálfa	lestur.		

Langtímamarkmið	með	lestri	barna	og	ungmenna	er	að	bækur	geti	veitt	þeim	ánægju	

og	fræðslu	á	lífið	og	tilveruna	(Kolbrún	Sigurðardóttir,	1987).	Samkvæmt	Brynhildi	
Þórarinsdóttur	(2006)	eru	barnabækur	góðar	fyrir	börn	til	þess	að	læra	á	þetta	

margbreytilega	samfélag	sem	við	búum	í	og	að	þau	geti	myndað	sér	sjálfstæðar	skoðanir.		
Á	fyrstu	árum	barnsins	eru	það	myndirnar	í	bókunum	sem	skipta	máli	og	það	sem	þau	
velta	mest	fyrir	sér.	Á	eldri	árum	fer	síðan	sagan	og	textinn	í	bókinni	að	vega	meira.		

Þegar	rætt	er	um	þroska	barna	er	sjálfsmyndin	stór	hluti	af	þeim	umræðum	og	er	hún	

mikilvægur	þáttur	í	þroska	barna.	Mikilvægt	er	að	byggja	upp	jákvæða	sjálfsmynd	á	

þroskaferli	þeirra.	Ragnheiður	Gestdóttir	(1992)	setti	fram	þá	spurningu	hvernig	bækur	og	
aðrir	miðlar	hafa	áhrif	á	það	hvort	barnið	þrói	með	sér	jákvæða	og	sterka	sjálfsmynd	eða	

neikvæða	og	óraunhæfa	sjálfsmynd.	Þar	kemur	fram	að	með	bókum	og	öðrum	miðlum	

getur	barnið	fengið	staðfestingu	á	sínum	hugmyndum	um	umhverfið	sitt	og	sjálft	sig.	
Barnið	getur	líka	bætt	við	sína	eigin	reynslu	með	hjálp	bóka.	Óbein	reynsla	getur	haft	

þroskandi	áhrif	og	opnað	barninu	nýja	möguleika,	bæði	í	innra	og	ytra	lífi.	

Til	þess	að	bækur	hafi	jákvæð	og	þroskandi	áhrif	verða	viss	skilyrði	að	vera	uppfyllt.	

Samsvörun	við	ytri	heim	eða	hugarheim	barnsins	verður	að	vera	til	staðar.	Það	veitir	
barninu	öryggi	þegar	það	þekkir	tilfinningu,	hugsun,	draum,	aðstæður	eða	atvik	í	efni	sem	

því	er	miðlað.	Nákvæm	eftirlíking	af	raunveruleika	barnsins	er	ekki	nauðsynleg.	Bók	er	
varanleg,	hún	breytist	ekki	þó	að	tíminn	líði.	Barn	getur	því	alltaf	leitað	í	bókina	aftur	ef	
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texti	og	mynd	hefur	einhver	áhrif	á	veruleika	þess	og	staðfestir	ákveðna	hugmynd	sem	

barnið	hefur	af	lífinu	og	tilverunni	(Ragnheiður	Grettisdóttir,	1992).	

Samkvæmt	Bjartey	Sigurðardóttur	(2001)	er	notagildi	barnabóka	ekki	bara	þjálfun	í	

lestri	og	orðaforða.	Mikilvægt	er	að	fullorðinn	lesi	með	barninu	þó	það	sé	farið	að	lesa	

hjálparlaust.	Það	gerir	lesstundina	áhugaverðari	og	skemmtilegri	fyrir	barnið.	Barnabækur	

gera	það	að	verkum	að	barnið	lærir	á	samfélagið	sitt	og	menningu	þess.	Hlutverk	

uppalanda	eða	kennara	þegar	kemur	að	barnabókum	er	að	nota	barnasögurnar	til	þess	að	
benda	á	boðskap	þeirra	og	kenna	börnum	út	frá	því.	Á	21.	öldinni	eru	útgefnar	

barnabækur	mjög	fjölbreyttar	og	innihalda	margbreytilegar	sögupersónur.	Notagildi	

þessara	barnabóka	getur	því	verið	að	undirbúa	barnið	til	þess	að	taka	virkan	þátt	í	
samfélagi	þar	sem	margbreytileiki	einstaklinga	er	mikill.	

Nútímarithöfundar	barnabóka	eru	farnir	að	setja	það,	sem	talið	var	vera	„tabú‟	hér	

áður	og	einungis	það	sem	fullorðnir	máttu	tala	um,	inn	í	barnabækur,	sem	er	jákvæð	
þróun.	Dæmi	um	það	er	bókin	Pabbi	prófessor	(2016)	eftir	Gunnar	Helgason.	Hún	er	
framhald	af	bókinni	Mamma	klikk	(2015)	en	hún	er	um	hana	Stellu	sem	lendir	í	allskonar	

skemmtilegum	uppákomum	með	furðulega	skemmtilegu	fjölskyldunni	sinni.	Gunnar	
Helgason	fagnar	margbreytileika	barna	í	þessum	bókum	en	aðalpersónan	hún	Stella	er	í	
hjólastól	(Gunnar	Helgason,	2016).		

