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Útdráttur 

 
Rannsóknin fjallar um reynslu einhverfra barna á aldrinum 12-17 ára af þátttöku sinni 

heima við, í skólaumhverfi og frítíma. Rannsóknin er eigindleg og gagna var aflað með 

opnum viðtölum við 10 börn á höfuðborgarsvæðinu og gögn voru greind samkvæmt 

vinnulagi grundaðrar kenningar. Rannsóknin er hluti af rannsóknarverkefninu Lífsgæði, 

þátttaka og umhverfi barna sem búsett eru á Íslandi sem unnin er í samstarfi við 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins. Niðurstöður sýndu að fjölskyldan og heimilið 

skipta einhverf börn miklu. Þau líta á heimilið sem sinn griðarstað, hafa þörf fyrir næði 

og hvíld heima við og sögðust jafnframt taka virkan þátt í athöfnum sem sneru að 

heimilishaldi. Reynsla barnanna af námslegri aðstoð í skóla var góð. Skólaumhverfið 

studdi hins vegar ekki vel við félagslega þátttöku þeirra og samskipti við skólafélaga. 

Öll börnin tóku virkan þátt í tómstundaiðju utan skóla og reynsla þeirra var yfirleitt 

ánægjuleg. Annar frítími var notaður til samveru með fjölskyldunni. Rannsóknin varpar 

ljósi á reynslu barnanna og endurspeglar mikilvægi þess að leita eftir sjónarhorni 

fatlaðra barna í rannsóknum.  
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Abstract 

This study addresses the experiences of autistic children, 12-17 years of age, their 

participation at home, in school and during leisure time. Qualitative methodology was 

applied and information was gathered with open interviews with 10 children living in 

the Capital area and the data was analysed using grounded theory approach. This 

study is a part of a larger research project: Quality of Life, Participation and 

Environment of Children in Iceland in collaboration with The State Diagnostic and 

Counselling Centre. The results indicate that the family and home environment is of a 

great importance for children on the autism spectrum. They regard the home as their 

sanctuary place, they expressed need for privacy and rest at home and reported that 

they participated in activities related to housework. The children‘s experience of 

academic support at school was positive. On the other hand, they pointed out that there 

was a lack of support in social participation and interaction with peers. All the children 

were active in leisure activities after school and that was usually a positive experience. 

Other free time was spent with the family. This study reflects the importance of seeking 

experience of children and the views of disabled children in future research.  
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Formáli 

Ritgerð þessi sem ber heitið Baráttan um að tilheyra: Upplifun og reynsla getumikilla 

einhverfra barna og ungmenna af þátttöku  á heimili, í skóla og frítíma, er metin til 60 

eininga og er lokaverkefni mitt í meistaranámi í fötlunarfræðum innan Félags- og 

mannvísindadeildar Háskóla Íslands.  

Leiðbeinandi minn var dr. Snæfríður Þóra Egilson, prófessor í fötlunarfræðum 

og færi ég henni hjartans þakkir fyrir faglega og góða leiðsögn, hvatningu og 

uppbyggjandi stuðning í vegferð þessari. Einnig vil ég færa Lindu Björk Ólafsdóttur 

þakkir fyrir yfirlestur og samnemenda mínum, kærri vinkonu Bjargey Unu Hinriksdóttur 

fyrir ómetanlega samveru og lærdómríkar umræður og stuðning. Sérstakar þakkir fær 

eiginmaður minn og fjölskylda fyrir þolinmæði og óendanlegan stuðning. Samstarfsfólk 

á Greiningar- og ráðgjafarstöð fær innilegar þakkir fyrir hvatningu, stuðning og áhuga 

á þessu verkefni.  

Þessi ritgerð hefði aldrei orðið til ef viðmælendur mínir hefðu ekki deilt með mér 

persónulegri reynslu og sýnt mér ómetanlegt traust. Ég vil þakka þeim að alhug fyrir 

að gefa mér tíma sinn til að deila með mér reynslu sinni.    
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1 Inngangur 

Ritgerðin fjallar um reynslu og viðhorf getumikilla einhverfra barna á aldrinum 12 – 17 

ára til þátttöku sinnar í ólíku umhverfi. Megintilgangurinn er að veita innsýn í og skilning 

á þátttöku barnanna heima við, í skólanum og í tómstundum. Einnig er sjónum beint 

að umhverfinu, það er hinum efnislegu og félagslegu aðstæðum sem börnin búa við, 

sem og ýmsum skoðanamótandi þáttum.  

1.1 Val á viðfangsefni  

Þegar ég hóf nám í fötlunarfræðum voru málefni barna og fjölskyldna þeirra mér 

hugleikin. Það sem sérstaklega vakti áhuga minn var að rannsóknir sem beinast að 

sjónarhorni barnanna sjálfra hafa fram að þessu ekki verið ýkja margar. Á síðustu árum 

hafa rannsakendur þó lagt aukna áherslu á skoða reynsluheim barna (Burgess og 

Turkstra, 2010; Connors og Stalker, 2007; Hemmingsson, Ólafsdóttir og Egilson, 2017; 

Ytterhus, Egilson, Traustadóttir og Berg, 2015).  

Í starfi mínu sem félagsráðgjafi á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (GRR) 

hef ég aðstoðað foreldra sem koma með börnin sín í þverfaglega athugun. Hlutverk 

félagsráðgjafa í þverfaglegu teymi er að hitta foreldra þar sem meðal annars er farið 

yfir helstu réttindi í ýmsum þjónustukerfum á Íslandi. Aðstæður fjölskyldunnar og þarfir 

fyrir stuðning eru metnar og þeim beint í réttan farveg hjá sveitarfélögum. Dæmi um 

slík réttindi eru stuðningsúrræði svo sem liðveisla, stuðningsfjölskyldur og ráðgjöf frá 

fagfólki sem starfar innan félagsþjónustu sveitarfélaga. Í greiningarferlinu á 

Greiningarstöð hefur, sérstaklega þegar kemur að unglingum, þótt mikilvægt að ræða 

við þau sjálf til þess að fá betri innsýn í sjónarmið þeirra. Starfsfólk stofnunninnar hefur 

meðal annars lagt sig fram um þau séu höfð með í ráðum og upplýst um til dæmis 

greiningar.  

Þetta rannsóknarefni kom í raun í fang mitt þegar leiðbeinandi minn Snæfríður 

Þóra Egilson kynnti fyrir mér stóra rannsókn sem hún var í forsvari fyrir. 

Rannsóknarverkefnið hét Lífsgæði, þátttaka og umhverfi barna sem búsett eru á 

Íslandi (Egilson, Jakobsdóttir, Ólafsson og Leósdóttir, 2017; Egilson, Jakobsdóttir og 

Ólafsdóttir, 2017; Egilson, Ólafsdóttir, Leósdóttir og Saemundsen, 2017; Gunnhildur 

Jakobsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 2015; Linda Björk 

Ólafsdóttir, Snæfríður Þóra Egilson og Kjartan Ólafsson, 2014) og beindist að fötluðum 

og ófötluðum börnum á aldrinum 8-17 ára. Þar lögðu börnin sjálf mat á lífsgæði sín og 

foreldrar þeirra á lífsgæði og þátttöku barnanna í mismunandi umhverfi. 
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Rannsóknargagna var að mestu aflað með tveimur matslistum, lífsgæðalistanum 

KIDSCREEN-27 (KIDSCREEN Group Europe, 2006) og Participation and 

Environment Measure (PEM-CY) sem beinist að þátttöku og umhverfi (Coster, Law og 

Bedell, 2010). Talið var mikilvægt að fylgja megindlegum niðurstöðum eftir með 

eigindlegum viðtölum þar sem börn og ungmenni tjá sig opið í stað þess að svara 

fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum. Í þeim hluta rannsóknarinnar sem laut að 

þátttöku og umhverfi var eingöngu leitað til foreldra, því var brýnt að kanna sjónarmið 

barnanna sjálfra á þátttöku sinni í ólíku umhverfi. Rannsóknir sýna að sjónarhorn barna 

og foreldra þeirra eru oft ólík (Hemmingsson o.fl., 2017) eins og glöggt kom fram í 

lífsgæðahluta rannsóknarinnar (Egilson, Ólafsdóttir o.fl., 2017; Linda Björk Ólafsdóttir 

o.fl., 2014). 

Rannsóknin er unnin í samstarfi við fagfólk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar 

ríkisins. Mér fannst ákaflega jákvætt að geta unnið að rannsókn sem tengdist vinnustað 

mínum. Rannsóknin er eigindleg og gerði kröfur um viðtalstækni sem hentaði mér vel 

þar sem ég hef mikla reynslu af viðtölum. Það var mikilvægt að fá tækifæri til að taka 

viðtöl við einhverf börn og ungmenni á aldrinum 12 – 17 ára og heyra um reynslu þeirra 

og upplifun með þeirra eigin orðum.  

1.2 Rannsóknin í hnotskurn 

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn, þar sem tekin voru viðtöl við tíu einhverf og 

getumikil börn og ungmenni á aldrinum 12-17 ára. Með orðinu getumikil er átt við börn 

með einhverfurófsgreiningu og greindartölu yfir 80. Hugtakið er þýðing úr enska orðinu 

„high-functioning“ sem gjarnan er notað til að lýsa börnum á einhverfurófi sem ekki eru 

með þroskahömlun. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þann skilning sem 

börnin leggja í þátttöku sína í ólíku umhverfi: á heimilinu, í skólanum og í tómstundum. 

Jafnframt var sjónum beint að því hvaða þættir í umhverfi barnanna efla eða draga úr 

möguleikum þeirra á þátttöku við mismunandi aðstæður. Rannsóknarspurningar sem 

lagðar voru til grundvallar voru eftirfarandi: 

 

1. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína heima við? 

2. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína í skóla-

umhverfinu? 
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3. Hvernig verja getumikil einhverf börn frítíma sínum og upplifa þátttöku í 

tómstundastarfi?  

1.3 Fræðilegur bakgrunnur 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar sem snúa að þátttöku fatlaðra barna og 

ungmenna en í flestum tilfellum hafa þær endurspeglað upplifun og skoðanir foreldra 

og fagfólks fremur en barnanna sjálfra. Þetta hefur haft í för með sér að líf fatlaðra 

barna og ungmenna hefur mestmegnis verið skoðað út frá sjónarhorni fullorðinna. 

Nýlegar rannsóknir hafa þó í auknum mæli beint sjónum sínum að börnunum sjálfum 

og þeirra reynsluheimi (Humphrey og Lewis, 2008; Kramer, Olsen, Mermelstein, 

Balcells og Liljenquist, 2011; Ytterhus o.fl., 2015). 

Rannsóknin byggir á fötlunarfræði sem á rætur að rekja til minnihlutahópa sem 

sætt hafa mismunum, útskúfun og valdleysi. Ein af megináherslum fötlunarfræðinnar 

er að styðja við kröfur fatlaðs fólks um fulla þátttöku í samfélaginu á öllum sviðum. 

Innan fræðanna eru fjölbreytt sjónarhorn sem eiga það sameiginlegt að hafna 

læknisfræðilegum og einstaklingsbundnum skilningi á fötlun sem ýtir undir aðgreiningu 

fatlaðs fólks frá öðrum í samfélaginu (Traustadóttir, 2009). Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) byggir á félagslegum grunni, með 

mannréttindi að leiðarljósi. Í samningnum er litið á fötlun sem samspil einstaklings með 

líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu og umhverfis og viðhorfa sem geta 

komið í veg fyrir fulla þátttöku í samfélaginu til jafns við aðra. Í samningnum er einnig 

fjallað um fötluð börn og í 7. grein segir að réttindi þeirra skulu tryggð og sérstaklega 

tekið fram að sjónarmið barnanna sjálfra skuli njóta áheyrnar um líf þeirra og þjónustu.  

Börn og ungmenni verja stórum hluta dagsins í menntastofnunum og þátttaka 

þeirra í skólaumhverfinu er áberandi þáttur í daglegu lífi þeirra. Mikilvægt er að varpa 

ljósi á reynslu einhverfra barna og ungmenna af skólaumhverfinu. Í rannsóknum Lindu 

Bjarkar Ólafsdóttur o.fl. (2014) og Gunnhildar Jakobsdóttur o.fl. (2015) kom fram að 

lífsgæði og þátttaka einhverfra barna er minni en meðal samanburðarhóps á ýmsum 

sviðum, þar með talið varðandi þátttöku í skólastarfi. 

Vísindalegt gildi rannsóknarinnar felst í því að lítið hefur verið fjallað um getumikil 

einhverf börn á Íslandi. Sýn þeirra sjálfra á þátttöku sína og umhverfi heima við, í 

skólanum og í tómstundum hefur lítið verið skoðuð hér á landi sem erlendis. Hagnýtt 

gildi rannsóknarinnar felst í upplýsingum sem geta aukið skilning á þátttöku og 

umhverfi getumeiri einhverfra barna. Hún veitir innsýn í upplifun barnanna og er 
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mikilvægt skref í að leita eftir skoðunum þeirra í rannsóknum. Niðurstöðurnar geta 

skapað grundvöll fyrir betri þjónustu við börnin og fjölskyldur þeirra.  

1.4 Einhverfa 

Einhverfa er röskun á taugaþroska sem hægt er að lýsa sem samansafni ákveðinna 

einkenna í hegðun sem birtast á þremur meginsviðum. Einkennin koma fram í 

félagslegum samskiptum, mál- og tjáskiptum og sérkennilegri og/eða áráttukenndri 

hegðun (World Health Organization [WHO], 1992). Þroski og aldur barnsins ræður 

miklu um birtingarmynd einkennanna. Í félagslegum samskiptum er skortur á 

augnsambandi, frumkvæði og gagnkvæmni í samskiptum einkenni sem geta vakið 

grun um einhverfu. Þegar mál og tjáskipti eru skoðuð vantar töluvert upp á bendingar, 

látbragð, eftirhermu og ímyndunarleik. Sérkennileg og áráttukennd hegðun lýsir sér oft 

í afmörkuðum áhugamálum sem barnið verður mjög upptekið af (Evald Sæmundsen, 

2008; Páll Magnússon, 1997).   

Rannsóknir sýna að einhverf börn og ungmenni eru mörg hver með óvenjulega 

skynúrvinnslu, þ.e.a.s. eiga í erfiðleikum með að vinna úr og samhæfa upplýsingar 

sem þau fá í gegnum skilningarvitin og bregðast við á viðeigandi hátt. Þessi 

skynúrvinnsla eða skynjun veldur þeim oft óþægindum. Ýmis áreiti í umhverfinu svo 

sem hávaði, lykt, bragð, ljós og snerting getur því verið þeim erfið (Hochauser og 

Engel-Yeger, 2010; Jarþrúður Þórhallsdóttir og Hanna Björg Sigurjóndóttir, 2010; Þóra 

Leósdóttir, 2014;). 

Í nýlegri íslenskri rannsókn kemur fram að aukning er á greiningum barna með 

einhverfu á Íslandi. Af börnum fæddum 1994 – 1998 þá var hlutfall þeirra sem greindir 

voru 120,1 / 10.000, hærra hlutfall drengja greinist með einhverfu eða 2,8 drengir á 

móti hverri stúlku. Í rannsókninni var fjölgunin mest hjá börnum sem voru vitsmunalega 

vel stödd en þau voru um helmingur hópsins (Evald Sæmundsen, Páll Magnússon, 

Ingibjörg Georgsdóttir, Erlendur Egilsson og Vilhjálmur Rafnsson, 2013).  

 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í átta kafla. Í byrjun er sagt frá hugmyndafræði rannsóknarinnar, 

sjónarhornum í fötlunarfræði og fjallað er um þátttöku fatlaðra barna inni á heimilinu, í 

skólanum og í tómstundum. Síðan kemur kafli þar sem aðferðarfræði rannsóknarinnar 

er lýst. Í næstu þremur köflum eru niðurstöður kynntar. Í fimmta kafla er fjallað um 

þátttöku einhverfra barna inni á heimilum og mikilvægi fjölskyldunnar. Sjötti kafli varpar 
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ljósi á upplifun og reynslu barnanna og ungmennanna af þátttöku sinni í skólanum, þar 

með talið reynslu þeirra af stuðningi. Þátttaka í tómstundastarfi er efni síðasta 

niðurstöðukaflans. Fjölbreyttu tómstundastarfi barnanna verður gerð skil og einnig 

fjallað stuttlega um vináttu þeirra og áhugamál. Í lok ritgerðarinnar eru umræður um 

niðurstöður og hagnýtur lærdómur dreginn fram.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

2.1 Fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er ung og þverfagleg fræðigrein sem á rætur að rekja til 

hagsmunahreyfinga fatlaðs fólks sem lögðu áherslu á að fatlað fólk fengi að taka þátt 

í samfélaginu til jafns við aðra (Goodley, 2011; Roulstone, Thomas og Watson, 2012). 

Fræðigreinin þróaðist þegar fatlað fólk sjálft andmælti ríkjandi hugmyndum um hvað 

var álitið „eðlilegt” og að skerðing væri vandamál og harmleikur einstaklingsins 

(Rannveig Traustadóttir, 2006; Traustadóttir, 2009). Sjónum var sérstaklega beint að 

hindrunum í umhverfinu og þeim áhrifum sem þær höfðu í að skapa fötlun 

einstaklingsins (Barnes, 1997; Rannveig Traustadóttir, 2003; Shakespeare, 2014). 

Áhersla var lögð á að fatlað fólk væri jaðarsett og fengi ekki sömu tækifæri og aðrir. 

Litið var á fatlað fólk sem minnihlutahóp og hugmyndir um fötlun voru endurskilgreindar 

í félagslegu tilliti (Roulstone o.fl., 2012). Nýjar hugmyndir lögðu áherslu á að fötlun væri 

félagslega og menningarlega mótuð og að hindranir í umhverfinu, svo sem 

staðalmyndir, fordómar, viðhorf og aðgengi, ættu mestan þátt í því hvort einstaklingur 

upplifi fötlun eða útskúfun (Rannveig Traustadóttir, 2006; Traustadóttir, 2009; Ytterhus 

o.fl., 2015). 

Hugmyndir fólks um fötlun hafa áhrif á hvernig það mætir fötluðu fólki. Ef ríkjandi 

viðhorf eru þau að litið er á fötlun sem galla einstaklingsins er ljóst að viðbrögðin 

beinast að því að lagfæra og endurhæfa viðkomandi. Aftur á móti ef félagsleg sýn á 

fötlun er höfð að leiðarljósi er talið mikilvægt að bregðast við með því að ryðja úr vegi 

hindrunum í samfélaginu sem ýta undir fötlun einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Á síðustu árum hafa áherslur í heilbrigðis- og velferðarþjónustu breyst töluvert og 

má rekja þessar breytingar til ólíkra viðhorfa og skilnings á hugtakinu fötlun. Innan 

fötlunarfræði hefur orðið mikil þróun og mismunandi sjónarhorn mótast (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Ytterhus o.fl., 2015). Hér á eftir verður greint frá mismunandi 

sjónarhornum á fötlun. Einnig verður greint frá lögum og reglugerðum sem mikilvægt 

er að tengja við umfjöllunarefni rannsóknarinnar.  

2.2 Félagsleg sjónarhorn 

Á seinni hluta 20. aldar settu fatlaðir fræðimenn fram gagnrýni á að fötlun væri 

eingöngu skoðuð út frá persónulegum og læknisfræðilegum áherslum. Fram kom nýr 

skilningur um að fötlun skapaðist af félagslegu umhverfi og samfélagslegum þáttum 
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(Shakespeare, 2014; Ytterhus o.fl., 2015). Þessi skilningur var upphafið að 

sjónarhornum sem nefnd eru félagsleg sjónarhorn á fötlun (e. social model of 

disability). Samkvæmt þeim er gerður skýr greinamunur á skerðingu annars vegar og 

félaglegum hindrunum í samfélaginu hins vegar. 

Best þekkta nálgunin innan félagslegra sjónarhorna er hin breska sem á 

uppruna sinn hjá samtökum fatlaðs fólks á Bretlandi í kringum 1970. Litið er svo á að 

það sé ekki skerðing einstaklingsins sem veldur fötlun heldur skapist fötlunin af 

umhverfinu sem takmarkar aðgengi viðkomandi og hindrar þátttöku í samfélaginu 

(Shakespeare, 2014; Ytterhus o.fl., 2015). Nálgunin var mjög áhrifarík og stuðlaði að 

valdeflingu meðal fatlaðs fólks þar sem litið var svo á að vandinn lægi ekki hjá þeim 

sjálfum heldur fyrst og fremst í umhverfinu og að í mörgum tilvikum væri hægt að leysa 

hann með því að fjarlægja hindranir. Breska félagslega líkanið hefur hins vegar verið 

gagnrýnt af fræðimönnum og fötluðu fólki sjálfu. Bent hefur verið á að hagsmunir fólks 

með aðrar skerðingar en líkamlegar svo sem þroskahömlun og geðræna erfiðleika hafi 

verið sniðgengnir. Aðaláhersla höfunda félagslega líkansins er á félagslega skapaðar 

hindranir í samfélaginu og litið er framhjá skerðingu fólks, sem getur vissulega haft 

áhrif og orsakað fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). Ytterhus o.fl. (2015) benda á 

að ekki sé hægt að segja að fötlun fólks skapist eingöngu vegna félagslegra hindrana 

í samfélagi þeirra heldur sér oftast um að ræða samspil margra þátta. Hvorki breska 

félagslega líkanið né persónulegir þættir í fari barna og fullorðinna ná þannig að fanga 

flókinn veruleika sem einstaklingar þurfa að takast á við á lífsleiðinni. 

2.3  Tengslasjónarhorn á fötlun  

Á Norðurlöndunum hafa borgarleg réttindi og jafnræði verið undirstaða og grunngildi í 

velferðarkerfum landanna. Þróast hefur ákveðinn skilningur á fötlun, norræna 

tengslasjónarhornið (e. Nordic relational approach to disability) en samkvæmt því 

byggir fötlun á flóknum tengslum milli einstaklings og umhverfis (Ytterhus o.fl., 2015). 

Grundvöllurinn er hugmyndafræðin um eðlilegt líf en þróun hugmyndarinnar hefur verið 

með mismunandi hætti á Norðurlöndunum. Það voru Nirje (1980) og Wolfensberger 

(1980) sem komu fram með þessa hugmyndafræði og var hún í upphafi hugsuð 

sérstaklega fyrir fólk með þroskahömlun. Litið var svo á að fatlað fólk ætti rétt á að lifa 

eðlilegu lífi og njóta fullrar þátttöku í samfélaginu. Framkvæmd hugmyndafræðinnar á 

Norðurlöndunum hafði í för með sér að margar stórar stofnanir fyrir fatlað fólk voru 
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lagðar niður og þá sérstaklega stofnanir fyrir fötluð börn (Margrét Margeirsdóttir, 2001; 

Tøssebro og Kittelsaa, 2004; Ytterhus o.fl., 2015).  

Þegar fjallað er um norræna tengslasjónarhornið eru þrjú meginatriði dregin 

fram. Í fyrsta lagi að fötlun skapast af misræmi milli einstaklingsins og umhverfis hans. 

Þetta veldur því að gjá myndast milli viðkomandi og umhverfisins (Tøssebro, 2004). 

Einhverf börn og unglingar upplifa til dæmis oft að þeim sé ekki mætt og ekki sé tekið 

tillit til þeirra í skólaumhverfinu (Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015). Það endurspeglar 

að skólasamfélagið gerir ekki ráð fyrir mannlegum fjölbreytileika og að einstaklingurinn 

hefur ekki þá færni sem umhverfið gerir kröfur um. Í öðru lagi að fötlun sé afurð 

aðstæðna þar sem skerðing einstaklingsins getur leitt til fötlunar á einum stað en ekki 

á öðrum. Með öðrum orðum, fötlun einstaklings verður meiri í ákveðnum aðstæðum 

þegar kröfur til viðkomandi eru ekki raunhæfar og hann á í erfiðleikum með að mæta 

þeim. Í þriðja lagi að fötlun sé afstæð og hún taki mið af umhverfinu og aðstæðum. Þá 

er til dæmis átt við að skilgreiningar á fötlun eru félagslega ákvarðaðar og að 

einstaklingur getur talist fatlaður á einum stað en ekki á öðrum (Tøssebro, 2004). Í 

Evrópu og víðar hefur einhverfa verið skilgreind á mismunandi hátt eftir 

flokkunarkerfum og til dæmis breytilegt hvort Aspergersheilkenni sé viðurkennt sem 

einn angi af einhverfurófinu, allt eftir því hvaða flokkunarkerfi hefur verið notað. Það 

þýðir í stuttu máli að einstaklingur getur verið með Aspergersheilkenni sem telst vera 

á einhverfurófinu á einum stað en ekki á öðrum (Evald Sæmundsen og Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014).   

Velferðarmál og löggjöf innan Norðurlandanna bera sterkan keim af ofangreindu 

tengslasjónarhorni þó að löndin séu alls ekki einsleit í nálgun sinni og útfærslu á því. 

Fræðimenn á Norðurlöndum hafa margir hverjir tileinkað sér þessa tengslanálgun og 

nýtt hana í fötlunarrannsóknum (Rannveig Traustadóttir, 2006; Ytterhus o.fl., 2015). 

 Svipaða tengslanálgun má einnig finna í Alþjóðlega flokkunarkerfinu um færni, 

fötlun og heilsu (ICF). Færni er talin endurspegla jákvætt samspil heilsufars og 

aðstæðna (einstaklings- og umhverfisþátta) (WHO, 2007; Þóra Leósdóttir, 2014) en 

litið er á fötlun sem ferli og hún skilgreind út frá neikvæðri samsvörun þessara þátta. 

Tengslanálgunin er einnig í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar 

sem áhersla er lögð á fötlun sem samspil fólks með skerðingar og umhverfis hverju 

sinni. Það er réttur hvers einstaklings að taka þátt í samfélaginu og njóta mannréttinda 

á við aðra en til að svo megi verða er mikilvægt að beita viðeigandi aðlögun og fjarlægja 
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þær hindranir sem koma í veg fyrir fulla og jafna þátttöku fatlaðs fólks (Sameinuðu 

þjóðirnar, 2009). 

2.4 Mannréttindi og lagaumhverfi 

Sameinuðu þjóðirnar hafa í gegnum tíðina gefið út mannréttindasáttmála þar sem 

aðildarríkin hafa sammælst um að tryggja öllum mönnum rétt til að njóta mannlegrar 

virðingar en sá réttur var fyrst birtur í mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 

1948 (Sameinuðu þjóðirnar, 1948). Þó að aðildarríkin hafi undirritað mannréttinda-

yfirlýsinguna þá má segja að ekki hafi nægilega vel verið hugað að réttindum barna, 

sem eru viðkvæmur hópur í samfélaginu. Árið 1989 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar 

samning um réttindi barna, þar sem börnum var tryggð vernd gegn mannréttinda-

brotum. Þessi samningur er í daglegu tali nefndur Barnasáttmálinn. Ísland fullgilti 

samninginn þremur árum síðar og lögfesti árið 2013 og er Barnasáttmálinn í dag hluti 

af íslenskri löggjöf gagnvart börnum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr. 18/1992). Í 23. grein Barnasáttmálans er sérstaklega fjallað um réttindi 

fatlaðra barna og þar kemur meðal annars fram að þau skulu njóta sómasamlegs lífs 

við aðstæður sem tryggja og stuðla að virðingu, sjálfsbjörg og virkri þátttöku í 

samfélaginu. Viðurkennt er að þau skulu njóta sérstakrar umönnunar og að aðstoð sé 

veitt sem hentar barninu og foreldrum þeirra. Tillit sé tekið til þarfa barnsins óháð 

efnahag foreldra og það hafi aðgang að heilbrigðisþjónustu, menntun, þjálfun og 

tómstundaiðju þannig að stuðlað sé að félagslegri aðlögun og þroska barnsins og tekið 

tillit til menningarlegra og andlegra þátta. Í 12. grein sáttmálans er skýrt að leitað sé 

eftir skoðunum barna um mál er þau varða í samræmi við aldur og þroska. Barninu 

skuli veitt tækifæri til að tjá sig við málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins).  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um rétttindi fatlaðs fólks var nýlega fullgiltur á 

Íslandi en hann byggir á mannréttindum og félagslegum viðhorfum sem lög og 

reglugerðir í velferðarþjónustu á Íslandi eiga að hafa að leiðarljósi. Markmið 

samningsins eru að fatlað fólk njóti mannréttinda og frelsis til jafns við aðra í samfélagi 

manna. Þar er fötlun skoðuð út frá víxlverkun líkamlegra, andlegra og vitsmunalegra 

skerðinga og ýmissa þátta og hindrana í samfélaginu sem geta valdið því að 

einstaklingurinn nýtur ekki fullrar þátttöku á jafnréttisgrundvelli. Þetta á einnig við um 

þátttöku fatlaðra barna (Sameinuðu þjóðirnar, 2009). Réttindi fatlaðra barna eru 

undirstrikuð í samningnum og í 7. grein hans er meðal annars lögð áhersla á að 
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sjónarmiðum þeirra sé gefin gaumur miðað við aldur og þroska til jafns við önnur börn. 

Einnig að þau eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljós í málum sem þau varða. Í 23. grein 

samningsins kemur fram að virðing sé borin fyrir heimili og fjölskyldu. Aðildarríkjum ber 

að tryggja fötluðum börnum jafnan rétt til fjölskyldulífs. Auk þess er skylda 

aðildarríkjanna að sjá til þess að fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra séu veittar 

snemma alhliða upplýsingar er snúa að þjónustu og stuðningi (Sameinuðu þjóðirnar, 

2009). 

2.5 Lagalegt umhverfi skólaþjónustu 

Rannsóknin beinist að nemendum í grunn- og framhaldsskóla. Um skólastarfið gilda 

lög og ýmis viðmið en hið sama gildir ekki um heimili eða tómstundaiðju. Hér verður 

fyrst og fremst lögð áhersla á umfjöllun um lagalegt umhverfi skólaþjónustu. Hér á landi 

eiga öll börn og ungmenni rétt á að vera í sínum hverfisskóla og í lögum um grunnskóla 

nr. 91/2008 og framhaldsskóla nr. 92/2008 er tekið fram að hlutverk skólanna sé að 

stuðla að alhliða þroska og þátttöku allra nemenda í lýðræðisþjóðfélagi og að hverjum 

nemenda bjóðist nám við hæfi. Grunnskólar á Íslandi hafa að leiðarljósi 

hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og samkvæmt því eiga börn og ungmenni 

rétt á að stunda nám við sinn heimaskóla óháð hugsanlegri skerðingu (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Samkvæmt aðalnámskrá kemur skóli án 

aðgreiningar á móts við náms- og félagslegar þarfir hvers og eins. Gengið er út frá að 

allir fái jöfn tækifæri og þar ríki ákveðin viðhorf sem einkennist af virðingu og rétti 

nemenda til virkrar þátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Fram kemur í grunnskólalögunum að allir nemendur eigi rétt á kennslu við hæfi 

og að umhverfi skólans taki mið af þörfum og vellíðan nemenda. Skýrt er kveðið á um 

að sjónarmið nemenda skulu höfð að leiðarljósi varðandi námsumhverfi, námstilhögun, 

fyrirkomulag skólastarfsins og að tillit eigi að taka til þeirra um ákvarðanir sem snerta 

þau sjálf (Lög um grunnskóla).  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010 er áréttað að 

um sé að ræða nemendur sem búi við námsörðugleika, tilfinningalega eða félagslega 

erfiðleika og/eða fötlun og falli undir 2. grein laga um málefni fatlaðs fólks (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Samkvæmt reglugerðinni ber sveitarfélögum að 

koma til móts við náms- og félagslegar þarfir nemenda í skóla án aðgreiningar. Skýrt 

er tekið fram í markmiðum reglugerðarinnar að nemendur með sérþarfir fái jöfn 



  

18 

tækifæri á eigin forsendum til náms og virkrar þátttöku í grunnskólum landsins 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla; Lög um málefni fatlaðs fólks). 

 Í aðalnámsskrá grunnskóla er fjallað um mikilvægi samstarfs heimilis og skóla, 

þar er lögð áhersla á að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og gæti hagsmuna 

þeirra. Foreldrar veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki virkan þátt í skóla-

starfinu. Skólinn beri ábyrgð á að virkt samstarf sé milli heimilis og skóla með velferð 

barnsins að leiðaljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

2.6 Greining sem merkimiði þjónustu 

Hér á landi er stuðningur við fötluð börn og ungmenni í menntakerfinu, félagsþjónustu 

og annarri opinberri þjónustu oft grundvölluð á ákveðnum greiningarviðmiðum. Slíkt 

greiningarferli er í höndum fagfólks á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Þroska- og 

hegðunarstöð og Barna- og unglingageðdeild Landspítalans og byggir á viðurkenndum 

aðferðum til að meta eðli röskunar ásamt flokkun eftir alþjóðlegum greiningarviðmiðum 

(Lög um Greiningar– og ráðgjafastöð ríkisins nr. 83/2003). Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins hefur notað ICD-10 flokkunarkerfið sem gefið er út af 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) og er tölfræðiflokkun sjúkdóma og skyldra 

heilbrigðisvandamála (Embætti landlæknis, 2016).  

IV kafli nýs frumvarps til laga um þjónustu við fatlað fólk með miklar 

stuðningsþarfir (Félags- og jafnréttismálaráðherra, 2016) fjallar um þjónustu við fötluð 

börn og fjölskyldur þeirra. Í 14. grein um snemmtæka íhlutun og greiningu er bent á 

mikilvægi þess að fagfólk innan félags, heilbrigðis og skólaþjónustu beri skyldu til að 

upplýsa foreldra ef grunur er um að barn sé með einkenni sem bent geti til skerðingar 

og grípa skuli til viðeigandi aðgerðar og aðlögunar þótt greining sérfræðinga liggi ekki 

fyrir. Þegar kemur að sérfræðiþjónustu og stuðningi í skólanum við einhverfa 

nemendur hefur tíðkast að þjónusta við þennan hóp miðast við læknisfræðilegar 

greiningar og úthlutun fjármagns miðað við greiningar barnsins. Þetta hefur verið 

gagnrýnt og Grétar Marinósson og Kristínu Þ. Magnússon (2016) tefla meðal annars 

fram spurningum um hvers vegna nauðsynlegt sé í skólastarfi að setja greiningar á 

börn. Þau telja að slíkt ýti undir stimplun þeirra og flokkun sem eigi ekki erindi við 

almennt skólastarf. Sérstaklega mæla þau gegn því að greining sé notuð sem 

merkimiði fjármagns og skilyrði fyrir stuðningi innan skólakerfisins. Í staðinn eigi frekar 

að treysta fagmenntuðu fólki innan skólanna, í samvinnu við foreldra og nemanda, til 

að meta hvernig best sé miðað við aðstæður að mæta nemandanum. Lögð er áhersla 
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á greiningarferlið sé oft mikilvægt en ekki eigi að spyrða saman greiningu og 

fjárhagslega hagsmuni í skólum landsins. Í Reykjavíkurborg lagði samstarfshópur um 

samhæfða þjónustu við einhverfa nemendur til að horfið yrði frá þessum reglum og 

meira horft til þess að tillit yrði tekið til námslegra og félagslegra þarfa barnsins 

(Reykjavíkurborg, Menntasvið, 2010).  

Greining á einhverfurófi felur í sér viðurkenningu á þörfum barnsins fyrir 

þjónustu og vegur þungt þegar verið er að skilgreina hverjar þarfirnar eru og hvernig 

þjónustunni verði best háttað. Ljóst er að tveir einstaklingar með einhverfu geta haft 

mjög ólíkar þarfir og ýmislegt hefur áhrif svo sem aldur, aðstæður og aðrir þættir í fari 

barns. Þroski og aldur ræður mestu um hvort og hvenær talið er að upplýsa eigi barnið 

sjálft um greiningu sína. Foreldrar leita oft til fagaðila um að upplýsa barnið og fá 

ráðgjöf um hvernig best er að gera það. Þegar barn er upplýst um greiningu á ekki 

endilega að ræða alla hugsanlega þætti einhverfunnar sem geta verið hamlandi heldur 

taka lítil skref í einu. Afar mikilvægt er að stuðla að því að upplifun barnsins verði 

jákvæð (Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2014).  

Greining hefur ekki einungis áhrif á skólakerfið eða þjónustu sem einhverf börn 

fá heldur hefur hún einnig áhrif á þau sjálf. Í eigindlegri rannsókn Humphrey og Lewis 

(2008) var reynsla nemenda með Aspergersheilkenni af því að fá greiningu skoðuð. 

Nemendurnir reyndu að falla inn í almenna skólakerfið en upplifðu sig öðruvísi en 

jafnaldra og fundu bæði fyrir samþykki og höfnun í skólaumhverfinu. Þeir væru 

þvingaðir inn í fyrirfram ákveðna kassa sem höfðu neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Margir nemendanna upplifðu greininguna á neikvæðan hátt, töldu hana ekki hjálplega 

og vildu síður að bekkjafélagar þeirra vissu að þeir væru með Aspergersheilkenni. Þá 

væri komið öðruvísi fram við þau sem hindraði þau í að upplifa sig „venjuleg“. Stöku 

nemendum fannst greiningin hins vegar jákvæð og hjálpleg. Þau samþykktu frekar 

fjölbreytileikann og höfðu jákvæða upplifun af því að fá greiningu á einhverfu og töluðu 

opinskátt um hana við vini sína og mættu skilningi. Athyglisvert var að þeir sem höfðu 

samþykkt og viðurkennt að vera með einhverfu voru jákvæðari en þeir sem ekki voru 

sáttir við að hafa fengið greininguna.  

 Í eigindlegri rannsókn þeirra Mogensen og Mason (2015) var markmiðið að 

kanna hvaða áhrif greiningarferli hefði á einhverf ungmenni á aldrinum 13-19 ára. 