Barnabækur	eru	mikilvægar	bæði	fyrir	unga	og	aldna.	Með	lestri	bóka	fá	börn	
staðfestingu	á	þeim	hugmyndum	og	skoðunum	sem	þau	hafa	um	umhverfið	og	sjálft	sig.	

Mikilvægt	er	því	að	barnabækur	hafi	jákvæð	og	þroskandi	áhrif.	Bækur	með	neikvæðri	
birtingarmynd	af	einhverju	tagi	hafa	það	ekki.	Mikilvægt	er	að	uppalendur	og	fagfólk	átti	
sig	einnig	á	mikilvægi	barnabóka	sem	verkfæri	til	þess	að	læra	á	lífið	og	tilveruna.	Að	

einhverju	leyti	er	það	í	þeirra	höndum	að	boðskapur	bókarinnar	komist	til	skila.		

6.2 Áhrif	myndabóka		

Margrét	Tryggvadóttir	(1999)	telur	að	bækur	séu	börnum	mikilvægar	til	þess	að	læra	á	

lífið.	Myndabækur	eru	tvíradda,	sagan	sjálf	er	ein	rödd	og	myndirnar	eru	önnur.	Bækur	

fyrir	ung	börn	á	sínum	fyrstu	árum	eru	kallaðar	bendibækur.	Þær	eru	einkum	

myndskreyttar	en	eru	einnig	með	örlitlum	texta.	Margir	telja	að	þetta	séu	auðveldustu	

bækurnar	að	skrifa,	en	svo	er	ekki.	Ástæðan	er	sú	að	yfirleitt	eru	barn	og	fullorðinn	að	lesa	
bókina	saman.	Ef	textinn	er	ekki	góður	eða	tilgangslaus	eru	minni	líkur	á	því	að	foreldrar	

lesi	bókina	með	barni	sínu.	Þar	af	leiðandi	les	barnið	söguna	eingöngu	með	því	að	skoða	

myndirnar	og	áttar	sig	þá	ekki	á	samhengi,	tilgangi	og	boðskap	sögunnar.	Myndabækur	
tala	ekki	einungis	til	tveggja	lesanda,	hins	fullorðna	og	barnsins,	heldur	hafa	myndirnar	
mismunandi	áhrif	á	börn	eftir	aldri	og	þroska	þeirra.	Sex	ára	gamalt	barn	getur	lesið	
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öðruvísi	úr	myndabók	heldur	en	tíu	ára	gamalt	barn.	Þau	geta	því	fengið	mismunandi	

boðskap	og	áhrif	af	sögunni	vegna	þroska	þeirra	og	aldurs.	Myndabækur	skipa	því	stóran	

sess	í	barnabókmenntum.		

Samkvæmt	ofangreindu	getur	innihald	barnabóka	og	mynda	haft	áhrif	á	hugmyndir	

barna	um	lífið	og	tilveruna.	Mikilvægt	er	að	fullorðinn	taki	þátt	í	lestri	með	barni	svo	

boðskapurinn	komist	til	skila.	Börn	túlka	bækur	mismunandi	eftir	aldri	og	þroska.		

6.3 Hvað	einkennir	góða	barnabók?	

Það	sem	einkennir	góða	barnabók	er	að	barn	getur	sett	sjálft	sig	í	söguna	og	tengt	sig	við	

sögupersónuna.	Einkenni	barnabókar	sem	fagnar	margbreytileikanum	í	samfélaginu	er	

helst	að	hún	inniheldur	raunverulegar	persónur,	sem	sýna	veikleika	og	styrkleika	sína	
fremur	en	að	líkjast	staðalímyndum	sem	búnar	eru	til	af	samfélaginu.	Mikilvægt	er	að	

skilaboðin,	bæði	frá	sögunni	og	myndskreytingum,	gefi	bæði	beint	og	óbeint	raunverulega	

mynd	af	mannlegum	aðstæðum	og	sé	sett	fram	af	virðingu	við	alla	(Neugebauer,	2007).	

Nina	Mikkelsen	(1989)	tekur	barnabókina	The	snowy	day	(1962)	eftir	Ezra	Jack	Keats	

sem	dæmi	um	klassíska	barnasögu	sem	lifir	þó	svo	að	langt	sé	um	liðið	frá	því	að	hún	kom	
út.	Bókin	fangar	athygli	barna	mjög	vel	og	eiga	þau	auðvelt	með	að	setja	sig	inn	í	söguna	

og	setja	sig	í	spor	aðalsögupersónunnar.	Bókin	hafði	þau	áhrif	á	börn	á	sínum	tíma	að	þau	
fóru	að	taka	betur	eftir	sínu	eigin	umhverfi	og	fagna	fegurð	þess.	Það	sem	einkenndi	
bókina	var	að	aðalsögupersónan	er	drengur	sem	er	dökkur	á	hörund.	Það	þekktist	ekki	á	

þeim	tíma	þegar	bókin	kom	út	árið	1962.	Þetta	gerði	það	að	verkum	að	börn	sem	voru	
hvít	á	hörund	sáu	börn	sem	voru	dökk	á	hörund	sem	jafningja	sína,	sem	þau	ættu	mikið	

sameiginlegt	með,	óháð	húðlit.	Eins	og	fram	hefur	komið	höfðaði	bókin	til	margra	barna,	

ekki	einungis	þeirra	sem	dökk	væru	á	hörund	heldur	líka	þeirra	sem	skáru	sig	úr	því	sem	

samfélagið	taldi	„eðlilegt‟.	