Rannsakendur nýttu viðtöl við þátttakendur, teikningar, myndir, samskiptakort og 

tölvupóst við gagnaöflun. Niðurstöður bentu til þessa að upplifun ungmennanna af því 

að greinast með einhverfu var að mati þeirra dagleg barátta sem bæði var jákvæð og 
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neikvæð. Jákvæð reynsla var að þeirra mati betri skilningur á eigin líðan en neikvæðir 

þættir greiningarinnar voru helst að þátttakendum fannst þeir mæta fordómum í sinn 

garð. Þátttakendum þótti ekki þægilegt hvernig neikvæðar staðalímyndir í samfélaginu 

voru oft tengdar við einhverfu. Brýnt er að skoða hver markmiðin eru með greiningu 

hverju sinni og hvernig hún er nýtt.  

2.7 Samantekt 

Fötlunarfræðin er þverfagleg fræðigrein sem hefur vaxið og dafnað síðustu ár. Innan 

hennar rúmast nokkuð ólíkar skoðanir á fötlun þótt félagsleg sjónarhorn séu í 

brennidepli. Almennt er litið á fötlun sem samspil skerðingar og hindrana í samfélaginu 

sem tálmi þátttöku fatlaðs fólks. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólk er lögð áhersla á skýr mannréttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra. Fatlaðir 

fræðimenn og fötlunarfræðingar lögðu fram mikilvægar hugmyndafræðilegar 

undirstöður við gerð hans sem endurspegla félagsleg sjónarhorn og eru jafnframt undir 

áhrifum sjónarhorna mannréttinda. Það lagalega umhverfi sem til dæmis skólaþjónusta 

fellur undir endurspeglar skýr réttindi fatlaðra barna og að þau eigi rétt á stuðningi til 

jafns við aðra nemendur. Tíðkast hefur að þjónusta við einhverfa nemendur miðast við 

að börnin séu með formlegar greiningar. Slíkar greiningar geta þó bæði haft jákvæð 

og neikvæð áhrif á börnin og mikilvægt að hafa líðan þeirra í huga og tilgang greiningar. 

Auk þess geta þær ýtt undir fordóma og staðalímyndir í samfélaginu.  
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3 Þátttaka og umhverfi 

Í þessum kafla verður fjallað um þátttöku og umhverfi einhverfra barna og ungmenna í 

víðu samhengi. Í byrjun verða hugtökin þátttaka og umhverfi útskýrð. Þá verður sjónum 

beint að þátttöku inni á heimili og hvernig fjölskyldan stuðlar að þátttöku barnsins. Í 

kjölfarið verður fjallað um skólaþátttöku einhverfra barna og hvernig skólaumhverfi 

þeirra styður við eða dregur úr þátttöku barnanna. Í lokin verður varpað ljósi á það sem 

vitað er um þátttöku einhverfra barnanna í tómstundum og nærsamfélaginu.  

3.1 Þátttaka 

Í þessari rannsókn eru þátttaka og umhverfi tvö megin hugtök sem unnið er með. Þau 

eru skilgreind á mismunandi hátt af fræðimönnum en hér verða skilgreiningar 

samkvæmt „International Classification of Functioning, Disability and Health for 

Children and Youth“ (ICF-CY) hafðar að leiðaljósi. Skilgreining á „þátttöku” er félagsleg 

aðild að daglegu lífi en til úrskýringar má segja að dæmi um þátttöku er að sinna 

skyldum, viðhalda tengslum og stunda nám, vinnu eða tómstundaiðju og vera 

þátttakandi í samfélaginu. Flokkunarkerfið skilgreinir ekki nánar daglegt líf en höfundar 

taka fram að með því eigi þeir við samspil einstaklingsins og samfélags (WHO, 2007).   

Mikilvægt er að hafa í huga að þátttaka á sér bæði hlutlæga og huglæga vídd. 

Með hlutlægri sýn á þátttöku er átt við hversu oft einstaklingurinn tekur þátt í ákveðnum 

atburðum og aðstæðum. Aftur á móti beinist huglæg upplifun að ánægju og mikilvægi 

þátttökunnar fyrir einstakling, sem og hvort hann upplifi viðurkenningu (Coster og 

Khetani, 2008; Imms o.fl., 2016; Þóra Leósdóttir, 2014). Hugtakið hlutdeild (e. 

involvement) hefur verið notað til að endurspegla þessa huglægu upplifun af þátttöku 

(Snæfríður Þóra Egilson, 2016).  

Innan skólans hefur áherslan oftar verið á hlutlæga sýn þátttöku og skólafólk 

frekar dregið fram að nemendur fylgi daglegri rútínu bekkjarins og hvernig þeir standa 

námslega. Foreldra hafa hins vegar óskað eftir að félagslegri stöðu og líðan í skólanum 

sé gert hærra undir höfði (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Ljóst er að foreldrar og 

fagfólk eru ekki endilega sammála um hvernig þátttaka er metin og hvað hún inniheldur 

fyrir barnið. Börnin sjálf leggja í flestum tilfellum meiri áherslu á þátttöku í því sama og 

félagarnir. Þau líta frekar á hver hlutdeild þeirra er fremur en að þau geri nákvæmlega 

það sama og samnemendurnir. Mikilvægt er að þau séu höfð með í ráðum um valkosti 

og útfærsluleiðir sem styðja við þátttöku þeirra (Egilson, 2014). Samkvæmt ICF-CY er 

umhverfið skilgreint sem efnislegar og félagslegar aðstæður sem hafa mótandi áhrif á 
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ýmsa þætti sem einstaklingurinn býr við. Þar kemur fram mikilvægi samspils heilsufars 

og þroskabreytinga hjá börnum. Með auknum þroska breytist eðli og margbreytileiki 

umhverfis þeirra. Möguleikar barna til að fara um og taka þátt í ýmsum athöfnum 

breytast samhliða aldri og þroska þeirra. Foreldrar styðja börn sín til þátttöku miðað við 

aldur og þroska en efnislegt og félagslegt rými hefur áhrif á tækifæri sem eru í boði. 

Eftir því sem börn verða eldri og sjálfstæðari taka þau alla jafna meiri þátt í athöfnum 

sem fara fram á víðari vettvangi og í fjölbreyttara umhverfi (WHO, 2007).  

Síðustu ár hefur rannsóknum fjölgað sem þar sem þátttaka einhverfra barna og 

unglinga er skoðuð. Í nýlegri bandarískri rannsókn var sjónum meðal annars beint að 

því hvernig einhverfir unglingar nýttu frjálsan tíma sinn og með hverjum. Niðurstöður 

voru þær að ungmennin vörðu helst tímanum í sjónvarpsáhorf og tölvur en samvera 

með jafnöldrum var takmörkuð. Ungmennin vörðu því minni tíma í félagslegar athafnir 

en almennt gerist. Markvert var að þeir einhverfu einstaklingar sem bjuggu yfir færni í 

boðskiptum nýttu tímann ekkert frekar til samskipta. Rannsakendur veltu því fyrir sér 

hvort getumeiri einhverf ungmenni kjósi oftar einveru en jafnaldrar (Orsmond og Kuo, 

2011). 

 Rannsóknir á þátttöku fatlaðra barna benda til þess að ekki sé nægilega vel 

hlustað á raddir barnanna sjálfra um til dæmis þjónustu sem gæti auðveldað þeim 

þátttöku. Þótt faglegur stuðningur við fötluð börn og ungmenni væri til staðar virðist sá 

stuðningur ekki endilega hvetja til virkrar þátttöku barnanna (Kramer o.fl., 2011; Egilson 

Jakobsdóttir, Ólafsson og Leósdóttir, 2017; Egilson, Jakobsdóttir og Ólafsdóttir, 2017; 

Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015).  

Eins og áður hefur komið fram er þessi rannsókn hluti af stórri rannsókn um 

lífsgæði, þátttöku og umhverfi barna sem búsett eru á Íslandi. Þar var þátttaka 

einhverfra barna heima við (Egilson, Jakobsdóttir og Ólafsdóttir, 2017), í skólanum 

(Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015) og úti í samfélaginu (Egilson, Jakobsdóttir, 

Ólafsson og Leósdóttir, 2017) skoðuð samanborið við ófötluð börn. Auk þess voru 

lífsgæði barnanna könnuð (Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014; Egilson, Ólafsdóttir, o.fl., 

2017). Í rannsókninni svöruðu foreldrar 99 einhverfra barna og 241 foreldri barna án 

einhverfu matslistanum Mat á þátttöku og umhverfi barna og ungmenna (PEM-CY). 

Niðurstöður sýndu að einhverf börn tóku sjaldnar þátt og í færri athöfnum en börn í 

samanburðarhópi og hlutdeild þeirra var minni (huglæg vídd). Auk þess óskuðu 

foreldrar einhverfra barna mun frekar eftir breytingu á þátttöku barna sinna en aðrir 
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foreldrar heima við, í skólanum og í samfélaginu. Þeir tiltóku einnig mun fleiri hindranir 

og minni stuðning og úrræði í umhverfinu en aðrir foreldrar. 

   

3.2 Þátttaka á heimavelli 

Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki í lífi allra barna og á það líka við um einhverf börn sem 

oft eru háðari foreldrum sínum og systkinum en önnur börn, alveg fram á fullorðinsár. 

Þegar barn er greint með einhverfu snertir það ekki bara barnið sjálft heldur alla 

fjölskylduna og umhverfi þess. Fjölskyldumeðlimir verja tíma saman og taka þátt í 

sameiginlegum athöfnum bæði innan dyra og utan. Fjölskyldur einhverfra barna þurfa 

samt gjarnan að aðlaga líf sitt að þörfum barnsins. Óvæntar uppákomur geta verið 

erfiðar og oft ekki hægt að undirbúa barnið fyrirfram. Slíkir atburðir geta dregið úr 

félagslegri þátttöku fjölskyldunnar (Gray, 2002; Guðrún Þorsteinsdóttir, 2014).  

Foreldrar einhverfra barna þurfa oft að taka tillit til óvenjulegrar skynúrvinnslu 

barna sinna sem er algeng meðal einhverfra einstaklinga og torveldar þátttöku þeirra í 

daglegum athöfnum. Fjölskyldan þarf oft að verja lengri tíma í skipulagningu og 

undirbúning fyrir ýmsar athafnir vegna barna sinna. Í rannsókn Bagby, Dickie og 

Baraneck (2012) kom fram að óvenjuleg skynúrvinnsla einhverfra barna hafði neikvæð 

áhrif á fjölskyldurnar sem oft sneiddu hjá atburðum sem fólu í sér mikinn hávaða eða 

fjölmenni til að hlífa börnum sínum. Hjá Larsson (2006) kom fram að skipulag og 

reglufesta skiptir miklu máli fyrir einhverf börn og foreldrar eiga auðveldara með að 

aðlaga umhverfið að þörfum barnsins inni á heimilum sínum heldur en að halda reglum 

og skipulagi úti í samfélaginu. 

  Þegar Snæfríður Þóra Egilson og samstarfsfólk (Egilson, Jakobsdóttir og 

Ólafsdóttir, 2017) skoðaði þátttöku einhverfra barna heima við kom í ljós að börnin tóku 

sjaldnar þátt inni á heimilum og hlutdeild þeirra var minni í athöfnum eins og 

heimilisstörfum, persónulegri umhirðu, undirbúningi fyrir skólann og heimanámi en 

meðal barna í samanburðarhópi. Lítill munur var á tölvunotkun í hópi einhverfra barna 

og samanburðarhópi en einhverf börn vörðu þó meiri tíma í tölvuleiki. Foreldrar 

einhverfra barna óskuðu mun oftar eftir breytingu á þátttöku barnanna á heimilinu en 

aðrir foreldrar. Það sem helst hindraði þátttöku inni á heimilum að mati foreldra voru 

þær kröfur um félagslega og vitræna getu sem felast í ýmsum athöfnum daglegs lífs. 

Athyglisvert var að foreldrar einhverfra barna tilgreindu mun oftar en aðrir foreldrar að 

þættir í umhverfinu hindruðu þátttöku barna sinna, svo sem tími, fjárráð, upplýsingar 
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og þjónusta. Sem fyrr segir hafa rannsóknir sem snúa að einhverfum börnum leitt í ljós 

að þau eru viðkvæm fyrir áreitum í umhverfinu sem getur leitt til þess að þau leiti í 

rólegheit og næði heima fyrir (Hochauser og Engel-Yeger, 2010). Niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar sýndu fram á að skynáreiti geta vissulega dregið úr þátttöku 

einhverfra barna en aðrir þættir í umhverfinu höfðu þó enn meiri áhrif. 

 Foreldrar svöruðu einnig opinni spurningu um þær leiðir sem þeir nota til að efla 

þátttöku barna sinna inni á heimilinu. Foreldrar einhverfra barna voru meðvitaðir um 

að eiga jákvæð samskipti við börnin, passa vel upp á að hafa reglufestu og skipulag í 

daglegu lífi, forðast leiðindi og koma í veg fyrir árekstra, eiga gæðastundir með börnum 

sínum, undirbúa vel breytingar fyrirfram og styðja vel við vinatengsl barna sinna. 

Foreldrar barna með og án einhverfu notuðu að mörgu leyti svipaðar leiðir til að stuðla 

að þátttöku barna sinna þótt nálgunin og lýsingarnar væru oft mun sértækari meðal 

foreldra barna með einhverfu (Egilson, Jakobsdóttir og Ólafsdóttir, 2017).  

Rannsókn Law o.fl. (2013) um þátttöku barna með ýmis konar skerðingar og 

barna með dæmigerðan þroska á heimilinu leiddi í ljós að börnin tóku helst þátt í 

athöfnum sem voru einfaldar í sniðum og í rólegri kantinum, til dæmis sjónvarpsáhorf 

og tölvuleikir. Lítil þátttaka var í heimilishaldi og undirbúningi fyrir skólann. Foreldrar 

fötluðu barnanna töldu að hindranir í umhverfinu drægju úr þátttöku og að stuðningur 

væri ekki nægjanlegur við þau. Þetta er í samræmi við niðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar (Egilson, Jakobsdóttir og Ólafsdóttir, 2017). Foreldrar fatlaðra barna 

óskuðu eindregið eftir breytingu á þátttöku barna þeirra með tilliti til sjálfshjálpar, 

umgengni og félagslegra samskipta við jafnaldra (Law o.fl., 2013).  

3.3 Skólaþátttaka og umhverfi 

Í dag eru börn og ungmenni að jafnaði í skóla fram á fullorðinsár. Einhverf börn eru 

misvel í stakk búin til að takast á við breytinguna sem fylgir því að fara úr leikskóla yfir 

í grunnskóla. Reglufesta og skýrt skipulag einkennir gjarnan leikskóla sem hentar 

einhverfum nemendum betur. Slök félagsfærni verður oft meira áberandi í grunnskóla 

og bilið milli einhverfra barna og jafnaldra breikkar (Sigrún Hjartardóttir og Sigurrós 

Jóhannsdóttir, 2014).  

Niðurstöður Gunnhildar Jakobsdóttur o.fl. (2015) bentu til að skólaþátttaka 

einhverfra barna væri takmarkaðri þegar kom að fjölda athafna, tíðni þátttöku og 

hlutdeild barnanna. Munurinn reyndist mestur í athöfnum sem tengdust samskiptum 

við jafnaldra utan kennslustofunnar. Meiri munur var á hlutdeild barnanna og ánægju 
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foreldra heldur en tíðni þátttöku. Margar athafnir í skóla eru ekki valkvæðar og taka 

börnin því ekki endilega sjaldnar þátt í því sem fram fer innan kennslustofunnar sem 

getur útskýrt minni mun hvað varðar tíðni. Ýmsir þættir hafa áhrif á hlutdeild og má þar 

nefna getu og áhuga nemandans en einnig hvort viðeigandi stuðningur og aðlögun er 

beitt til þess að nemandinn upplifi ánægju við athafnir í skólanum. Yfir 40% foreldra 

einhverfra barna hefðu viljað sjá breytingu á þátttöku barna sinna í öllum athöfnum 

sem spurt var um í matslistanum miðað við 20-27% foreldra í samanburðarhópi. Auk 

þess töldu foreldrar einhverfra barna að skólaumhverfið styddi ekki nægilega við 

þátttöku barnanna. Foreldrarnir bentu á að athafnir sem reyndu á félagslega og 

líkamlega getu og höfðu í för með sér krefjandi skynáreiti höfðu neikvæð áhrif á 

þátttöku einhverfra barna, sem og skortur á upplýsingum um skólastarfið. 

Börn verja stórum hluta dagsins í skólaumhverfinu og skiptir því miklu máli að 

upplifun þeirra af skólanum sé jákvæð. Ljóst er að kennarar og annað fagfólk 

grunnskóla þarf að huga vel að líðan einhverfra nemenda og vera meðvitað um að 

viðvera í kennslustund eða frímínútum er ekki fullnægjandi mælikvarði á þátttöku. Auk 

þess tryggir viðvera kennara eða stuðningsaðila innan skóla ekki endilega virka 

þátttöku. Hugsanlega skýrir takmörkuð aðlögun og stuðningur innan skólans minni 

hlutdeild barnanna með einhverfu í athöfnum innan skólans samanborið við jafnaldra 

þeirra (Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015; Snæfríður Þóra Egilson, 2016). Það má í 

þessu sambandi benda á að í greinargerð samstafshóps um sérhæfða þjónustu við 

einhverfa nemendur kom fram að 90% starfsfólks leik- og grunnskóla telja þekkingu 

sína til að mæta þörfum nemendahópsins góða (Reykjavíkurborg, Menntasvið, 2010). 

Svipaðar niðurstöður komu einnig fram í nýlegri könnun meðal 863 íslenskra kennara. 

Stórt hlutfall kennara hafði reynslu af því að vinna með einhverfum nemendum og 

rúmlega helmingur hafði hlotið fræðslu um einhverfu sem þeir töldu að skilaði aukinni 

þekkingu (Björn Gauti Björnsson, 2012). Slík þekking dugar skammt ein og sér ef litið 

er til niðurstaðna Gunnhildar Jakobsdóttur o.fl. (2015). Jafnframt endurspegla 

niðurstöður Mogensen og Mason (2015) að þó að þekking liggi fyrir í skólaumhverfi um 

einhverfu þá finnst nemendum þessi þekking ekki endilega nýtast eða vera hjálpleg. 

Oft er komið fram við einhverfa nemendur líkt og þau séu öðruvísi en aðrir og 

alhæfingar gerðar um líf þeirra sem síðan eru notaðar til að skilgreina reynslu þeirra á 

jákvæðan eða neikvæðan hátt.  

Chamberlain, Kasari og Rotheram-Fuller (2006) skoðuðu félagslegt tengslanet 

einhverfra nemenda í almennri skólastofu. Niðurstöður voru þær að einhverf börn 
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virtust ekki standa jafnfætis skólafélögum sínum þegar kom að vináttu og félagslegum 

tengslum við skólafélaga innan skólastofunnar. Þeir kusu frekar minni hópa og þá helst 

með stúlkum sem virtust hafa meiri þolinmæði og vera umhyggjusamari í garð þeirra. 