Með	þessu	var	höfundur	bókarinnar	ákveðinn	brautryðjandi	í	því	að	fagna	

margbreytileika	barna.	Bókin	The	snowy	day	er	ennþá	seld	í	dag	og	árið	2016	kom	út	

teiknimynd	sem	byggð	er	á	sögunni.			

The	snowy	day	er	dæmi	um	barnabók	sem	stuðlar	að	undirbúningi	barns	til	að	taka	

virkan	þátt	í	margbreytilegu	samfélagi	(Bjartey	Sigurðardóttir,	2001).	Barnabækur	eru	
góðar	fyrir	börn	til	þess	að	læra	á	margbreytilegt	samfélag	og	mynda	sér	sjálfstæðar	

skoðanir	(Brynhildur	Þórarinsdóttir,	2006).	Börn	sem	lásu	bókina	fóru	að	taka	betur	eftir	

sínu	eigin	umhverfi	og	átta	sig	á	fegurð	þess	(Mikkelsen,	1989).	The	snowy	day	hafði	því	
jákvæð	áhrif	og	hafði	áhrif	á	skoðanamyndun	þeirra	barna	sem	hana	lásu.		
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Með	bókum	og	öðrum	miðlum	getur	barnið	fengið	staðfestingu	á	sínum	hugmyndum	

um	umhverfið	sitt	og	sjálft	sig	(Ragnheiður	Grettisdóttir,	1992).	Þetta	er	dæmi	um	þau	

áhrif	sem	The	Snowy	day	hafði	á	börn	sem	dökk	voru	á	hörund.	Þau	sáu	sig	sem	virkan	
þátttakanda	í	umhverfi	sínu	eftir	lestur	bókarinnar.	Önnur	börn	fóru	að	sjá	öll	börn	sem	

jafningja,	óháð	húðlit	(Mikkelsen,	1989).	

6.4 Birtingarmynd	fatlana	og	skerðinga	í	barnabókum	

Birtingarmynd	fatlana	og	skerðinga	í	barnabókum	hefur	almennt	ekki	verið	jákvæð	og	ekki	

gefið	góða	sýn	á	það	hvernig	er	að	vera	einstaklingur	með	fötlun	eða	skerðingu.	Í	bókum	

eru	sögupersónur	með	fötlun	eða	skerðingu	sýndar	sem	manneskja	sem	er	gölluð,	
ógnandi	eða	minni	máttar.	Einnig	eru	þær	sýndar	sem	eðlilegur	neikvæður	hluti	í	

margbreytilegu	samfélagi.	Að	vera	með	skerðingu	eða	fötlun	er	látið	líta	út	fyrir	að	vera	

refsing,	til	dæmis	fyrir	það	að	hafa	gert	eitthvað	af	sér	í	sögunni.	Neikvæðri	sögupersónu	
er	oftast	lýst	sem	einstaklingi	með	einhvers	konar	skerðingu	sem	álitin	er	hræðileg	eða	

ógnandi.	Það	gefur	augaleið	hvaða	skilaboð	þetta	sendir	börnum	um	einstaklinga	eða	
önnur	börn	með	fötlun	eða	skerðingu.	Þegar	talað	er	um	fötlun	eða	skerðingu	virðist	það	
vera	ráðandi	viðhorf	að	um	sé	að	ræða	óæskilegt	frávik	frá	því	eðlilega	(Hanna	Björg	

Sigurjónsdóttir	og	Guðrún	Steinþórsdóttir,	2014).	

Árið	1977	gaf	Bob	Dixon	út	bók	sem	hann	nefndi	Catching	them	young,	eða	að	ná	til	

þeirra	þegar	þau	eru	ung.	Í	þessari	bók	deilir	hann	hugmyndafræði	sinni	um	
barnabókmenntir.	Að	hans	mati	áttu	barnabækur	ekki	að	endurspegla	fordómafullt	

samfélag,	heldur	ættu	þær	að	sýna	jafnt	samfélag	þar	sem	allir	ættu	jafna	möguleika	og	

margbreytileikanum	væri	fagnað.	Barnabækur	ættu	að	stuðla	að	því,	bæði	í	sögum	sínum	
og	myndum,	að	allir	eru	jafnir	sem	einstaklingar	óháð	kynferði,	kynþætti,	trú	eða	

skerðingu.	Einnig	ættu	þær	að	eyða	þessum	fyrirfram	ákveðnu	stöðlum	sem	samfélagið	
setur	einstaklinga	í.	Sigrún	Eldjárn	var	á	meðal	fyrstu	íslensku	rithöfundanna	til	þess	að	
fagna	margbreytileikanum	í	barnabókmenntum	og	gera	það	að	eðlilegum	hlut	að	

einstaklingar	eru	alls	konar	og	þannig	stuðla	að	því	brjóta	niður	þessa	fordóma	í	

samfélaginu	(Margrét	Tryggvadóttir,	1999).		