Þrátt fyrir þessar niðurstöður upplifðu einhverfu nemendurnir ekki einmannaleika eða 

einangrun. Þetta er í takt við svör einhverfra barna við lífsgæðamatslistanum 

KIDSCREEEN í rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og samstarfsfólks. Þótt einhverf 

börn væru oft ein þá upplifðu þau sig ekki endilega einmana (Egilson, Ólafsdóttir o.fl., 

2017; Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014).  

Hochauser og Engel-Yegar (2010) benda á að einhverfir nemendur eiga oft erfitt 

með að nota tungumálið í félagslegu samhengi, þá vantar skilning á félagslegum 

athöfnum innan skólans, skortir frumkvæði í samskiptum og eiga erfiðara með að deila 

reynslu sinni með skólafélögum. Þetta hefur áhrif á þátttöku þeirra og hún verður 

takmarkaðri miðað við skólafélaga.  

3.4 Samfélagsþátttaka  

Í rannsókn Snæfríðar Þóru Egilson og samstarfsfólks kom fram marktækur munur á 

samfélagsþátttöku einhverfra barna miðað við jafnaldra, líkt og átti við um þátttöku 

þeirra heima fyrir og í skólanum. Foreldrar töldu sömu þætti draga úr þátttöku barna 

sinna í samfélaginu og á öðrum stöðum en mestur munur var milli einhverfra barna og 

samanburðarhóps í félagslegum samskiptum við jafnaldra í frítíma, hreyfingu og 

skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi og ýmsum viðburðum í samfélaginu. Fram kom 

að félagslegar, vitrænar og líkamlegar kröfur sem fylgja til dæmis íþróttastarfi reyndust 

einhverfum börnum oft erfiðar og þau réðu síður við skynáreiti í umhverfinu. Foreldrum 

fannst umhverfið ekki styðja nægilega vel við þátttöku barna sinna og óskuðu sér að 

þau tækju oftar þátt, af meiri hlutdeild og í fjölbreyttari athöfnum. Athyglisvert var að 

um helmingur foreldra í báðum hópum óskaði eftir tíðari þátttöku barna sinna í flestum 

athöfnum sem spurt var um. Fleiri foreldrar einhverfra barna óskuðu eftir aukinni 

hlutdeild barna sinna og meiri fjölbreytileika í athöfnum og hefðu viljað sjá meiri gæði í 

þátttöku barnanna, að þau sýndu félagslegum samskiptum við jafnaldra meiri áhuga 

og hefðu ánægju af þeim. Viðvera tryggði ekki endilega hlutdeild (Egilson, Jakobsdóttir, 

Ólafsson og Leósdóttir, 2017).  

Munur var á viðhorfum foreldra einhverfra barna og foreldra barna í 

samanburðarhópi til umhverfisins en foreldrar einhverfa barna töldu fleiri þætti í 

umhverfinu tálma þátttöku barna sinna svo sem tíma, upplýsingar og fjármagn 
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(Egilson, Jakobsdóttir, Ólafsson og Leósdóttir, 2017). Margir í hópi einhverfra hafa ekki 

sömu ánægju af ýmsum algengum athöfnum og börn sem þroskast á dæmigerðan 

hátt. Þau sjá kannski ekki tilganginn með þeim eða hafa minni áhuga á að sinna iðju 

sem ekki höfðar til þeirra. Það er oft ekki samræmi milli væntinga og krafna sem aðrir 

leggja á þau um þátttöku samfélaginu (Þóra Leósdóttir, 2014). 

Oft velja einhverf börn og ungmenni einveru fram yfir samveru með öðrum 

vegna þess að félagsleg samskipti eru of krefjandi fyrir þau. Þau segjast einnig hafa 

ákveðna þörf fyrir einveru til að hvíla sig á áreitum í umhverfinu sem þau upplifa 

yfirþyrmandi (Hilton o.fl., 2007; Hochauser og Engel-Yeger, 2010; Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013; Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009; Þóra Leósdóttir, 2014). 

Niðurstöður Lindu Bjarkar Ólafsdóttur o.fl. (2014) sýndu að einhverf börn og ungmenni 

voru óánægðust með þætti tengdum vináttu og félagslegri þátttöku og höfðu þeir 

neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra. Það er því mikilvægt að muna eftir að einhverf börn og 

ungmenni eru ekkert öðruvísi en önnur börn, þau þrá að vera samþykkt og eignast vini 

þótt þau hafi einnig ákveðna þörf fyrir einveru. 

 Einhverf börn þurfa oft stuðning við að skipuleggja frítíma sinn. Þetta getur haft 

neikvæð áhrif á þátttöku í skipulögðum frístundum. Þau finna til vanmáttar og þola 

mörg hver illa að fara úr einu verkefni í annað og til dæmis reynist þeim oft erfitt að fara 

af stað í frístundir eftir að þau eru komin heim úr skólanum (Sigrún Hjartardóttir og 

Sigurrós Jóhannsdóttir, 2014). Einhverf börn og ungmenni þurfa hafa fyrirsjáanleika og 

hafa áhuga á þátttöku í samfélaglegum athöfnum en í rannsókn Laufeyjar Ingibjargar 

Gunnarsdóttur (2009) um áhugamál stúlkna með Aspergersheilkenni og svipaðar 

raskanir á einhverfurófi, bendir hún á að áhugamál stúlknanna sem þær urðu helteknar 

af hafi á vissan hátt komið í stað félaglegrar þátttöku og takmarkað samfélagslega 

virkni þeirra. Segja má að stúlkurnar litu á áhugamál sín í félagslegu tilliti sem 

hugsanlega staðgengla fyrir vini og völdu áhugamálin fram yfir félagslega þátttöku. 

3.5 Samantekt 

Íslenska rannsóknin á þátttöku og umhverfi einhverfra barna bendir til að börn með 

einhverfu taka sjaldnar þátt í athöfnum á heimili sínu og í samfélaginu en algengt er 

meðal jafnaldara. Auk þess er hlutdeild þeirra minni en annarra barna heima við, í 

skólanum og úti í samfélaginu. Foreldrar barna með einhverfu óska mun frekar eftir 

breytingu á þátttöku barna sinna en aðrir foreldrarheima við, í skólanum og í 
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samfélaginu og tiltaka jafnframt mun fleiri hindranir og minni stuðning og úrræði í 

umhverfinu en aðrir foreldrar. 

Innan heimilisins eru athafnir daglegs lífs börnunum vandasamar og foreldrar 

vilja helst sjá breytingu á færni þeirra í daglegum athöfnum. Þátttaka í ýmsum 

atburðum á heimilinu virðist takmarkaðri en meðal barna án einhverfu og skýrt kemur 

fram að þau leita frekar í rólegheit og hafa þörf fyrir hvíld heima við. Í skólaumhverfinu 

virðast börnin ekki alltaf fá viðeigandi stuðning þótt lög og reglugerðir undirstriki skýr 

réttindi barna til náms til jafns við aðra. Þátttaka er minnst þegar kemur að athöfnum 

sem fela í sér félagsleg samskipti við jafnaldra utan skólastofunnar.  

Samfélagsþátttaka einhverfra barna virðist minni og einsleitari en almennt 

gerist. Börnin virðast frekar velja einveru en samveru með jafnöldrum og oft eiga þau í 

erfiðleikum með þær óskráðu reglur sem einkenna vináttu. Óskipulagðar athafnir eru 

mörgum erfiðar og ýmis áreiti í umhverfi einhverfra barna geta dregið úr þátttöku þeirra, 

s.s. hávaði, lykt eða snerting.  
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4 Aðferðafræði  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðarfræði og þeim aðferðum sem 

rannsóknin byggir á. Í fyrsta hluta kaflans verður sagt frá markmiðum rannsóknarinnar 

og rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar. Þá verður fjallað um aðferðafræði 

og rannsóknarhefðir sem beitt var ásamt því með hvaða hætti val á þátttakendum átti 

sér stað. Síðan er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnslu og greiningu 

gagna. Í lokin er farið yfir siðferðileg sjónarmið sem voru höfð í huga við framkvæmd 

hennar.  

4.1 Markmið og gildi 

Markmið rannsóknarinnar var að öðlast þekkingu og skilning á upplifun einhverfra 

barna og ungmenna á þátttöku sinni og umhverfi í því skyni að varpa ljósi á daglegt líf 

þeirra. Til að ná fram þessum markmiðum voru lagðar til grunna þrjár rannsóknar-

spurningar:  

1. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína heima við? 

2. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína í 

skólaumhverfi? 

3. Hvernig verja getumikil einhverf börn frítíma sínum og upplifa þátttöku sína í 

tómstundastarfi?  

  

4.2 Rannsóknarsnið  

 
Í byrjun rannsóknar þarf að hafa að leiðarljósi hvaða rannsóknarsnið, aðferðarfræði (e. 

methodology) og aðferðir (e. methods) henta rannsókninni. Með rannsóknarsniði er átt 

við það sem leiðir rannsakanda áfram í ferlinu og hefur áhrif á hvaða aðferðir eru 

notaðar við gagnaöflun og greiningu (Crotty, 1998). Einnig er brýnt að huga að 

fræðilegum sjónarhornum (e. theoretical perspective) og þekkingarfræði (e. 

epistemology) í þessu sambandi til að uppfylla kröfur um innbyrðis samræmi í vali á 

rannsóknarhefð, aðferðarfræði og aðferðum (Crotty, 1998). 

Fræðimaðurinn Creswell (2013) hefur bent á að mikilvægt sé að rannsakandi 

kynni sér þær hefðir og nálganir sem hægt er að nýta sér í rannsóknarvinnu, að hann 
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velji meðvitað þá leið sem hann telur að henti sinni rannsókn og útskýri einnig hvers 

vegna og hvernig hann notar tiltekna hefð (Creswell, 2013).  

Félagsleg mótunarhyggja (e. social constructionism) er hugtak sem notað er um 

kenningar sem leggja áherslu á að líf fólks sé félagslega skapað. Samfélag sé skapað 

á virkan hátt af mönnum. Skilningur rannsakanda sem nota mótunarhyggju er að fólk 

leitast við að skilja heiminn sem þeir lifa og starfa í. Þeir leggja huglægt mat á reynslu 

sína og merkingu hluta. Markmið rannsókna er að treysta eins mikið og hægt er á 

upplifun og reynslu þátttakenda af aðstæðum sínum. Upplifun fólks af sama fyrirbæri 

getur verið ólík eftir einstaklingum og menningarhópum. Lögð er áhersla á að skilja 

aðstæður fólks út frá sögulegri, menningarlegri og samfélagslegri vitund (Creswell, 

2013). Rannsakandi túlkar niðurstöður sínar og ígrundar vel eigin reynslu, sögu, 

menningu og samfélagsvitund og gerir sér grein fyrir að hún getur haft áhrif á túlkun 

hans á aðstæðum þeirra sem taka þátt í rannsókninni. Félagslega mótunarhyggju 

sjáum við gjarnan eigindlegum rannsóknum t.d. í fyrirbærafræði og grundaðri kenningu 

í anda Charmaz (2014).  

 Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) byggja á 

lýsandi gögnum um persónulega reynslu fólks og þá merkingu sem fólk leggur í 

aðstæður sínar og líf. Eigindlegar rannsóknir leitast við að fanga upplifun og skilning 

þátttakenda á lífi sínu og aðstæðum, eða því fyrirbæri sem er rannsakað og túlkað út 

frá sjónarhorni þátttakenda. Lögð er áhersla á að rannsakandinn leggi til hliðar eigin 

viðhorf, trú og fyrirfram gefnar hugmyndir, sé þess nokkur kostur og geri ráð fyrir að öll 

sjónarhorn séu mikilvæg og fræðandi. Jafnframt að hann sé meðvitaður um áhrif og 

stöðu sína í rannsóknarferlinu (Bogdan og Biklen, 2006). Innan eigindlegra rannsókna 

eru mismundandi nálganir að rannsóknarefninu. Creswell (2013) leggur áherslu á að 

eigindlegar rannsóknir séu ferli frá heimspekilegum forsendum yfir í túlkandi sýn 

rannsakanda og notkun hans á eigindlegum aðferðum til að rannsaka félagslegan eða 

mannlegan vanda.  

Þegar vinnulag og nálgun viðfangsefnisins var skoðað var rannsóknin best 

staðsett innan grundaðrar kenningar samkvæmt nálgun Charmaz (2014). Kostur þess 

að nota þetta vinnulag var að upplifun og reynsla einhverfra barna og ungmenna kom 

skýrt fram í gögnunum en markmiðið var að ná að fanga reynslu þeirra og koma henni 

til skila á skipulagðan hátt í niðurstöðum (Brinkmann og Kvale, 2015; Charmaz, 2014; 

Creswell, 2013).  
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4.3 Grunduð kenning 

Grunduð kenning á rætur sínar að rekja til félagsfræði í kring um 1967 en tveir 

rannsakendur þeir Glaser og Strauss eru upphafsmenn þessarar rannsóknarhefðar. 

Þeir töldu að vinnulag í rannsóknum væri ekki nógu markvisst og að það hentaði illa 

fólki sem vann við rannsóknir. Þeir lögðu áherslu á að þróa kenningar og „grunda“ þær 

í gögnunum sem rannsakandinn safnaði á vettvangi, í félagslegu samhengi og 

samskiptum við fólk (Creswell, 2013). Nálgun þeirra var formföst og kerfisbundin enda 

í anda hluthyggju (e. objectivism) og póstpósitivisma.  

Nálgun Charmaz (2014) er í anda félagslegrar mótunarhyggju og leggur hún 

áherslu á að þrátt fyrir kerfisbundin vinnubrögð við gagnasöfnun og greiningu þurfi að 

vera rými fyrir sköpun og sveigjanleika. Charmaz bendir á að niðurstöður grundaðrar 

kenningar geti verið ófullkomnar eða afmarkaðar þannig að hvorki sé hægt að setja 

fram endanlega eða altæka kenningu. Charmaz veitir sveigjanlegri leiðbeiningar um 

söfnun, greiningu og túlkun eigindlegra gagna en forkólfarnir Glaser og Strauss. 

Greining felst í að fara aftur og aftur yfir gögnin og túlka þau á mismunandi hátt. 

Sífelldur samanburður og skrif greiningarblaða er jafnframt mikilvægur þáttur í því að 

þróa skilning, hugtök og þemu (Charmaz, 2014).  

4.4 Undirbúningur 

Á vormánuðum 2014 var send umsókn um viðbót til Vísindasiðanefndar vegna 

rannsóknarinnar Lífsgæði, þátttaka og umhverfi barna sem búsett eru á Íslandi. Í júní 

var viðbótin samþykkt hjá Vísindasiðanefnd (viðauki A). Í umsókninni var búið að 

byggja ákveðnar undirstöður fyrir framkvæmd þessarar rannsóknar. Í umsókninni voru 

meðfylgjandi kynningarbréf (viðauki B) og samþykkisbréf (viðauki C) fyrir foreldra og 

börn um þátttöku í rannsókninni. Viðtalsrammi (viðauki D) var sendur með umsókninni 

og auglýsing (viðauki E) þar sem óskað var eftir þátttakendum í viðtöl við rannsakanda. 

Það lá einnig fyrir viljayfirlýsing um samstarf frá fagmanni ef börnin þyrftu að leita til 

fagaðila eftir viðtal.  

Á vegum GRR var send út rafræn auglýsing til foreldra barna sem tekið höfðu 

þátt í spurningalistakönnuninni (PEM-CY) og óskað eftir áhugasömum börnum sem 

tilbúin voru til að taka þátt í þessari rannsókn. Það komu fá svör eftir að auglýsingin 

var send út og hún var aftur send út nokkrum mánuðum síðar.  

Vegna þess að rannsakandi starfar á Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins þótti 

afar mikilvægt að engin tengsl væru milli þátttakenda og rannsakanda. Þegar fáir buðu 
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sig fram til þátttöku í rannsókninni var farin sú leið að biðja fólk sem rannsakandi þekkti 

að benda á áhugasama viðmælendur sem ekki tengdust vinnuumhverfi rannsakanda. 

Erfiðast var að finna áhugasamar stúlkur sem tilbúnar voru að taka þátt.  

Þegar hugsanlegur þátttakandi var fundinn var foreldrum sent kynningarbréf um 

rannsóknina og foreldrar beðnir um að láta vita hvort barnið eða ungmennið hefði 

áhuga á þátttöku. Kynningarbréfin voru send bæði til foreldra og barns þannig að 

barnið eða ungmennið væri einnig upplýst um rannsóknina. Rannsakandi hafði síðan 

samband við foreldra og ef barnið var samþykkt var ákveðinn viðtalstími. Foreldrar og 

börn skrifuðu undir samþykki sitt áður en viðtalið hófst. 

4.5 Lýsingar á þátttakendum 

Þátttakendur voru börn og ungmenni á aldrinum 12 – 17 ára. Þau voru öll skilgreind 

sem einhverf getumikil börn. Hópurinn var í eldri bekkjum grunnskóla og fyrsta bekk 

framhaldsskóla og þar sem rannsóknin byggir á viðtölum skipti máli að þau ættu 

auðvelt með að tjá sig og gætu það án stuðnings.  

Tíu einstaklingar samþykktu að taka þátt, fjórar stúlkur og sex drengir. Þrír 

þátttakendur voru í framhaldsskóla en sjö í grunnskóla. Allir skólarnir voru á 

höfuðborgarsvæðinu. Öllum nöfnum var breytt til að gæta fyllsta trúnaðar en 

þátttakendur verða kynntir hér stuttlega. 

 

Kári, 12 ára var frekar smávaxinn miðað við aldur. Í viðtalinu bar lítið á langri frásögn 

heldur svaraði hann í stuttum setningum. Kári svaraði gjarnan á einfaldan hátt. Hann 

var jákvæður og glaður en horfði frekar lítið í augu. 

 

Fjóla, 12 ára var fíngerð og lítil eftir aldri. Fjóla hafði móður sína með í viðtalinu af því 

að hún treysti sér ekki í viðtalið án hennar. Fjóla svaraði helst í eins atkvæða orðum 

og horfði lítið í augu. Móðir aðstoðaði dóttur sína í viðtalinu.  

 

Benedikt, 12 ára var frekar fölur og grannleitur drengur. Benedikt var hress og 

glaðlegur í viðtalinu og átti auðvelt með að tjá sig, frásögn var litrík og formleg.  

 

Aron Máni, 14 ára var hress unglingspiltur sem átti auðvelt með að tjá sig. Aron Máni 

var upptekinn af áhugamálum sínum og notaði oft litríkar útskýringar og leikræna 
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tjáningu til að undirstrika orð sín. Aron Máni sagðist eiga erfitt með að horfa í augu en 

lagði sig fram um að gera það í viðtalinu.  

 

Jóhann, 14 ára var alvarlegur ungur maður. Hann átti erfitt með langa frásögn og vildi 

helst fylgja ákveðinni röð í svörum sínum. Jóhann horfði í augu en aldrei lengi í einu. 

Lýsingar Jóhanns voru stuttar og hann átti í erfiðleikum með að útskýra hluti vel.  

 

Guðrún, 15 ára var alvarleg, hæglát og kurteis stúlka, en horfði allt viðtalið upp í loftið 

og aldrei í augu. Guðrún var afar skýrmælt og frásögn hennar litrík og formleg. Guðrún 

talaði áberandi góða íslensku og virkaði fullorðinsleg miðað við aldur.  

 

Freyja, 15 ára var snaggaraleg og hress stúlka og átti auðvelt með að tjá sig. Freyja 

átti auðvelt með að lýsa lífi sínu og svaraði oft með langri frásögn sérstaklega ef efnið 

snerist um áhugamál hennar. Hún notaði oft leikræna tjáningu til að leggja áherslu á 

orð sín.  

 

Frímann, 16 ára var stór og stæðilegur unglingspiltur, virkaði afslappaður og hress. 

Frímann var ekki skýrmæltur en átti samt mjög auðvelt með að tjá sig og gerði það 

ríkulega.  

 

Daníel, 17 ára var með alvarlegt yfirbragð, sérstaklega kurteis og vingjarnlegur í 

framkomu. Daníel átti auðvelt með að tjá sig í viðtalinu. Daníel útskýrði hluti vel og 

skilmerkilega. 

 

Björk, 17 ára var fíngerð grönn stúlka með rólegt yfirbragð og alvarlegt. Björk horfði 

lítið í augu allt viðtalið þó það kæmi fyrir af og til.  

4.6 Gagnaöflun  

Gagnasöfnun hófst 29. september 2014 og lauk 12. nóvember 2015. Viðtölin voru 

hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðan voru viðtölin færð yfir í hljóðskrá á tölvu 

rannsakanda. Engin hefur aðgang að tölvunni nema rannsakandi og þegar hljóðskráin 

var skilgreind inn í ákveðnar möppur voru notuð gervinöfn yfir fólk og staði. 

Rannsakandi var meðvitaður um mikilvægi gagnanna og að fyllsta trúnaðar yrði gætt í 

vinnslu hljóðskrár.  
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Rannsakandi afritaði viðtölin sjálf. Í afritun þurfti að hafa ýmislegt í huga t.d. 

hversu ítarleg átti hún að vera og hvernig hún var gerð. Framkvæmdin var með þeim 

hætti að passað var uppá að ná öllu orðrétt niður og þagnir, hlátur, andvörp og fliss 

skrifuð niður. Ferlið í afritun getur verið lærdómsríkt og rannsakandi lærir ýmislegt um 

eigin viðtalstækni og stíl. Í afritun má segja að rannsakandi hefji ákveða greiningu um 

hvað var sagt og hvað það getur þýtt (Brinkmann og Kvale 2015). 

 Spurningar viðtalsrammans voru hafðar eins opnar og kostur var til að fá fram 

góða frásögn og lýsingu frá viðmælendum. Færni viðmælenda til að svara lýsandi 

opnum spurningum var mismunandi og rannsakandi þurfti nokkuð oft að beita beinum, 

leiðandi spurningum til að ná fram betri skilningi á svörum þeirra. Samkvæmt 

Brinkmann og Kvale (2015) geta leiðandi spurningar komið að gagni þegar spyrja þarf 

nánar út í skilning í viðtalinu en vanda þurfi til þeirra og það velti á efni og tilgangi. 

Viðtölin fóru fram í skrifstofu rannsakanda eða á heimili viðmælenda. Alls 

söfnuðust tæplega 500 blaðsíður af rannsóknargögnum til vinnslu af 10 afrituðum 

viðtölum sem voru frá 20 – 100 mínútna löng. Í lok afritunar voru hugleiðingar 

rannsakanda skrifaðar og út frá viðtalsramma voru ákveðin þemu skoðuð og borin 

saman milli viðtala. Rannsakandi skrifaði dagbókarfærslur frá upphafi gagnaöflunar og 

athugasemdir rannsakanda. 

4.7 Gagnagreining  

Skipulögð gagnagreining fór fram samtímis gagnasöfnun og vinnulagi grundaðar 

kenningar var fylgt í vinnuferlinu. Stuðst var við upphafskóðun (e. initial coding) og 

markvissa kóðun (e. selective coding) ásamt sífelldum innbyrðis samanburði gagna. 

Gögnin voru lesin aftur og aftur til að finna sameiginleg áhersluatriði og þemu meðal 

viðmælenda. Síðan voru valin hugtök og þemu sem voru lýsandi í gögnunum, í því 

skyni að koma skipulagi á gögnin sín og öðlast heildarsýn á þeim (Charmaz, 2014; 

Creswell 2013).  

Rannsakandi skrifaði jafnframt greinandi minnisblöð til að fá góða tilfinningu fyrir 

innihaldi gagnanna og hvaða þemu væri þar að finna. Meðal annars var mikilvægt að 

skrá óyrta hegðun viðmælenda, raddblæ, hegðun og rödd í viðtölunum (Charmaz, 

2014). 
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4.8 Aðferðafræðilegar og siðfræðilegar áskoranir  

Framgangur rannsóknarinnar hefur margoft verið skoðaður út frá siðferðilegum 

álitamálum. Ég starfa á Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og er félagsráðgjafi að 

mennt. Í fagfélagi félagsráðgjafa eru sérstakar siðareglur sem litið er til. Í námi 

félagsráðgjafa er lögð áhersla á siðferðileg mál og trúnaður við alla þá sem leita til 

félagsráðgjafa innofinn í starf hans. Það sem einnig vegur þungt í þessu er að skyldur 

ríkisstarfsmanna eru ríkari en annarra, til dæmis ef hann fær upplýsingar um 

óviðunandi aðstæður barna hefur hann ríkari skyldur til að tilkynna yfirvöldum um 

slæmar aðstæður eða aðbúnað barnsins.  

 Í byrjun og í vinnslu umsóknar til vísindasiðanefndar var haft í huga að 

rannsóknin er um börn sem er viðkvæmur hópur. Í höfuðreglum siðfræði 

heilbrigðisgreina kemur fram að þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og 

réttlæti (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Leitast var við að þátttakendur rannsóknarinnar væru vel upplýstir um tilgang 

hennar og lögð fram bréf sem kynntu rannsóknina vel áður en foreldrar og börnin 

samþykktu þátttöku sína. Í þessu felst að það voru forráðamenn sem samþykktu fyrir 

hönd barna sinna sem getur orkað tvímælis. Reynt var að koma á móts við þetta með 

því að börnin sjálf fengu kynningu á rannsókninni og þar kom fram að þau gátu hætt 

þátttöku hvenær sem þeim þóknaðist. Það var sérstaklega mikilvægt að þátttaka þeirra 

væri af fúsum og frjálsum vilja. Mikilvægt er að hafa í huga 12. grein Barnasáttmálans 

um rétt barna til að tjá sig um eigin líf og aðstæður miðað við aldur þeirra og þroska. Í 

þessari rannsókn var leitast við að hlusta á raddir barna og ungmenna til að varpa ljósi 

á þátttöku þeirra og umhverfi. Ég var meðvituð um að ég var að fást við börn og þátttaka 

þeirra var sérstaklega viðkvæm og mikilvægt að þau finndu að borin var virðing fyrir 

þeirra þátttöku og þau upplifðu trúnað frá mér (Brinkmann og Kvale, 2015).  

Ég var meðvituð um að viðtalið sem börnin tóku þátt í væri ekki þess eðlis að 

það gæti valdið þeim skaða. Það var mikilvægt fyrir mig að vera meðvitaða um hvort 

og hvenær viðtalið var óþægilegt fyrir barnið. Forráðamönnum var bent á í 

kynningarbréfi að fagmaður væri til staðar ef viðtalið reyndist börnunum erfitt og nafn 

fagmanns kom fram í bréfinu og hvernig hægt væri að ná í viðkomandi. Börn eru einlæg 

og þau treysta fullorðnu fólki. Traustið sem mér var sýnt veldur því að upplýst samþykki 

nægir í sjálfu sér ekki til þess að rannsókn sé siðferðilega réttmæt (Sigurður 

Kristinsson, 2013). En í viðtali geta komið fram upplýsingar þar sem rannsakendum er 

trúað fyrir alvarlegum upplýsingum um aðbúnað barns og aðstæður sem eru skaðlegar 
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fyrir barnið. Þá þurfa þeir að vita hvernig bregðast þurfi við þeim og koma þeim áleiðis 

til yfirvalda ef þörf er á því.  

Rannsókninni var ætlað að bæta við þekkingu og koma á framfæri 

sjónarhornum barna um þeirra eigin upplifun af þátttöku sinni í umhverfi sínu. Margar 

rannsóknir hafa tengst einhverfum börnum en í flestum hefur sjónarhorn barnanna 

sjálfra ekki komið skýrt fram. Þegar reglan um velgjörð var skoðuð var lögð rík áhersla 

á að rannsóknin yrði til hagsbóta fyrir mannkynið (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessu 

tilfelli var markmiðið að efla skilning á þátttöku einhverfra barna og umhverfi þeirra. 

Mikilvægt var að foreldrar, fagfólk og aðrir sem komu að uppvexti, kennslu og þjálfun 

þessara barna skildu betur hvernig þau sjá þátttöku sína.  

 Réttlætisreglan leggur áherslu á að rannsóknir skili einhverju til þátttakanda 

sinna og að viðkvæmir hópar séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Í þessari rannsókn var verið að skoða viðkvæman hóp barna sem hafa skoðanir á 

þátttöku sinni og umhverfi. Það er afar mikilvægt að heyra frásagnir þeirra og draga 

lærdóm af þeim. Ég hef þær væntingar til þessarar rannsóknar að hún geti aukið 

skilning fagfólks og starfsfólks sem vinna með einhverf börn og aukið lífsgæði þeirra 

og þátttöku í samfélaginu.  
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5 Þátttaka barnanna heima við  

Í næstu köflum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem 

rannsóknarspurningum verður svarað og þær eru eftirfarandi: 

1. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína heima við? 

2. Hvernig upplifa getumikil einhverf börn og ungmenni þátttöku sína í 

skólaumhverfi?  

3. Hvernig verja getumikil einhverf börn frítíma sínum og upplifa þátttöku sína í 

tómstundastarfi?  

  

Niðurstöðum verður skipt niður í þrjá kafla. Í þessum kafla verður þátttaka barna 

og ungmenna á heimilum þeirra reifuð. Áhersla verður á samskipti barnanna við 

fjölskyldu sínar. Einnig verður fjallað um reynslu þeirra af því að greinast með 

einhverfu, en slíkar lýsingar voru miðlægar í viðtölunum. Í næsta kafla er fjallað um 

þátttöku í skólanum og áhrif skólaumhverfisins. Í þriðja og síðasta niðurstöðukaflanum 

er sjónum beint að þátttöku í frítíma og tómstundum auk þess sem vinatengsl verða 

skoðuð.  

5.1 Heimili og samvera með fjölskyldunni 

Almennt lýstu börnin gefandi og innihaldsríku fjölskyldulífi þar sem þau voru virkir 

þátttakendur í því sem fram fór innan fjölskyldunnar. Þau áttu öll systkini en bjuggu við 

mismunandi fjölskylduform, þ.e.a.s foreldrar bjuggu ýmist saman eða voru fráskildir. 

Viðmælendur töluðu vel um fjölskyldur sínar og upplifðu virka þátttöku í heimilislífi og 

öðrum athöfnum sem gerðar voru innan fjölskyldunnar. Heimilið sjálft skipti börnin 

miklu máli og þau tjáðu sig lítið um atriði sem höfðu neikvæð áhrif á þátttöku þeirra í 

fjölskyldulífinu.  

Flestir viðmælendur sögðust hafa ákveðin skyldustörf inni á heimilum sínum og 

voru meðvitaðir um að allir verða að leggja sitt að mörkum. Þegar margir búa saman 

þurfa allir að leggja til vinnu eins og Aron sagði frá: „Ég á núna á hverjum einasta degi, 

að taka út úr uppþvottavélinni, ég ætti eiginlega bara að gera það og taka úr 

þvottavélinni, þurrkaranum og brjóta saman.“ Börnin upplifðu almennt að þau legðu 

sannarlega sitt af mörkum þegar kom að heimilisstörfum. Yngri börnin töluðu skýrar 

um að þau höfðu skyldur og sinntu ákveðnum viðvikum á heimilinu en þau sem voru í 
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efstu bekkjum grunnskóla eða í framhaldsskóla töluðu lítið um framlag sitt inni á 

heimilum þótt þau væru innt eftir því í viðtölunum. Það kom einnig fram hjá 

viðmælendum í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla, að þeim fannst 

heimilisstörfin ekki endilega skemmtileg. Þau virtust jafnframt hafa minni skyldur en 

þau yngri. Björk 17 ára lýsti því að hún hafði aðeins þær skyldur að fara út með 

hundana um helgar eða eins og hún sagði: „Út með hundana, um helgar les ég kannski 

aðeins áður en ég fer út með hundana.“ Eldri þátttakendur lýstu hins vegar ákveðnu 

sjálfstæði þegar til dæmis foreldrar voru ekki heima. Þegar Daníel var inntur eftir því 

hvort hann bjargaði sér sjálfur með matseld sagði hann:  

Stu...nei kannski ekki, ég vanalega leyfi ég bara mömmu og pabba að elda 

þetta, elda fyrir sig en sko þegar ég er einn heima þá hérna elda ég allt mögulegt 

fyrir mig. 

Ungmennin sögðust stundum þurfa að bjarga sér sjálf heima og að þeim væri treyst 

fyrir því að gera ákveðna hluti á heimilum sínum þótt þau töluðu ekki endilega um það 

sem skyldur. Þeim fannst frekar sjálfsagt að leggja til vinnu líkt og aðrir fjölskyldu-

meðlimir.  

Fjölskyldur allra viðmælenda gerðu margt saman og þau voru virk í því sem 

fjölskyldan tók sér fyrir hendur. Má þar nefna uppákomur eins og kósýkvöld eða 

fyrirfram ákveðna dagskrá fjölskyldunnar. Fjóla talaði um það á eftirfarandi hátt: „Uhm 

já auðvitað þá, já, þegar við fáum okkur pizzur þá horfum við á eitthvað skemmtilegt 

og það er auðvitað, auðvitað eru það gömlu daga þættir.“ Fram kom að fjölskyldurnar 

gerðu ýmislegt til að skapa ánægjulegar samverustundir og hefðu ákveðna dagsskrá 

og samveru. Þessu lýsti Aron Máni einnig:  

Umh stundum þá höfum við svona kvölddagsskrá og horfum á bíómyndir, 

stundum förum við kannski í bíó, það er svona mjög sjaldan, einu sinni tvisvar 

á sex mánuðum. Það getur þú alveg bætt mamma (kallar til mömmu sinnar á 

efri hæðinni). 

Aron Mána líkaði dagskrá fjölskyldunnar yfirleitt vel en benti samt á að móðir hans þyrfti 

að bæta sig í bíóferðum. Aron Máni var 14 ára en flestir 14 ára unglingar fara ef til vill 

oftar með vinum í bíó og sjaldnar með foreldrum. Fram kom að stundum aðstoðaði 

fjölskyldan krakkana við að rækta vini sína og minnti þau á að hafa samband við vini 

sína til dæmis um helgar. Móðir Arons Mána sagði frá því eftir viðtalið við hann, að hún 
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passaði upp á að minna Aron Mána á ef langt var síðan hann hafði hitt vini sína. 

Stundum fengu vinirnir að gista heima hjá þátttakendum. Freyja sagði: „Oftast erum 

við bara að gista og þá erum við að hittast þú veist og gera eitthvað.“ Freyja sagðist 

hitta vini sína sjaldan. Fjölskyldan sameinaði þörf Freyju fyrir að vera heima og efla 

vináttubönd sín með að bjóða vinunum gistingu.  

Viðmælendur lýstu því að fjölskyldur þeirra höfðu ákveðin áhugamál sem allir 

innan fjölskyldunnar tækju þátt í. Fjölskylda Bjarkar var virk í skátastarfi, bæði foreldrar 

og systkini. Hún fór í skátaferðir og útilegur með fjölskyldunni og lýsti því hvernig hún 

upplifði útilegurnar: 

Bara svona, mér finnst það mjög þægilegur tími. Þá er tíminn alveg bara fyrir 

fjölskylduna, þarf enginn að mæta í vinnuna það getur enginn farið í burtu frá 

hinum. 

Það voru frekar þættir sem voru utan heimilisins sem tálmuðu þátttöku eins og Freyja 

sagði frá. Innan stórfjölskyldu sinnar upplifði hún að ekki væri skilningur á hversu 

viðkvæm hún var fyrir áreitum í umhverfi sínu: 

Ég fór mjög sjaldan í barnaafmæli, ég fór alltaf hjá æskuvini mínum og það var 

fínt út af því að það var bara fólk sem ég þekkti og gat verið í kring um þú veist 

og allt það. Ég get ekki farið í afmæli hjá litla frænda mínum þú veist alla vega 

ekki án þess að verða geðveikt kvíðin og þunglynd, út af því að hann er mjög, 

mjög, þarna, mikla fötlun og sem sagt með mjög mikil læti alltaf og alltaf að 

hreyfa sig mjög mikið, það bara stressar mig og ég get ekki höndlað það og ekki 

allir skilja það almennilega. Þau bara halda að ég sé að bara ég vilji ekki hitta 

hann, en það er ekki málið það bara er það, að ég heyri svona mikil læti og 

svona miklar hreyfingar þá bara verð ég stressuð. 

Ýmis áreiti í umhverfi Freyju voru erfið og drógu úr þátttöku hennar, sem Freyju þótti 

leiðinlegt sérstaklega þegar um fjölskylduboð var að ræða. Fleiri þátttakendur lýstu 

svipaðri reynslu og Freyja og stór fjölskylduboð áttu til dæmis ekki við alla.  

5.2 Heimilið sem griðastaður  

Fjölskyldan skipaði veigamikið hlutverk í hugum viðmælenda, ölll tjáðu sig um að 

fjölskyldan væri þeim afar mikilvæg. Jafnframt töluðu þau um að þurfa að hvíla sig í 

faðmi fjölskyldunnar inni á heimilum sínum eftir skóladaginn, eins og Guðrún lýsti: 
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Herbergið mitt er eiginlega minn griðastaður heima, og já fyrir utan skólann þá 

er ég mjög mikið þar inni, það er að segja þar til á kvöldin þá get ég sest niður 

og talað við mömmu í ró og næði án þess að systkini mín sem geta rifist um 

bara blað, þetta eru svona systkini sem geta rifist um allt og ekki neitt. 

Flest sögðust þreytt eftir daginn og höfðu þörf fyrir næði og rólegheit. Þau þurftu að fá 

að draga sig í hlé og vera ein eins og Aron Máni sagði: „Mér finnst þægilegt að vera 

einn, gefur mér, gefur huganum séns á að slaka á eftir daginn.“  

Viðmælendur lýstu því að fjölskyldur þeirra reyndu ýmislegt til að efla þátttöku 

þeirra. Einnig voru fjölskyldurnar til taks þegar erfiðleikar steðjuðu að og nauðsynlegt 

var að sækja barnið eða ungmennið af atburðum sem það höndlaði ekki. Samskipti við 

jafnaldra reyndust mörgum erfið og þá var gott að geta leitað eftir stuðningi frá 

fjölskyldunni. Sérstaklega voru ýmsar skólatengdar uppákomur undirbúnar með 

aðstoð frá fjölskyldum þeirra. Björk lýsti því vel hvernig fjölskylda hennar aðstoðaði 

hana við þátttöku í atburði sem tengdist skólanum:  

Ég fór náttúrulega með aðallega bara því að, það var gerður samningur heima 

um að ég myndi mæta og væri ekki sótt fyrr en eftir þennan tíma, einn og hálfur 

tími það er bara, þetta var haldið á Spot hjá skólanum þú gengur inn og það eru 

allir fullir, ógeðsleg lykt. 