Dæmi	um	sögurnar	sem	Sigrún	Eldjárn	skrifaði	eru	bækurnar	um	hann	Kugg,	Málfríði	

og	mömmu	hennar.	En	þær	eru	óhefbundnar	og	skemmtilegar.	Í	bókinni	Kuggur	og	fleiri	

fyrirbæri	(1987)	kemur	fram	að	Málfríður,	sem	er	sjötíu	ára,	býr	ennþá	hjá	mömmu	sinni,	

hefur	aldrei	farið	í	skóla	vegna	þess	að	mamma	hennar	gleymdi	því.	Hún	er	samt	mjög	

klár.	Hún	hegðar	sér	samt	stundum	einkennilega	og	gerir	prakkarastrik	(Sigrún	Eldjárn,	

1987).	Málfríður	og	mamma	hennar	eru	því	persónur	frábrugðnar	því	sem	talið	er	eðlilegt.		
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Margir	höfundar	hafa	fetað	í	spor	Sigrúnar	Eldjárn	og	brotið	niður	þessa	fordóma	úr	

samfélaginu	í	sínum	bókum.	Meðal	þeirra	höfunda	er	Gunnar	Helgason	sem	skrifaði	

meðal	annars	bækurnar	Mamma	Klikk	(2015)	og	Pabbi	prófessor	(2016).	Það	má	því	segja	
að	ástandið	sé	að	lagast	og	er	meira	lagt	upp	úr	því	núna	að	einstaklingar	eru	alls	konar,	

en	eru	fyrst	og	fremst	einstaklingar,	eins	og	ég	og	þú.		

Birtingarmynd	fatlana	eða	skerðinga	er	því	ekki	jákvæð	í	barnabókmenntum.	Neikvæð	

birtingarmynd	af	fötlun	eða	skerðingu	í	barnabókum	hefur	neikvæð	áhrif	á	hugmyndir	og	
skoðun	barna	á	lífinu	almennt.	Börn	tileinka	sér	það	sem	fyrir	þeim	er	haft.	Ef	þau	upplifa	

að	það	að	vera	öðruvísi	sé	neikvætt	og	hræðilegt	fara	þau	með	þá	hugmynd	út	í	

samfélagið.	Ef	þau	upplifa	hins	vegar	það	að	samfélag	án	fordóma	sé	gott	og	að	fagna	eigi	
margbreytileika	einstaklinga	vegna	þess	að	innst	inni	erum	við	öll	eins,	en	samt	alls	konar.	

Ef	börn	sjá	að	allir	eru	jafnir	óháð	bakgrunni	og	mismunandi	þörfum	þá	fara	þau	með	þá	

hugmynd	og	viðhorf	út	í	samfélagið.		
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7 Bókin	Kassavinir		

Hugmyndin	að	bókinni	Kassavinir	kom	upp	þegar	ég	var	að	vinna	verkefni	í	námskeiðinu	
fötlunarfræði	veturinn	2016.	Verkefni	þetta	snérist	um	birtingarmynd	fatlana	og	

skerðinga	í	barnabókum.	Við	þessa	verkefnavinnu	komst	ég	að	því	að	birtingarmyndin	var	

ekki	jákvæð,	þó	að	hún	hafi	lagast	með	tímanum.		

Ég	ákvað	að	skrifa	barnabók	með	þeim	boðskap	til	barna	að	það	væri	ekkert	

athugavert	við	það	að	vera	með	fötlun	eða	skerðingu.	Leiðin	sem	ég	ákvað	að	fara	til	þess	

að	koma	boðskapnum	til	skila	var	að	segja	sögu	um	fimm	vini,	þau	Sólveigu,	Mána,	Lindu,	

Óla	og	Aron	en	þau	eru	öll	átta	ára	gömul.	Aron	er	í	hjólstól	og	Sólveig	er	með	spelku	á	
fæti	en	það	er	ekki	sérstaklega	tekið	fram	í	sögunni	heldur	sést	það	bara	á	

myndskreytingum	í	bókinni.	Ástæðan	fyrir	því	er	að	fötlun	eða	skerðing	skilgreinir	ekki	

einstaklinginn.		

Um	er	að	ræða	tvíradda	barnabók	þar	sem	sagan	er	ein	rödd	og	myndirnar	önnur	

rödd	(Margrét	Tryggvadóttir,	1999).	Bókin	er	ætluð	börnum	á	aldrinum	fimm	til	sjö	ára.	Til	

þess	að	boðskapur	og	markmið	bókarinnar	komist	til	skila	væri	best	að	lesa	hana	með	
fullorðnum	eða	að	fullorðinn	lesi	fyrir	barnið.	Bókin	er	sett	upp	í	teiknimyndasögustíl.	Lítill	

texti	er	á	hverri	síðu	en	myndskreytingar	eru	stórar	(Sjá	í	viðauka	1).	

7.1 Uppbygging	sögunnar	

Bókin	Kassavinir	er	hefðbundin	barnasaga	um	vini	sem	taka	þátt	í	kassabílakeppni	sem	

haldin	er	af	frístundaheimili	þeirra,	sem	þau	sækja	eftir	skóla.	Sagan	gerist	rétt	fyrir	

sumarfrí	hjá	krökkunum,	eða	í	síðustu	viku	skólans.	Þau	gera	kassabílinn	sjálf	og	það	eina	
sem	frístundaheimilið	útvegar	þeim	eru	spýtur,	naglar	og	verkfæri	en	allt	annað	þurfa	þau	

að	koma	með	og/eða	útbúa	sjálf.	Þau	skipta	með	sér	verkum	og	hver	og	einn	á	að	koma	

með	eitthvað	sem	er	til	heima	hjá	þeim	og	hægt	er	að	nota	við	gerð	kassabílsins.	

Upp	kemur	ágreiningur	á	milli	félaganna	vegna	mismunandi	skoðana	á	því	hvernig	

kassabíllinn	ætti	að	líta	út.	Ágreiningurinn	er	síðan	leystur	í	sameiningu,	með	hjálp	frá	

fullorðnum.	Í	kassabílakeppninni	vinna	þau	síðan	saman.	Aron	keyrir	bílinn	og	hinir	ýta	

honum	og	með	góðri	samvinnu	komast	þau	svo	í	mark.		

7.2 Markmið	og	boðskapur	

Boðskapur	sögunnar	er	tvíþættur.	Annars	vegar	sjáanlegur	og	hins	vegar	dulinn.	Í	sögunni	

kemur	upp	ágreiningur	á	milli	barnanna	vegna	mismunandi	skoðana	á	því	hvernig	
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kassabíllinn	ætti	að	vera.	Ágreiningurinn	er	svo	leystur	í	sameiningu.	Þetta	sýnir	hvað	

samvinna	skiptir	miklu	máli	og	að	margbreytilegur	hópur	af	börnum	getur	vel	unnið	

saman.	Boðskapurinn	í	sögunni	er	sá	að	vinir	geta	verið	alls	konar	og	samt	verið	góðir	
vinir.	Vinátta	og	samvinna	skipta	miklu	máli.	Þetta	er	sjáanlegi	boðskapur	sögunnar.	

Börnin	átta	sig	hægt	og	rólega	á	honum	með	því	að	lesa	söguna	og	skoða	myndir.	Duldi	

boðskapurinn	er	að	það	sé	ekkert	athugavert	við	það	að	vera	með	fötlun	eða	skerðingu	og	
að	fötlun	eða	skerðing	skilgreinir	þig	ekki	sem	manneskju	og	skilgreinir	ekki	heldur	getu	

þína	til	að	taka	þátt.		

Markmiðið	er	að	gera	fötlun	eða	skerðingu	að	eðlilegum	hluta	af	margbreytilegu	

samfélagi	en	ekki	sé	litið	á	þennan	samfélagshóp	sem	minnihlutahóp	einstaklinga	sem	
talinn	er	vera	óeðlilegur.	Með	lestri	bókarinnar	ættu	börn	ómeðvitað	að	tileinka	sér	

jákvæða	hugmynd	af	fötlun	eða	skerðingu.	Einnig	er	markmiðið	að	koma	inn	þeirri	

hugmynd	hjá	börnum	að	allir	eru	alls	konar	og	börn	af	ólíkum	bakgrunni	og	með	ólíkar	
þarfir	geta	átt	margt	sameiginlegt.	

Eins	og	fram	hefur	komið	er	notagildi	barnabóka	ekki	bara	þjálfun	í	lestri	og	

orðaforða.	Barnabækur	gera	það	einnig	að	verkum	að	barnið	lærir	á	samfélagið	sitt	og	
menningu	þess.	Hlutverk	uppalanda	eða	kennara	þegar	kemur	að	barnabókum	er	að	nota	
barnasögurnar	til	þess	að	benda	á	boðskap	þeirra	og	kenna	börnum	út	frá	því	(Bjartey	

Sigurðardóttir,	2001).	Ég	tel	að	bókin	Kassavinir	sé	gott	tækifæri	fyrir	uppalendur	og	
fagfólk	til	þess	að	koma	boðskapnum	um	margbreytileika	barna	til	skila.		



34	

8 Umræður		

Í	þessum	kafla	mun	ég	draga	saman	megin	niðurstöður	ritgerðinnar	og	svara	þeim	
rannsóknarspurningum	sem	lagt	var	upp	með.	Hvaða	sjónarhorn	til	fötlunar	er	á	Íslandi?	