Gerður hafði verið samningur um að hún væri ákveðinn tíma inni á skemmtistað ásamt 

skólafélögum. Björk hélt út í einn og hálfan tíma, síðan varð að sækja hana og eftir 

þetta fór hún ekki oftar á skólaböll. 

Stúlkurnar lýstu ómetanlegum stuðningi sem þær upplifðu frá mæðrum sínum 

og þeim var hugleikið hversu vænt þeim þótti um þær, eins og Freyja sagði:  

Þú veist með sál, með þarna námsráðgjafann minn þá tala ég oftast ekki um 

neitt þú veist, og ef þetta er eitthvað alvarlegt og ég vil fara heim til mömmu þá 

segi ég henni frá því, þú veist, en með mömmu mína þá hefur hún bara hjálpað 

mér svo mikið að að ég bara, mér finnst hún eiga það skilið að vita hvernig mér 

líður. 

Allar stúlkurnar sögðust háðar mæðrum sínum. Þær reifuðu opinskátt samband þeirra 

við mæður sínar og að þær væru þeirra mikilvægasta öryggisnet. Þetta átti meðal 

annars við þegar þeim fannst þátttaka í ýmsum atburðum erfið eða þær upplifðu 
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vanlíðan í skólanum Björk sagði til dæmis: „Ég er rosa háð mömmu.“ Flestar stúlkurnar 

sögðust þjást af kvíða sem stundum gat hamlað þátttöku, eins og Freyja sagði:  

Ég tek lyf, ég tala við vinkonur mínar oft ef ég er með kvíða fyrir einhverju, 

stundum þá bara bæli ég þetta niður en þá kemur það oftast út einhvern tíma 

seinna á, þú veist á óþægilegum tíma, þetta bara ég reyni að vinna úr þessu 

eins og ég get, en stundum er það bara of mikið og þá tala ég við mömmu mína 

og fæ frí í skólanum. 

Freyja lýsti því vel hvernig hún reyndi að höndla kvíða sem hún glímdi við og hversu 

mikilvægur stuðningur móður hennar var. Eins kom skýrt fram að stundum var 

nauðsynlegt að fá leyfi til að vera heima í öruggu umhverfi í faðmi fjölskyldunnar. Allar 

stúlkurnar nefndu að þær væru oft kvíðnar og finndu fyrir töluverðri streitu, sérstaklega 

þegar lítill fyrirsjáanleiki var í atburðum eða takmarkaðar upplýsingar um hvernig 

skipulag atburðarins yrði. Svipaðar lýsingar voru ekki áberandi í frásögnum 

drengjanna. 

5.3 Að greinast með einhverfu 

Greiningin var í hugum allra viðmælenda mikilvægur þáttur af lífi þeirra og fjölskyldur 

þeirra studdu vel við opinskáa umræður um hana. Það má velta því fyrir sér hvar slík 

umræða á heima en hún byrjar á heimavelli og mikilvægt að setja hana í samhengi við 

fjölskyldulífið. Öll börnin höfðu fengið upplýsingar frá foreldrum sínum um að þau væru 

með einhverfu og nánari útskýringar á því hvar þau voru á einhverfurófinu. Móðir Freyju 

hafði upplýst hana:  

Já svo fór mamma að segja mér frá því að allir væru öðruvísi og þetta væri 

einhverfa og það allt. 

Flestum fannst heldur neikvætt að vera greind einhverf og töldu að einhverfan hamlaði 

þeim á ýmsan hátt eins og Fjóla sagði: „Auðvitað þá, mjög erfitt að læra og vera betri í 

einhverju og svo vera snjallari og meiri vinkonur“. Fjóla taldi að námslegir og félagslegir 

möguleikar hefðu verið betri ef hún væri ekki einhverf. Aðspurður um hvort einhverfan 

truflaði líf hans sagði Frímann: „Þetta eru svona kostir og galli.“ Þegar hann var beðinn 

um að útskýra það nánar svaraði hann:  

Ég fæ fatlaða stæði þegar ég fæ bílpróf, þannig að það er geggjað, uhm ég get 

notað það sem afsökun í skólanum, þannig að það getur enginn sagt neitt við 
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mig, það er kostur, en gallinn er að ég á erfitt með að læra og tala, það er mjög 

leiðinlegt. 

Frímann taldi helstu kosti þess að vera greindur með einhverfu vera ýmsar tilhliðranir 

í samfélaginu svo sem að vera talinn fatlaður og möguleikar á afslætti í skólanum. 

Gallarnir voru námslegir erfiðleikar sem Frímanni þóttu slæmir. Flestir þátttakendur 

fundu mest fyrir því að einhverfan hafði áhrif á samskipti við annað fólk og Daníel tók 

svo til orða: 

Bara, ég reyni að vera opinn, ég reyni það alveg svakalega, ég veit ekki hvort 

fólki finnst það skemmtilegt eða eitthvað annað og hérna, ég á það sko til, þessi, 

þessi einhverfa eða Aspergerinn hefur svona áhrif á það hvernig ég svona haga 

mér. Ég get verið alveg svakalega asnalegur á tímapunktum og í sumum 

aðstæðum veit ég ekki hvað ég er að gera og eitthvað svona (löng þögn) uhm 

þannig að já. 

Frásögn Daníels endurspeglaði neikvæð áhrif einhverfunnar á líf hans og sjálfsmynd, 

hann gat ekki tilgreint nein jákvæð áhrif. Tilraunir hans til að nálgast fólk báru oft ekki 

árangur þótt hann legði sig virkilega fram um slíkt. Daníel fannst hann ekki mæta 

skilningi í umhverfi sínu og upplifði höfnun. Benedikt talaði aftur á móti um hvernig 

fjölskylda hans veitti honum stuðning og uppörvun í tengslum við einhverfugreininguna.  

Því (Aspergers greiningunni), ég líki því við spergilkál út af því að þetta er svona 

stöngull og svo kemur stórt (sýnir með látbragði hvernig spergilkál lítur út). Því 

mamma segir alltaf: „spergilkálið mitt“, enginn veit hvað það þýðir þannig að það 

er þægilegt, við getum bara kallað það, þá veit engin hvað við erum að tala um. 

Benedikt og móðir hans höfðu fundið leið til að tala um greininguna á jákvæðan hátt 

án þess þó að aðrir vissu hver merking þess var. Þrátt fyrir stöku jákvæð dæmi var 

samt skýrt að viðmælendur upplifðu ákveðna fordóma eða afskiptaleysi í sinn garð og 

lítinn stuðning frá öðrum en fjölskyldum sínum. Frímann hafði orð á því hvernig hann 

upplifði samfélagið og einhverfu:  

Já eins og var það ekki í apríl sem var dagur einhverfra, ég sá engan tala um 

það, en svo kemur dagur þarna um brjóstakrabbamein og allir tala um það, það 

er öllum sama um okkur, ég held það sko. 
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Krökkunum fannst mikilvægt að ræða um einhverfuna sína og hvernig áhrif hún hafði 

á líf þeirra. Einnig hvernig viðmóti þau mættu en fjölskyldur þeirra studdu vel við þau 

og ekki var farið í feluleik með greiningu á einhverfu.  

5.4 Samantekt 

Heimilislíf viðmælenda var ánægjulegt og samvera með fjölskyldunni gefandi. Flest 

börnin höfðu ákveðnar skyldur inni á heimilinu og hjálpuðu til, sér í lagi þau yngri. 

Ungmennin lýstu hvernig þau björguðu sér heima, sem endurspeglar ákveðið 

sjálfstæði. Allir viðmælendur töluðu um jákvæða samveru með fjölskyldu sinni og tóku 

virkan þátt í öllu því sem fjölskyldan tók sér fyrir hendur, til dæmis um helgar. Þá var 

ýmislegt gert svo sem kósýkvöld eða fjölskyldan sinnti áhugamálum sínum. Allir töldu 

fjölskyldu sína afar mikilvæga og veita sér mikilsverðan stuðning. Stúlkurnar ræddu 

sérstaklega um mæður sínar sem ómissandi stuðning. Börnin höfðu öll verið upplýst 

um að þau væru með greiningu og höfðu ákveðna þörf fyrir að ræða hvernig þau 

upplifðu greiningu á einhverfu. Yfirleitt var reynslan frekar neikvæð, þeim fannst 

greiningin ekki hjálpleg og leiddi ekki til aukins skilnings frá jafnöldrum.   
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6 Þátttaka og skólaumhverfi  

Í þessum kafla verður reynsla og upplifun viðmælenda í skólanum skoðuð í víðu 

samhengi. Fjallað verður um þátttöku í skólatengdum atburðum, samveru með 

skólafélögum og hvernig börnunum leið í frímínútum og óskipulagðri dagsskrá skólans. 

Viðmælendur lýstu þeirri námslegu aðstoð sem þeir höfðu fengið bæði í grunnskóla og 

framhaldsskóla. Greint verður frá reynslu þeirra af einelti og hvernig þeim fannst 

kynning og umræður skólans í kring um greiningu þeirra vera.  

6.1 Þátttaka í frímínútum og óhefðbundinni dagskrá skólans 

Viðmælendur tiltóku margt sem gekk ýmist vel eða erfiðlega í skólanum. Það voru 

ákveðnar aðstæður sem þeim fannst truflandi eða áttu erfitt með, líkt og frímínútur. 

Þær voru oft óskipulagðar sem hentaði illa. Allir sögðust hafa ákveðna þörf fyrir 

reglufestu og fyrirsjáanleika í skólaumhverfinu. Frásagnir viðmælenda voru býsna 

sambærilegar því sem Guðrún sagði:  

Ég er best ein og út af fyrir mig með bara bók að lesa. Þau mega náttúrulega 

koma með síma og ipad og einhver svona tæki við megum koma með fartölvur 

í tíunda bekk en ég er sem sagt mest ein og út af fyrir mig bara að lesa. 

Guðrúnu fannst best að draga sig til hlés í frímínútum og valdi frekar rólegheit en 

samveru með bekkjafélögum. Þótt nemendur hefðu möguleika á að taka með sér síma 

eða tölvur virtust þátttakendur lítið nýta slík tæki til afþreyingar í frímínútum. Jóhanni 

fannst best að vera einum: „Venjulega sit ég bara og hugsa, stundum fer ég á 

bókasafn“. Þau voru fleiri sem fannst erfitt að vera innan um marga í hávaða og leituðu 

í einveru. Freyja sagði:  

Mér finnst það bara óþægilegt þú veist, við erum með tvo matsali, þú veist og 

mér finnst bara óþægilegt að vera þarna þú veist, en ef ég þarf þess þá er ég 

þarna, ég verð geðveikt stressuð þar.  

Skýrt kom fram hjá viðmælendum að frímínútur voru oft íþyngjandi og gátu haft í för 

með sér vanlíðan, sem aftur dró úr þátttöku þeirra. Helst völdu börnin rólegra umhverfi 

eins og bókasöfn eða staði innan skólans þar sem fámenni var. Sjaldnast völdu þau 

staði eins og matsal skólans eða útisvæðið þar sem hópleikir voru iðkaðir. 

 Það var samt einstaklingsbundið hvernig þau notuðu frímínútur. Sum voru virk 

í frímínútum, eins og Benedikt sem sagði:  
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Ég fer sko, ég er oftast í fótbolta en einstaka sinnum þá fer ég með Tandra og 

við löbbum í kring um skólann og tölum saman, það er svona Tandri, Þorri og 

Hlynur eru svona týpa sem labbar í kring um skólann og talar saman og stundum 

þá er ég í fótbolta. 

Ólíkt öðrum grunnskólanemendum tók Benedikt þátt í hópleikjum. Aðspurður um hvort 

umhverfið hefði áhrif á hann sagði hann og var þá að lýsa matsalnum: „Jú stundum 

þegar það er svona, oftast eftir mat, það er alveg hræðilegt.“ Hávaði í skólaumhverfinu 

hafði neikvæð áhrif á líðan hans og viðbrögð hans voru: „Bara setjast niður og hugsa 

um eitthvað annað eða bæla því frá“. Þó að Benedikt leitaði í hópleiki í frímínútum þá 

orsakaði mikill hávaði innandyra vanlíðan hjá honum sem í raun truflaði hann 

umtalsvert, af tvennu illu var þó skárra utandyra en innan. Þátttaka grunnskólahópsins 

í frímínútum var einstaklingsbundin en áberandi fleiri kusu einveru og rólegheit.  

Þátttaka í atburðum svo sem skemmtunum, böllum eða ferðum á vegum 

skólanna, var fremur stopul. Guðrún ætlaði að mæta í fyrsta skiptið á árshátíð skólans 

fyrir unglingastigið og hafa með sér aðstoðarmann sem var liðveitandi hennar:  

Hann fylgir mér á viðburði eins og jólaball, sem ég hef ekki ætlað á sjálf og fer 

ekki án fylgdar, mig langar til að fá hann til að fylgja mér á árshátíðina í ár, ég 

fór ekki í fyrra, mig langar til að fara á árshátíðina en ég fer ekki nema hann sé 

tilbúinn að koma líka.  

Guðrún ætlaði hins vegar bara í matinn en ekki á ballið á eftir vegna þess að hávaðinn 

var of mikill fyrir hana. Guðrún var reyndar sú eina í grunnskólahópnum sem fékk 

liðveislu til að styðja við þátttöku í skólatengdum atburðum. Mun fleiri hefðu getað notið 

góðs af slíkri aðstoð.  

Viðmælendur í framhaldsskólanum lýstu einnig erfiðleikum í tengslum við 

atburði sem voru innan skólans eða hluti af skólastarfi framhaldsskólans. Þannig lýsti 

Daníel bekkjarferð sem farin var í nafni skólans:  

Í fyrra varð það bara, hérna út af því að ég gat bara ekki einfaldlega reddað mér 

að komast þangað núna var ég bara svo viss um að, þú veist, ég gæti ekki farið 

með einhverjum sem ég þekkti vel, þú veist tjaldað hlið við hlið eða eitthvað 

svoleiðis.  
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Daníel fór ekki tvö ár í röð í ferð á vegum skólans vegna þess að hann fann ekki félaga 

til að fara með. Ljóst var af frásögnum krakkana að þátttaka í ýmsum atburðum skólans 

var áskorun.  

6.2 Samvera með bekkjafélögum og skólafélögum 

Samvera með bekkjafélögum og skólafélögum var áskorun fyrir alla viðmælendur. 

Frásagnir þeirra bentu til löngunar til að tengjast skólafélögum en tilraunir til þess höfðu 

ekki verið auðveldar og reynslan oft slæm. Flestir sögðust eiga í erfiðleikum með 

samskipti við jafnaldra. Benedikt sagði: „Já mér finnst mjög erfitt að halda uppi 

samræðum og svo fer ég að tala um allt.“ Benedikt sagðist oft finna til vanmáttar þegar 

hann reyndi að nálgast vini og bekkjafélaga og áttaði sig illa á hvernig hann ætti að 

haga samskiptum sínum.  

Guðrún lýsti reynslu sinni af skólafélögum sínum á eftirfarandi hátt:  

Í þriðja og fjórða bekk þá forðuðust mig allir af þeirri ástæðu að þeir héldu að 

sem sagt einhverfa væri smitandi, ég þurfti ekki, það þurfti ekki annað en nokkra 

metra og þá var fólk hlaupið í burtu. Þetta fannst mér leiðinlegt eins og öllum 

öðrum krökkum.  

Hún fékk á tilfinninguna að krakkarnir vildu ekki vera með henni vegna þess að hún 

væri einhverf. Henni sárnaði viðmót bekkjafélaga sinna og fannst þau ganga út frá því 

að hún væri öðruvísi en aðrir af því að hún var einhverf. Þetta hafði áhrif á líðan hennar 

í skólanum og það hvernig hún nálgaðist bekkjafélaga sína. Viðmælendur fundu oft til 

vanmáttar þegar þau upplifðu að þeim væri hafnað af samnemendum eins og Daníel 

nefndi:  

Það er bara svona, þetta er ekki að ég ekki beint kunni það ekki, það er eins og 

svona það sé alltaf höfnun sem ég skynja en ég er ekki viss, en ég trúi alltaf að 

það sé það versta í því.  

Daníel lýsti vel innri baráttu sinni og hjálparleysi í samskiptum við samnemendur. Fleiri 

höfðu reynslu af höfnun og útilokun frá skólafélögum. Frímann sagði:  

Það er auðvitað skilurðu út af því ég var einhverfur, það gerðist alveg að mér 

var boðið stundum, þegar við vorum að plana hluti saman, en ég man í áttunda, 

þá er afmæli hjá vinkonu minni og næsta dag menningarnótt, þá voru allir 

strákarnir að plana að hittast og þannig, ég var þarna í miðjunni og enginn bauð 
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mér, það kom enginn eitthvað: „Frímann nennir þú að koma með á 

menningarnótt, já svona, kemur þú ekki, kemur þú ekki“ og enginn sagði neitt 

við mig, ég bara.... 

Þótt liðin væru nokkur ár frá atvikinu var það ljóslifandi í huga Frímanns. Allir 

þátttakendur upplifðu samskipti við skólafélaga sem flókin og vandasöm. Þeim fannst 

þau oft bera skarðan hlut frá borði í þeirri baráttu.  

6.3 Líðan í skólanum 

Þátttakendur höfðu misjafna sögu að segja um líðan sína í skólanum. Sérstaklega 

upplifðu þau sem voru í framhaldsskóla vanlíðan og skort á félagslegri og námslegri 

aðstoð. Yngri nemendur sögðu að þeim liði almennt vel í skólanum. Fjóla sagði: 

„Auðvitað er það í lagi“. Eldri grunnskólanemendur voru ekki jafn ánægðir með sinn 

skóla og þeir sem yngri voru. Aroni Mána fannst skólinn blátt áfram leiðinlegur og leið 

ekkert sérstaklega þar. Hann ræddi um starfsfólk skólans á eftirfarandi hátt:  

Já já á síðasta ári vorum við með miklu skemmtilegra starfsfólk, þeir svona 

starfsfólkið sem var þarna, sem stundum í tímum með fólki, þeir voru miklu 

meira að tala við okkur skilurðu, voru miklu meira að skemmta sér, að vera með 

okkur, hinir núna, þeir eru ekkert að gera neitt þeir tala ekki við okkur, þeir finnst 

okkur, hreint út sagt bara ömurleg. 

Aroni Mána fannst starfsfólk skólans ekki tala við nemendur á jafningjagrunni og fann 

mun á viðhorfum fyrri starfsmanna til hans og bekkjafélaga. Flestir þátttakendur lýstu 

þó ánægju með starfsfólk og kennara.  