Hvernig	má	styrkja	sjálfsmynd	barna	með	fötlun	í	félags-	og	tómstundastarfi?	Hvernig	má	

stuðla	að	þátttöku	allra	barna	í	félags-	og	tómstundastarfi?	Hvernig	geta	barnabækur	

stuðlað	að	auknum	skilningi	á	þátttöku	allra?	

Birtingarmynd	fötlunar	og/eða	skerðinga	hefur	almennt	ekki	verið	jákvæð	og	þessi	

hópur	álitinn	neikvæður	hluti	samfélagsins.	Megin	niðurstaða	þessarar	ritgerðar	er	sú	að	

samfélagið	fatlar	eintaklinginn	með	hindrunum	sem	verða	á	vegi	einstaklinga	ef	þeir	passa	
ekki	inn	í	það	„norm‟	sem	talið	er	eðlilegt	í	samfélaginu.	Rannveig	traustadóttir	(2006)	og	

Kristín	Björnsdóttir	(2006)	telja	báðar	að	læknisfræðilegi	skilningurinn	sé	ennþá	ráðandi	
hér	á	landi	og	hefur	félagslega	nálgunin	náð	takmarkað	hingað	til	Íslands	miðað	við	aðrar	

nágrannaþjóðir.			

8.1 Hvaða		sjónarhorn	til	fötlunar	er	ríkjandi	hér	á	landi?	

Að	mínu	mati	erum	við	ennþá	föst	í	læknisfræðilega	sjónarhorninu.	Samfélagið	einblínir	

oft	á	hvað	þarf	að	laga	hjá	einstaklingnum	til	þess	að	hann	passi	inn	í	„normið‟.	Það	eru	

allir	alls	konar	og	samfélagið	ætti	að	geta	lagað	sig	að	hverjum	og	einum.	Algengast	er	að	

hugtakið	fötlun	sé	notað	sem	yfirhugtak	yfir	mismundandi	skerðingar	hér	á	landi.	Því	er	
ómöglegt	fyrir	okkur	að	greina	á	milli	skerðinga,	sem	er	líffræðilegur	þáttur,	og	fötlunar,	

sem	er	félagslegur	þáttur	þegar	kemur	að	því	að	ræða	málefni	fatlaðra	bæði	í	tali	fagfólks	

og	daglegu	tali.	

Samkvæmt	Rannveigu	Traustadóttur	(2008)	eru	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	oftar	

en	ekki	með	minna	sjálfsmat	og	verri	sjálfsmynd	en	aðrir	jafningjar.	Sjálfsmynd	

einstaklingsins	byggist	á	því	hvernig	hann	vill	vera	og	hvernig	aðrir	líta	á	hann.	Börn	eru	

fljót	að	taka	eftir	því	ef	öðruvísi	er	komið	fram	við	þau	en	aðra	jafningja	þeirra,	sem	gefur	
til	kynna	að	þau	séu	minni	máttar.	Ef	birtingarmynd	fatlana	eða	skerðinga	er	slæm	í	

samfélaginu	þá	hefur	það	óhjákvæmilega	neikvæð	áhrif	á	vináttumyndun,	sjálfstæði,	

sjálfræði	og	sjálfsmynd	barns	sem	er	með	fötlun	eða	skerðingu.	Allt	vegna	þess	að	
samfélagið	býr	til	neikvæða	mynd	af	því.		
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8.2 Hvernig	má	styrkja	sjálfsmynd	barna	með	fötlun	í	félags-	og	
tómstundastarfi?			

Hægt	væri	að	styrkja	sjálfsmynd	barna	með	fötlun	með	því	að	koma	í	veg	fyrir	aðgreiningu	
þeirra	frá	öðrum	jafningjum	þeirra.	Styðja	við	jákvæð	samskipti	milli	barna,	með	því	að	

stuðla	að	samvinnu	í	margbreytilegum	barnahóp.	Koma	fram	við	öll	börn	á	jafningja-

grundvelli.	Börn	skilgreina	sig	út	frá	viðmóti	annarra.	Því	er	mikilvægt	að	koma	jafnt	fram	
við	öll	börn.	Bæta	aðgengi,	ferðasamgöngur	og	tryggja	það	að	börn	með	fötlun	eða	

skerðingu	komist	leiðar	sinnar	án	erfiðleika.	Aðgengi	getur	verið	ábótavant,	oft	á	það	

stóran	þátt	í	því	að	hindra	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	til	þess	að	taka	virkan	þátt	í	
félags-	og	tómstundastarfi.	Mikilvægt	er	að	aðgengi	sé	tryggt	svo	að	öll	börn	hafi	jöfn	

tækifæri	til	þátttöku	í	félags-	og	tómstundastarfi.		

Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	eiga	almennt	færri	vini	en	aðrir	jafningjar.	Það	eru	

nokkrar	ástæður	fyrir	því.	Börn	sem	sækja	sérskóla	eru	ólíklegri	til	þess	að	eignast	vini	sem	
eru	ekki	með	fötlun	heldur	en	þau	sem	sækja	almennan	skóla.	Vinskapur	er	gjarnan	

stofnaður	af	hinum	fullorðnu	eingöngu	vegna	sameiginlegrar	skerðingar	barna	en	ekki	út	

frá	sameiginlegum	áhugamálum.	Foreldrar	og	aðstoðarfólk	geta	einnig	verið	hindrun	fyrir	
börn	með	fötlun	að	eignast	vini	vegna	of	mikils	eftirlits.		

Eins	og	fram	hefur	komið	áður	bendir	rannsókn	Helgu	Jóhönnu	Stefánsdóttur	(2010)	

til	þess	að	aðgreining	barna	með	fötlun	og	barna	sem	eru	ekki	með	fötlun	eigi	sér	í	
flestum	tilfellum	stað	í	skóla-	og	tómstundastarfi.	Barn	sem	sækir	sérskóla	fer	oftast	á	

sérstakt	frístundaheimili	eftir	skóla	en	barn	sem	sækir	almennan	skóla	fer	á	almennt	
frístundaheimili.	Börn	með	fötlun	fara	oftar	en	ekki	í	sérstakt	tómstundastarf	sem	

eingöngu	er	ætlað	einstaklingum	með	fötlun,	vegna	skorts	á	aðstoð,	aðgengi	og	

ferðasamgöngum.		

	Börn	með	fötlun	eða	skerðingu	hafa	því	takmarkaðan	aðgang	að	tómstundum	

eingöngu	vegna	skerðingar	sinnar	og	geta	oft	ekki	sótt	þá	tómstund	sem	þau	vilja	(Helga	

Jóhanna	Stefánsdóttir,	2010).	Öll	börn	eiga	að	hafa	jafnan	aðgang	að	skóla-	og	

tómstundastarfi	og	eiga	þau	rétt	á	því	að	stunda	tómstund	að	eigin	vali	(Samningur	
Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fólks	með	fötlun,	2007).		

8.3 Hvernig	má	stuðla	að	þátttöku	allra	barna	í	félags-	og	tómstundastarfi?	

Til	þess	að	stuðla	að	þátttöku	allra	barna	þarf	að	tryggja	aðgengi,	að	það	sé	gott	og	
aðgengilegt	öllum	börnum.	Ferðasamgöngur	þurfa	að	vera	góðar	þannig	að	einstaklingar	

með	fötlun	komist	á	áfangastaði	sína	án	erfiðleika	rétt	eins	og	önnur	börn	sem	eru	ekki	

með	fötlun.	Aðgreining	getur	ýtt	undir	útilokun	barna	með	fötlun	frá	öðrum	jafningjum	
þeirra.	Aðgreining	ýtir	einnig	undir	neikvæða	birtingarmynd	af	börnum	með	fötlun.	
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Sértæk	þjónusta	fyrir	börn	með	fötlun	í	tómstundastarfi	er	ekki	að	öllu	leyti	slæm.	Það	

þarf	að	finna	meðalveg	á	milli	aðgreiningar	og	hvað	er	best	fyrir	barn	með	fötlun	eða	

skerðingu.	Sértækt	tómstundastarf	sem	eingöngu	er	ætlað	börnum	með	fötlun	eða	
skerðingu	getur	haft	jákvæð	áhrif	á	barnið.	Öll	börn	hafa	þörf	fyrir	að	tilheyra	hóp	sem	

deilir	sömu	áhugamálum	og	markmiðum.	Ef	tómstundin	er	frjálst	val	hjá	barninu	þá	skiptir	

ekki	höfuð	máli	hvort	hún	sé	eingöngu	fyrir	börn	með	fötlun	eða	skerðingu.		

Barnabækur	kenna	börnum	á	lífið	og	tilveruna	og	því	er	hægt	að	draga	mikinn	lærdóm	

af	lestri	bóka	sem	börn	taka	síðan	með	sér	út	í	lífið.	Bækur	geta	haft	áhrif	á	hugmyndir	og	

skoðanir	barna,	því	er	mikilvægt	að	þær	séu	skrifaðar	af	virðingu	(Brynhildur	

Þórarinsdóttir,	2006).		

8.4 Hvernig	geta	barnabækur	átt	þátt	í	því	að	stuðla	að	auknum	skilningi	á	
þátttöku	allra?	

Barnabækur	gera	það	að	verkum	að	barnið	lærir	á	samfélagið	sitt	og	menningu	þess.	
Hlutverk	uppalanda	eða	kennara	þegar	það	kemur	að	barnabókum	er	að	nota	þær	til	þess	

að	benda	á	boðskap	þeirra	og	kenna	börnum	út	frá	því.	Barnabækur	geta	því	verið	gott	

verkfæri	til	þess	að	undirbúa	barnið	til	þess	að	taka	virkan	þátt	í	samfélagi	þar	sem	
margbreytileiki	einstaklinga	er	mikill	(Bjartey	Sigurðardóttir,	2001).	

Samfélagið	hefur	búið	til	þá	fyrirfram	ákveðnu	hugmynd	að	fötlun	eða	skerðing	sé	

neikvæð.	Samkvæmt	ofangreindu	geta	barnabækur	átt	þátt	í	því	að	koma	í	veg	fyrir	þessa	
fyrirfram	ákveðnu	hugmynd	um	fötlun	eða	skerðingu	með	því	að	stuðla	að	

margbreytileika	einstaklinga	og	samfélagsins.	Ábyrgðin	er	að	einhverju	leyti	sett	á	

uppalendur	og	fagfólk	til	að	koma	boðskap	sögunnar	vel	til	skila.	Því	getur	verið	erfitt	að	

svara	þessari	spuningu.	Það	veltur	allt	á	því	hvort	að	barnabókin	hafi	jákvæð	og	góð	áhrif	

á	barnið	og	stuðli	að	margbreytileika	samfélagsins.	Einnig	hvort	að	uppalandi	eða	

fagmanneskja	nýti	tækifærið	og	noti	bókina	sem	verkfæri	til	þess	að	auka	skilning	barnsins	

á	því	að	allir	eru	jafnir	og	geta	tekið	þátt.		

Niðurstöðurnar	og	svörin	við	rannsóknarspurningunum	sem	lagðar	voru	fyrir	í	byrjun	

gefa	vonandi	betri	sýn	á	það	hvar	við	erum	stödd	sem	samfélag	og	hvað	þarf	að	gera	
betur	þegar	það	kemur	að	málefnum	barna.		
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9 Lokaorð	

Við	gerð	greinargerðarinnar	kom	í	ljós	að	ýmislegt	má	betur	fara	þegar	það	kemur	að	
málefnum	barna	með	fötlun.	Það	má	þó	ekki	gleyma	því	að	margt	gott	hefur	verið	gert.	

Sem	dæmi	má	nefna	að	tilkoma	notendastýrðrar	persónulegrar	aðstoðar	fyrir	fólk	með	

fötlun	hefur	bætt	lífsgæði	margra	einstaklinga	með	fötlun	til	muna.	Við	vinnslu	þessarar	

ritgerðar	hefur	trú	mín	aukist	á	að	ekki	sé	rétt	að	aðgreina	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	
frá	öðrum	börnum.	Hægt	er	að	spyrja	sig	hvort	að	foreldrar	sem	ákveða	að	senda	börn	sín	

í	sérskóla	séu	að	brjóta	á	réttindum	barnsins.	Að	mínu	mati	er	í	sumum	tilfellum	besti	

kosturinn	í	stöðunni	að	setja	barn	í	sérskóla	og	í	einhverjum	tilfellum	finnst	börnum	betra	
að	vera	í	sérskóla.	Börn	og	uppalendur	geta	því	haft	mismunandi	skoðanir	á	málefninu,	því	

enginn	er	eins.		

Barnabókin	Kassavinir	fjallar	um	börn	með	fötlun	eða	skerðingu	ásamt	börnum	sem	

eru	ekki	með	fötlun.	Enginn	aðgreining	á	sér	stað.	Með	lestri	bókarinnar	og	skoðun	
myndanna	sér	lesandinn	að	barn	með	fötlun	er	líka	barn	og	er	einstaklingur	fyrst	og	

fremst.	Fötlun	eða	skerðing	skilgreinir	þig	ekki	sem	einstakling.	Kassavinir	er	gott	verkfæri	
fagfólks	og	uppalenda	til	þess	að	stuðla	að	margbreytileika	barna	og	einstaklinga.	Ég	tel	að	
með	þessari	bók	sé	ég	að	leggja	mitt	af	mörkum	til	málefna	barna	með	fötlun	og	er	ég	

stolt	af	því.		

Ég	vil	enda	þessa	greinargerð	á	að	þakka	Rósey	fyrir	ómetanlegan	stuðning	við	gerð	

bókarinnar.	Hún	teiknaði	myndirnar	í	bókina	Kassavinir	og	sá	um	uppsetningu	hennar.	
Hún	á	því	stóran	hluta	í	bókinni.	Án	Róseyar	hefði	þetta	verkefni	aldrei	orðið	það	sem	það	
er	í	dag.		
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Viðauki	1:	Kassavinir	

Sögupersónur:	Sólveig,	Máni,	Linda,	Óli	og	Aron.	Þau	eru	öll	8	ára	gömul	og	hafa	verið	

vinir	frá	því	í	fyrsta	bekk,	þau	búa	öll	í	sama	hverfi	og	er	því	stutt	á	milli	þeirra.	

Frístundaheimilið	í	hverfinu	þeirra	hefur	árlega	haldið	kassabílakeppni	og	nú	er	komið	að	
henni	aftur	og	ætla	vinirnir	að	taka	þátt	í	henni	saman.	Keppt	er	í	því	hver	fer	hraðast	og	

hver	gerir	frumlegasta	og	flottasta	bílinn.		

Máni	er	dökkur	á	hörund,	Aron	er	í	hjólastól	og	Sólveig	er	með	spelku	á	fæti.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