Viðmælendur í framhaldsskóla lýstu allir vanlíðan í skólanum, áttu í erfiðleikum 

með að aðlagast og upplifðu að þeir skiptu litlu máli. Öll höfðu þörf fyrir undirbúning 

fyrir skipti milli skólastiga. Björk lýsti vel hvernig foreldrar hennar stóðu að undirbúningi 

hennar fyrir framhaldsskóla eins og hún sagði:  

Alls konar æfingar, andlegur stuðningur, skóladagurinn byrjar venjulega, ég tala 

við mömmu áður en ég fer í skólann, síðan tala ég við hana áður en ég fer heim 

úr skólanum. 

Björk fór nokkrum sinnum með foreldrum sínum í þann framhaldsskóla sem hún fór í 

og nokkrar æfingar voru undirbúnar af foreldrum hennar áður en hún hóf þar nám. 

Æfingarnar fólust í því að fara með Björk í skólann og sýna henni umhverfi hans áður 

en skólinn byrjaði. Fyrsta ár Bjarkar í framhaldskólanum gekk ekki vel og mætingar 
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hennar voru frekar slakar þó foreldrar hennar hefðu reynt að undirbúa hana fyrir 

væntanlega framhaldskólagöngu en mætingar höfðu batnað þegar viðtalið fór fram við 

Björk. 

 Daníel valdi framhaldsskólann sérstaklega út frá áhugasviði sínu. Líðan hans í 

skólanum var þó ekki í samræmi við væntingar hans til námsins:  

Uhm jú þetta er alveg leiðinlegt sko, uhm þetta er leiðinlegt að vera ekkert, sko 

það lítur líka út fyrir að allir séu að tala við alla og eitthvað svona, en ég er ekkert 

í þessu, þetta lítur úr fyrir að vera voðalega ömurlegt, en ég veit ekki einu sinni 

hvort þetta sé bara eintómir hlutir sem þeir eru að segja hvor öðrum sem munu 

svo deyja út, út af því en þau eru samt að tala saman. 

Daníel gekk illa að kynnast nýjum krökkum í nýjum skóla og fannst hann einmanna og 

utanvelta. Vinir hans voru í öðrum skóla en þar var námsframboð ekki eins og hann 

óskaði sér. 

Hvorki Daníel né Björk fengu námslega aðstoð í framhaldsskólanum. Þetta 

kristallast í orðum Daníels: „Hef ég einhvern tíma, stuðning hvað meinarðu?“ Daníel 

sagði svo: „Ég held nefnilega sko bara að fólk hafi engar áhyggjur af mér.“ Bæði Daníel 

og Björk standa jafnfætis jafnöldrum sínum þegar kemur að námi og töldu sig ekki þurfa 

námslega aðstoð. 

Þó hvorki Daníel eða Björk hefðu fengið námslega aðstoð lýstu þau bæði 

ákveðni vanlíðan í félagslegum samskiptum við jafnaldra. Björk var innt eftir því hvort 

hún hefði leitað eftir stuðningi til námsráðgjafa í menntaskólanum sínum sagði hún: „Jú 

jú, en þau eru eins og þau segja, bara til að aðallega þarna til að hjálpa þér að velja í 

töflu.“ Björk upplifði að ekki væri hægt að leita til námsráðgjafa innan skólans nema til 

þess að fá stundaskrá breytt, ekki væri hægt að fá annan stuðning frá þeim. 

Þegar þátttakendur voru inntir eftir því hvað gæti verið hjálplegt fyrir þá í 

skólanum sagði Björk: „Það vantar bara að það sé talað við mann og kannski eitthvað 

svona reynt svona að kenna samskipti.“ Björk óskaði þess að skólayfirvöld tækju tillit 

til einhverfra nemenda og hefðu þau meira með í ráðum um mál sem sneru beint að 

þeim og unnið væri að lausnum í samráði við þau. Fleiri þátttakendur lýstu sömu 

skoðun og Björk.  
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6.4 Námsleg aðstoð 

Þörf þátttakenda fyrir námslega aðstoð var mismundandi. Yngstu börnin stunduðu nám 

í almennum bekk en voru reglulega tekin út úr skólastofunni í svokölluð námsver þar 

sem sérkennsla fór fram. Bæði Fjóla og Kári voru með stuðningsfulltrúa sem fylgdi 

þeim inni í bekknum og í námsveri. Aðspurður um hvort fleiri nytu góðs af 

stuðningsfulltrúanum svaraði Kári: „Nei bara hún og ég og (nefnir nafn) og hún hjálpar 

stundum í bekknum“. Benedikt fékk einnig aðstoð í fögum sem honum þóttu erfið og 

sagði: „Ég er með einn stuðningsfulltrúa hún heitir (nefnir nafn) og hjálpar mér í sumum 

tímum.“ Þátttakendur töluðu um námslega aðstoð á jákvæðan hátt og ekki var hægt 

að merkja að þeir finndu fyrir óþægindum eða neikvæðum viðhorfum í sambandi við 

hana. 

Nemendur í eldri bekkjum grunnskóla þurftu síður aðstoð við námið en þau 

yngri. Einnig voru dæmi um að viðmælendur merktu ekki að verið væri að aðstoða þá 

sérstaklega en lýstu þó að tiltekin aðlögun væri til staðar. Gott dæmi um þetta var 

reynsla Freyju: „Já þegar gengur illa þá hjálpa kennararnir mér.“ Aðspurð um hvort hún 

hefði enga þörf fyrir námslega aðstoð svaraði hún: „Ekki virkilega, þú veist nei, ég þarf 

eiginlega bara að vera í litlum hópum með kennara sem hjálpar mér og allt þannig þá 

er ég bara fín.“ Freyja sagði frá því í öðru samhengi að hún ætti í miklum erfiðleikum 

með að vera innan um marga og nauðsynlegt var fyrir hana að vera í litlum hópum. 

Henni liði betur þegar hún væri í fámenni og gengi námslega betur. Það má segja að í 

raun hafi verið tekið mið af námsþörfum án þess að hún upplifði að hún fengi sérstaka 

námslega aðstoð.  

Reynsla Frímanns af framhaldskólagöngu var frekar endaslepp og hann lýsir 

henni svona: „Já þetta var ógeðslega leiðinlegur skóli, ég fékk enga hjálp, þeir lofuðu 

alltaf og svo bara hjálpaði mér enginn.“ Frímann hætti í framhaldskóla eftir eina önn 

vegna þess að honum leið illa og upplifði enga aðstoð eða aðlögun frá skólanum. Hann 

fór á almenna braut sem hentaði honum illa vegna þess að hann taldi sig þurfa meiri 

aðstoð:  

Þar þarftu skilurðu að vera skilurðu með Downs eða eitthvað þannig skilurðu til 

að fá skilurðu almennilegan stuðning í framhaldsskóla.  

Í raun var Frímann að undirstrika að námið þurfi að vera aðlagað að hverjum og einum 

óháð fötlun sem ekki var gert í hans tilfelli. Og síðar hélt hann áfram:  
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Ég held bara að það sé verið að vanmeta þetta, að vera einhverfur, hvað þetta 

er erfitt, ég myndi alveg drepa einhvern til að læra, geta lært og verið í skóla 

sko, en ég bara get það ekki. Ég bara fæddist svona og get ekki breytt því.  

Frímann vildi alls ekki fara á starfsbraut vegna þess að hann samsamaði sig ekki með 

nemendum á starfsbraut. Hann taldi að innan framhaldsskólans væri ákveðið vanmat 

á þeim stuðningi sem einstaklingar með einhverfu þurfi og þeim sé ekki mætt nægilega 

vel.  

6.5 Upplifun af kynningu á einhverfu í skólanum  

Kynning á einhverfu í skólum þátttakenda mæltist mismunandi fyrir enda reynslan ólík. 

Öll töldu að kynning eða fræðsla á einhverfu í skólaumhverfinu hefði kannski ekki skilað 

þeim meira umburðarlyndi eða betri skilningi. Stundum höfðu þau sjálf ekki verið 

nægilega vel upplýst um fræðsluna. Reynsla Bjarkar var slæm: „Það var hryllingur öll 

kynningin“ og hún bætti við:  

Ég man það ekki en það var alveg, það voru nokkrir fundir alveg með brjálaðri 

mömmu og pabba með skólanum eftirá. Af því að í sjálfu sér hafði ég aldrei 

samþykkt, aldrei samþykkt að það væri sagt hver væri með Aspergers og fóru 

bara að lýsa bíómyndahugtakinu um Aspergers á fullu, bara svo mikil alhæfing, 

síðan var þarna nánast bara nafngreindir nokkrir krakkar. 

Björk hafði því ekki verið höfð með í ráðum þegar ákveðið var að vera með fræðslu í 

skólanum og hún var nafngreind sem einhverfi einstaklingurinn. Henni fannst að verið 

væri að alhæfa um hvernig einhverfir einstaklingar væru og fann fyrir neikvæðum 

viðhorfum í kjölfarið. Jafnframt versnaði eineltið sem hún varð fyrir í skólanum eftir 

kynninguna. Aðrir höfðu jákvæða reynslu, eins og Guðrún, en í hennar skóla var 

kynningin að frumkvæði annars einstaklings sem var einhverfur:  

Kennararnir í þriðja og fjórða bekk, Ómar var sem sagt eini sem sá að þetta var 

ekki hættulegt enda var hann svona sjálfur, já og það var sem sagt hann sem 

bað um að það yrði haldin einhvers konar samkoma eða eins og við kölluðum 

þetta einhverfufundur, þá var komið sem sagt með einhverjar glærur og þeim 

var varpað upp á vegg og svo var lesið af þeim þú veist, eins og þarna við þessar 

aðstæður erum við óörugg, við viljum geta verið í friði við að læra, erum mjög 

skipulögð og eitthvað, þú veist svona eitthvað þú veist sem einkenndi okkur 

bæði.  
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Þau sem höfðu reynslu af kynningu eða fræðslu á einhverfu í skólunum töldu að 

töluvert vantaðu upp á að þau hefðu verið höfð með í ráðum. 

6.6 Einelti 

Sjö viðmælendur af tíu höfðu reynslu af einelti í skólaumhverfinu. Flestir þeirra höfðu 

orðið fyrir grófu og alvarlegu einelti stóran hluta af grunnskólagöngu sinni. Þessi 

reynsla var átakanleg og til þess að gefa innsýn í reynsluheim viðmælenda verða 

frásagnir tveggja nýttar. Um er að ræða tvær stúlkur en frásagnir drengjanna voru 

svipaðar. Freyja átti langa og erfiða sögu um einelti og aðspurð um eineltið sagði hún:  

Þetta var einelti gangandi frá allt upp í orðlegt, félagslegt, andlegt bara allt sem 

þú getur hugsað um var eiginlega bara það sem ég þurfti að ganga í. 

Eineltið sem Freyja varð fyrir stóð yfir frá fyrsta bekk meira og minna allt þar til að hún 

skipti um skóla í sjöunda bekk grunnskóla. Hún var beitt ofbeldi af bekkjabróður sínum:  

Já þetta var einn af þeim strákum sem höfðu verið að leggja mig mjög mikið í 

einelti og þegar ég stóð upp fyrir sjálfri mér þá koma hann með klump sem hafði 

verið steinn inn í, þannig að þetta var extra þungt fyrir þriðjabekkjar hendur hans 

og henti á hnéð á mér og þú veist ég var með fæturna svona og þannig að hann 

fór með þetta á. (Freyja sat með beinar fætur í sitjandi stöðu sem þýðir að þetta 

hefur virkilega verið vont að fá steinninn beint á hnéð). 

Eineltið hafði í sumum tilfellum alvarlegar afleiðingar og Freyja lýsti því vel hvaða áhrif 

eineltið hafði á líf hennar og líðan:  

Þetta er alveg eins og einhverfa og athyglisbrestur en þunglyndið mitt varð mjög 

slæmt eftir að ég var lögð í einelti, þú veist þetta fór alltaf dýpra og dýpra, dýpra 

og dýpra og svo kom bara að því að þegar ég var í þriðja bekk var ég farin að 

hugsa um sjálfsvíg, það var orðið það alvarlegt. 

Þegar í þriðja bekk fór Freyja að hugsa um að taka eigið líf sem lýsir vel þeirri miklu 

vanlíðan sem hún upplifði í tengslum við eineltið. Viðbrögð skólaumhverfisins við einelti 

voru ólík eftir einstaklingum en oft virtust aðgerðir skólayfirvalda máttlausar eins og í 

tilfelli Freyju:  

Það var reynt, mamma mín var brjáluð hún hataði alla krakkanna út af þessu og 

mig minnir að ég, að við höfum haft mjög marga fundi með þessum stráki sem 

var aðallega að gera þetta og mömmu hans, mér og mömmu minni og mig 
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minnir að hann var að kenna mér um þetta að ég hefði átt að byrja, meðan það 

var ekki satt þá hafði ég verið að segja eitthvað, tala við einhvern annan og hann 

komið inn í samtalið og tekið það sem einhverja móðgun og byrjaði að leggja 

mig í einelti. Þetta fór einhvern tíma, það, hann sagðist eitthvað vera hrifin af 

mér og kennarinn „þetta er bara það sem strákar gera“ þú veist og bla bla bla, 

það fór út í það að hann byrjaði að snerta mig á óviðeigandi hátt af því að og 

sagði ef þú verður ekki kærastan mín þá á ég eftir að nauðga þér, þegar hann 

var í þriðja bekk og ég var líka í þriðja bekk.  

Freyja taldi viðbrögð kennara í tengslum við eineltið ekki hjálpleg. Hún upplifði að 

eineltið væri véfengt og ekki talið nægilega alvarlegt.   

Annað dæmi er saga Bjarkar af einelti alla grunnskólagönguna: 

Hum, það voru, ég var mjög oft barin, eitt skipti með, alvarlegasta skiptið var ég 

barin með svona þythokkíkylfu í hálsinn og ég reyndar þorði ekki að segja það 

fyrr en um kvöldið og ég var komin heim, en það var af því að þá gat ég ekki 

orðið borðað, það bólgnaði svolítið mikið upp vélindað.  

Hið alvarlega og ofbeldisfulla einelti hafði áhrif á löngun Bjarkar til að nálgast 

skólafélaga eins og hún sagði: „Um ég var náttúrulega mikið lögð í einelti. Þannig að 

ég var ekkert endilega að reyna að kynnast krökkunum.“ Þegar Björk var spurð hversu 

lengi eineltið hafði staðið sagði hún:  

Svona fyrsta til sjöunda bekk var ofsa mikið líkamlegt en eftir það svona fóru 

krakkarnir að átta sig á, já hún getur kvartað ef það sést eitthvað þannig að þá 

var það meira bara svona hunsun eftir það. 

Eineltið sem þátttakendur höfðu reynslu af var því bæði líkamlegt og andlegt. Það átti 

sér stað í langan tíma og í sumum tilfellum alla grunnskólagönguna þrátt fyrir tilraunir 

skólaumhverfisins til að taka á því. Þátttakendur upplifðu takmakaðan stuðning í 

tengslum við eineltið og lýstu miklu máttleysi skólaumhverfisins til að hjálpa. Frásögn 

Bjarkar endurspeglar það:  

Það var rosalega mikið reynt, foreldrar mínir, og rosalega mikið, rosalega miklu 

lofað alltaf á hverjum fundi. Bæði að barnaverndarnefnd kom og þegar 

félagsmálaráðuneytið kom og allt svona en það var aldrei neitt sérlega mikið 

gert í því.  
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Það vekur athygli að eineltismál Bjarkar fór inn á borð hjá Barnaverndaryfirvöldum og 

ráðuneytis sem bendir til alvarleika málsins. Þrátt fyrir aðgerðir yfirvalda varð líðan 

Bjarkar ekki betri og aðgerðir í tengslum við eineltið báru lítinn árangur.  

6.7 Samantekt 

Kaflinn fjallar um upplifun viðmælenda á þátttöku sinni í skólanum og umhverfi hans. 

Viðmælendum fannst erfitt að taka þátt frímínútum og skólatengdum atburðum og lýstu 

takmörkuðum stuðningi frá skólaumhverfinu. Félagsleg samskipti við skólafélaga voru 

yfirleitt krefjandi og flestir óskuðu eftir aðstoð eða stuðningi til þess að verða betri í 

þeim. Líðan í skólanum var misjöfn. Flestum grunnskólanemendum leið þokkalega í 

skólanum og voru ákaflega jákvæðir þegar námslegur stuðningur var ræddur. Þeir 

fundu ekki fyrir fordómum eða vanlíðan í tengslum við þörf sína fyrir námslegan 

stuðning. Skólarnir virtust mæta þeim vel og námið var vel aðlagað að þörfum þeirra. 

Framhaldsskólanemendur lýstu töluverðri vanlíðan. Þeir sem þurftu námslegan 

stuðning í framhaldsskólanum fannst sér ekki mætt á viðeigandi hátt. Þeir sem stóðu 

vel í námi upplifðu samt vanlíðan og töldu að félagslegur stuðningur hefði komið að 

gagni. Reynsla af fræðslu skólanna á einhverfu var misjöfn en viðmælendur voru 

sammála um að fræðslan skilaði þeim ekki meira umburðarlyndi eða skilningi hjá 

jafnöldrum. Margir höfðu sára og átakanlega reynslu af einelti. Máttleysi skólayfirvalda 

var áberandi, aðgerðir til að sporna við eineltinu virkuðu seint og skiluðu ekki betri líðan 

viðmælenda í skólanum.  
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7 Þátttaka í  tómstundastarfi  

Í þessum kafla verður fjallað um reynslu og upplifun þátttakenda í skipulögðu og 

óskipulögðu tómstundastarfi. Skoðuð verður reynsla þeirra af vináttu og hvernig þau 

verja frítíma sínum. Einnig verða áhugamál þeirra reifuð stuttlega í tengslum við 

vináttu. Í lokin verða helstu niðurstöður dregnar saman.  

7.1 Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi  

Allir viðmælendur voru virkir þátttakendur í fjölbreyttu og mismunandi tómstundastarfi 

svo sem í ákveðnum íþróttafélögum eða skátunum. Viðmælendur stunduð flestir 

tómstundastarf oft í hverri viku. Yngstu grunnskólabörnin höfðu öll verið í skipulögðu 

tómstundastarfi fyrir fötluð börn á vegum sveitarfélagsins. Móðir Fjólu sagði frá:  

Þrisvar í viku í Hrafninum og einu sinni í viku Tónstofa Valgerðar og einn frídagur 

í viku sem hún þarf að hafa fyrir sjálfa sig, hún þarf þess líka en hún er að fara 

að hætta í Hrafninum í lok þessa mánaðar og við ætlum í staðin næsta vetur að 

setja hana í Myndlistaskóla. 

Viðmælendur lýstu almennt ánægju með það tómstundastarf sem þeir 

stunduðu. Þó að tómstundastarfið væri seinni part dagsins eftir skóla þá kvörtuðu 

börnin ekki yfir þreytu en hlökkuðu yfirleitt til. Þau sem stunduðu skipulagt 

tómstundastarf sveitarfélaga fyrir fötluð börn höfðu öll jákvæða reynslu af þessum 

úrræðum og voru virkir þátttakendur. Kári var í tómstundastarfi fyrir fatlaða nemendur 

og sagði svo frá: „Það er svona frístundir fatlaðra sem ég fer í á mánudögum sem heitir 

Hof.“ Aðspurður um hvernig honum líkaði að vera þar svaraði Kári stutt og laggott: 

„Vel“. Upplifun yngri barnanna af þessu starfi var góð og þau fundu ekki fyrir fordómum 

gagnvart þessum úrræðum. Sá hluti hópsins sem var í tómstundastarfi fyrir fatlaða 

nemendur tók síður þátt í íþróttastarfi, heldur eingöngu skipulögðu starfi 

sveitarfélagsins. 

 Viðmælendur sem völdu að taka þátt í íþróttum og starfi hjá íþróttafélögum 

höfðu stundað íþróttina í langan tíma. Daníel hafði verið í fótbolta í 11 ár og byrjaði 

snemma: „Já ég var sex ára þegar ég byrjaði, sko já það var sem sagt æskuvinur minn 

þá, hann plataði mig til að byrja að æfa, ég hef bara ekkert hætt síðan“. Frímann hafði 

verið lengi í handbolta og stóð sig vel: „Nei og svo byrjaði ég í 6. bekk í handboltanum, 

út af því að ég ætlaði að verða betri en allir þeir í handbolta, það var þannig (og þú ert 

það) já ég er það ennþá.“ Frímann fann leið til þess að efla sig og sagði berum orðum 
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að hann væri í handboltanum til þess að verða betri en bekkjafélagar. Hann stóð við 

það og hafði náð langt. Daníel og Frímanni leið báðum vel og höfðu góða reynslu af 

íþróttafélögunum sínum. Áberandi var að þau sem fundu sína hillu voru ánægð og 

upplifðu stuðning innan til dæmis íþróttafélaga og fannst þau samþykkt innan þess 

tómstundastarfs sem þau höfðu valið sér.   

Viðmælendur voru sammála um að tómstundastarf þeirra var ánægjulegt og 

stundum hjálplegt á ýmsan hátt en reynsla Frímanns er gott dæmi um slíkt. Frímann 

hafði stundað handbolta í nokkur ár. Í viðtalinu við hann komu ítrekað fram ákveðnir 

erfiðleikar hans við að halda sér rólegum í ýmsum aðstæðum. Hann gæti til dæmis 

ekki verið í matarboðum innan fjölskyldunnar eða farið út að borða með fólki vegna 

þess að hann átti erfitt með að vera kyrr og sagði:  

Bara að vera kyrr sko, ég get ekki verið kyrr sko, ég er of mikið æst manneskja 

til að sitja kyrr sko. Þegar ég sest lengi byrja ég að hreyfa fæturna mína svona 

(sýnir hvernig fætur hans þurfa stöðugt að vera á hreyfingu). 

Í handboltanum leið Frímanni hins vegar vel og fékk útrás. Hann fann fyrir ró og leið 

vel á æfingum þó að æfingarnar væru oft krefjandi. Hann æfði handbolta fimm sinnum 

í viku og oft um helgar en sagði sjálfur:  

Ég er bara mjög rólegur í handbolta, þú veist það hefur aldrei gerst þannig að 

einhver hefur reynt að meiða mig en ég aldrei neitt öskrað á móti, ég hef alltaf 

bara horft á þá, bara sagt ekki neitt sko, það er alltaf, ég er mjög rólegur í 

handboltanum, fólki finnst það mjög skrýtið hvernig ég get verið svona mjög 

rólegur þegar einhver er að reyna að meiða mig sko. 

Aðspurður um hvernig handboltafélagar hans hefðu tekið honum sagði Frímann: „Þeir 

voru strákarnir sem ég aldrei hata sko, þeir sem ég elska sko, ég hata þá alls ekki, 

bæði í (nefnir tvö íþróttafélög) ég elska þá“.  

Nokkrir viðmælendur höfðu prufað mismundandi tómstundaiðju áður en þeir 

fundu eitthvað sem hentaði þeim. Björk prufaði ýmislegt, bæði íþróttir og tónlistarskóla, 

en fann sig ekki innan þessara greina:  

Ég var í, ég var í lúðrasveit í grunnskóla en ég kýs samt heldur tómstundastarf 

sem er engir öfgar, rosalega mikið orðið bara. Ég hætti í handbolta 12 ára, þá 

var bara komið. Öll kvöld æfingar, bara strax komin svo miklar og strax byrjað 

að velja úr, ég er svona meira fyrir bara svona sem þú ert alltaf jafningi. 
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Hún var nú virk í Skátunum og hafði verið lengi.  

Í stuttu máli má segja að reynslan af tómstundastarfi var afar jákvæð og gefandi. 

Enginn lýsti neikvæðri reynslu heldur upplifðu börnin viðurkenningu og samþykki 

(hlutdeild). Þetta er athyglisvert í ljósi þess að oft er talað um að einhverfir einstaklingar 

eigi erfitt með hópíþróttir. Það var lítill munur á þátttöku þeirra sem voru í grunnskóla 

og þeirra sem voru í framhaldsskóla.  

 Það virtist henta viðmælendum vel að vera í skipulögðu tómstundastarfi. Öllum 

líkaði vel að hafa ákveðið skipulag og upplýsingar um hvað væri framundan hjá þeim. 

Þau bentu einnig á að vanlíðan gæti fylgt því ef vantaði uppá skipulag dagsins eins og 

Benedikt sagði: „Mér finnst það bara þægilegt þá hef ég alltaf eitthvað að gera, þá er 

ég ekki bara heima og leiðast eða eitthvað“.   

7.2 Vinatengsl og þátttaka í óskipulögðu tómstundastarfi 

Samvera með vinum og fjölskyldu var viðmælendum ofarlega í huga. Börnin áttu vini 

og umgengust þá oftast í skólaumhverfi eða um helgar. Sá tími sem þau notuðu til að 

vera með vinum sínum var hins vegar oft takmarkaður. Guðrún sagðist eiga einn besta 

vin en þegar hún var innt eftir því hversu oft þau hittust: „Síðast hitti ég hann fyrir jól“. 

Þá voru liðnir um það bil fjórir mánuðir síðan þau hittust síðast. Fleiri viðmælendur 

höfðu svipaða sögu að segja og hittu vini sína nær eingöngu í skólaumhverfinu en lítið 

utan þess. Þegar Freyja var spurð nánar um af hverju hún hitti vini sína sjaldan eða 

eingöngu í skólanum sagði hún: „Já mér finnst það bara fínt“. Þegar gengið var á hana 

um hvort hún notaði þá frekar helgarnar til að vera með vinum sínum svaraði hún: „Þá 

er ég bara heima.“  

 Viðmælendur vissu vel að félagslega ættu þeir erfitt með samskipti. Björk sagði: 

„Ég hef alltaf átt erfitt með að kynnast fólki, þannig að síðan hentar mér annars bara 

mikið að vera ein“. Það má túlka þetta á þann hátt að hún telji einsemd betri kost en 

samveru með öðrum. Björk fannst félagsleg samskipti oft kerfjandi sérstaklega við 

jafnaldra sem henni fannst erfitt að ná til.   

Fæst þeirra áttu auðvelt með að viðhalda vináttu og vissu það oft sjálf en 

sögðust skorta frumkvæði að því að hafa samband við vini sína. Í viðtali við Aron Mána 

sagðist hann eiga erfitt með vera „félagslegur“:  

Ég er að reyna að bæta mig í því, þegar kemur að socialisera, socialisera þá er 

ekkert að ætla, það er ekki hægt, það er bara að reyna það besta sem þú getur. 
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Hann sagðist gjarnan vilja hafa hlutina öðruvísi en sér gengi ekki vel að rækta vinina:  

Já uhm já ég væri alveg til í að hafa þetta öðruvísi, en stundum líkar mér alveg 

vel að vera einn heima, mig langar til þess að taka með mér vini heim oftar, en 

mig langar líka til stundum til að vera einn heima.  

Það má segja að börnin og ungmennin höfðu á ákveðin hátt minni þörf fyrir 

samveru með vinunum og lýstu raunverulega meiri þörf fyrir að hvíla sig eftir skóla og 

tómstundastarf, það var einfaldlega minna rými fyrir að rækta vináttu í hugum þeirra. 

Þeim fannst samt afar mikilvægt að eiga vini. 

Í frásögnum kom fram að mörg hver töldu bestu vini sína vera einstaklinga sem 

þau höfðu þekkt frá barnæsku. Miðað við að krakkarnir voru á aldrinum 12 – 17 ár var 

sérstakt að heyra um vináttu sem enn var til staðar í hugum þeirra allt frá unga aldri. 

Daníel sagði um vini sína: „Já tveir af þeim er ég sko búinn að þekkja síðan bara síðan, 

örugglega í vöggu.“ Fleiri lýstu því að eiga vini frá því þau voru ungbörn. Freyja sagði 

þetta:  

Já einn af þeim hef ég þekkt, það er æskuvinur minn, ég hef þekkt hann frá því 

ég var svona eins árs, hann það var strax og þau komu, var hann, við sem sagt 

sett saman og bara látin leika saman. 

Freyja og fleiri viðmælendur lýstu því að foreldrar höfðu oft haft frumkvæðið af því að 

þau eignuðust vini og héldu tryggð við þá. Benedikt sagði:  

Já líka Andri hann er svona, hana mamma á vinkonu sem heitir (nafnið ekki birt) 

þær voru vinkonur þegar þær voru litlar, mamma mín er nefnilega bara ótrúlega 

stór samt er hún smávaxin og þær eru vinkonur og þá kynntist ég Andra út af 

því að þær eru vinkonur og svo urðum við Andri bestu vinir. 

Einungis tveir viðmælendur sögðu skýrt að þeir hittu vini sína oft og reglulega. 

Aðspurður um hversu oft hann hitti vini sína sagði Frímann: „Á hverjum degi sko“. 

Einnig talaði Daníel um að eiga góða vini sem hann hitti reglulega: „Við tveir þrír erum 

saman og kannski að skemmta okkur og eitthvað, stundum er þetta bara við tveir af 

okkur fimm strákum eitthvað saman heima.“ Viðmælendur sögðu frá því að þeim fannst 

sumum ákaflega erfitt að viðhalda vináttu þó að þau ættu góða vini. Þeim fannst 

mikilvægt að draga sig í hlé frá fólki og lýstu þörf fyrir einveru og næði. Þörfin fyrir 

einveru gat bitnað á því hvernig þau ræktuðu vini sína.  
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7.3 Tómstundastarf og samskipti við jafnaldra        

Viðmælendur áttu allir áhugamál sem þeim fannst mikilvægt að sinna í frítíma sínum.  

Þessi áhugamál voru oft ekki í skipulögðum farvegi heldur frjálst val þátttakenda. 

Stundum virtust áhugamálin minnka þann tíma sem notaður var til að hitta vinina. 

Áhugamálin voru stundum ólík dæmigerðum áhugamálum jafnaldra eins og Guðrún 

lýsti:  

Já fræðslumyndir, ég er með, ég les víst ekki án gleraugna, svo jú ég les mikið 

af fræðiritum og veit til dæmis mikið um staðhætti sums staðar í heiminum, um 

lög og reglur um sitthvað sem ég ætti ekki að vita (hlátur). 

Guðrún sagðist hafa gaman af hlutum sem jafnaldrar hafa lítinn áhuga á, meðal annars 

lögum og reglum. Jóhann hafði sérstakan áhuga á þjóðsöngvum. Því voru hugðarefni 

þátttakenda ekki endilega þeim til framdráttar þegar átti að spjalla við jafnaldrana og 

eiga gagnkvæm samskipti. Oft fundu börnin þetta vel sjálf eins og fram kom hjá 

Guðrúnu sem lýsti því hvernig hún reyndi að ná til bekkjasystra sinna:  

Já þær eru svona manneskjur sem ég get talað við, en þú veist, ég á oft til að 

endurtaka það sem ég segi, og endurtaka þú veist ég get komið um daginn og 

sagt eitthvað og svo kem ég daginn eftir og segi það sama, bara af því að mér 

finnst það merkilegt, já, og ég segi yfirleitt frá því sem mér finnst merkilegt. 

Guðrún hafði mikinn áhuga á „fánýtum fróðleik“, sem hún vildi deila með bekkjasystrum 

sínum. Hún endurtók ítrekað til að ná athygli en án árangurs vegna þess að hennar 

hugðarefni voru það sérstök að fáar bekkjasystur hennar gátu samsamað sig með 

þeim og skilja hana ekki. Benedikt útskýrði vel hvernig honum fannst að eiga í 

samskiptum við jafnaldra um áhugamál sín:  

Það var einu sinni þegar ég var að tala við Tandra, þá svona, þá finnst mér 

svona erfitt að komast að og hvenær ég fara að og hvenær ég á að fara út, 

hvenær ég á að hætta og hleypa honum að og eitthvað.  

Benedikt sagðist eiga virkilega erfitt með að átta sig á því hvernig samræður eiga að 

vera, hvenær hann átti að gefa vini sínum rými og hvenær hann átti að segja frá því 

sem skiptir hann máli. Hann virtist því ekki átta sig á þeim óskráðu reglum sem gilda 

um orðaskipti fólks varðandi tímasetningar, hlustun og fleira. Viðmælendur voru flestir 

sammála um að þeim fannst flókið að átta sig á hvernig best væri að haga sér þegar 

þeim langaði að ræða um hugðarefni sín við jafnaldra. Sérstaklega fannst þeim erfitt 
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hvenær viðeigandi var að ræða um áhugamálin og hvenær þeir ættu að gefa öðrum 

rými fyrir þeirra áhugamál.   

Nokkur áttu vini sem höfðu svipuð áhugamál. Þegar Freyja var spurð hvað hún 

ætlaði að gefa vinum sínum í jólagjöf og hvort hún keypti gjafirnar í verslunar-

miðstöðvum svaraði hún:  

Meinarðu til þess að kaupa jólagjafir, oftast þá bara kaupi ég þær í Nexus dæmi, 

því þeir sem ég þekki eru bara nördar, þannig að ég fer bara í Nexus þú veist 

mamma kaupir hinar.  

Freyja sagði berum orðum að hún og vinir hennar væru nördar sem hafa sömu 

áhugamál og hún. Freyja var upptekin af áhuga sínum á ýmsu sem verslunin Nexus 

býður viðskiptavinum sínum og gengur út frá því að vinir hennar séu sama sinnis.  

7.4 Samantekt 

Viðmælendur voru allir í hefðbundnu tómstundastarfi nokkrum sinnum í viku og nokkrir 

höfðu stundað íþróttir lengi. Reynsla allra af tómstundastarfi var jákvæð. Hvort sem um 

var að ræða hefðbundnar íþróttir eða sérstök úrræði fyrir fatlaða nemendur á vegum 

sveitarfélaganna. Skýrt kom fram að eftir skóla og tómstundstarf voru börnin oft þreytt 

og höfðu þörf fyrir næði og rólegheit. Viðmælendum fannst flókið að átta sig á 

jafnöldrum, sér í lagi hvernig þeir áttu að nálgast þá þegar áhugamálin voru mjög ólík. 

Jafnframt fannst þeim oft erfitt að taka tillit til annarra. Allir viðmælendur áttu vini og 

töluðu vel um þá þótt sá tími sem fór í að sinna vinum væri minni en þeir hefðu kosið. 

Öllumvar umhugað um að eiga góða vini.  
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8 Niðurlag  

Í þessum lokakafla verða umræður um niðurstöður og hvernig túlka má þær í samhengi 

við aðrar rannsóknir um efnið. Einnig verður lagt út frá þeim mannréttindasjónarmiðum 

sem ritgerðin byggir á.  

8.1 Heimilið, mikilvægur griðastaður 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einhverf börn og ungmenni upplifa almenna 

ánægju með fjölskyldulíf sitt og telja ekki að þátttaka þeirra heima við sé frábrugðin því 

sem gengur og gerist. Foreldrar einhverfra barna hafa bent á að ýmislegt hafi áhrif á 

þátttöku þeirra heima við, nauðsynlegt sé að hafa reglufestu og skipulag í daglegri 

rútínu þannig að börnunum líðið vel. Viðkvæmni fyrir áreitum í umhverfimi svo sem 

hljóð, snerting og ljós geti dregið úr þátttöku þeirra heima við (Bagby o.fl., 2012). 

Viðmælendur í þessari rannsókn voru spurð ítarlega út í hvort eitthvað í umhverfi þeirra 

heima við hefði jákvæð eða neikvæð áhrif á þátttöku. Börnin töldu ekkert í umhverfinu 

heima við hindra þátttöku eða hafa neikvæð áhrif á hana. Þetta er ekki samhljóða mati 

foreldra í megindlega hluta rannsóknarinnar um lífsgæði, þátttöku og umhverfi 

einhverfra barna (Egilson, Jakobsdóttir og Ólafsdóttir, 2017) þar sem foreldrar vildu sjá 

ríkulegri þátttöku í athöfnum daglegs lífs og töldu þætti tengda félagslegum, 

líkamlegum og vitrænum kröfum athafna draga úr þátttöku barna sinna heima við. Auk 

þess töldu þeir að skortur væri á stuðningi og úrræðum í umhverfinu. Rannsóknir hafa 

sýnt að sjónarhorn barna og foreldra eru gjarnan ólík (Egilson, Ólafsdóttir o.fl., 2017; 

Hemmingsson o.fl., 2017) og bendir ýmislegt til að foreldrar aðlagi aðstæður og nýti 

fjölbreyttar leiðir til að stuðla að þátttöku barna sinna heima við (Egilson, Jakobsdóttir 

og Ólafsdóttir, 2017). Börnin virðast þó sjálf vera sátt og ánægð með þátttöku sína, 

sem endurspeglast einnig í lífsgæðahluta rannsóknarinnar þar sem þátttakendur voru 

almennt ánægðir með líðan sína og þátttöku innan fjölskyldunnar (Egilson, Ólafsdóttir 

o.fl., 2017; Linda Björk Ólafsdóttir o.fl., 2014).  

Viðmælendur litu á heimilið sitt sem sinn „griðastað“ og höfðu ákveðna þörf fyrir 

hvíld heima við eftir til dæmis skóladaginn. Stuðningur fjölskyldunnar skipti miklu máli 

enda reiddu börnin sig oft á foreldra sína og systkini og virtust foreldrar gegna 

lykilhlutverki gagnvart þátttöku barna sinna. Bæði tóku foreldrar að sér að hlutast til um 

að virkja börn sín til þátttöku á ýmsum sviðum og að tryggja að þau tækju þátt í 

atburðum innan og utan fjölskyldunnar. Þátttaka barnanna í ýmsum viðburðum var oft 
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háð því hvort og hvenær foreldrar gátu gripið inn í og til dæmis sótt barnið ef því var 

farið að líða illa. 

Stúlkurnar í rannsókninni áréttuðu mikilvægi þess stuðnings sem þær fengu frá 

mæðrum sínum. Allar glímdu þær við kvíða sem telja má að hafi haft veruleg áhrif á 

líðan þeirra og þátttöku. Rannsóknir hafa bent á mikilvægi þess að huga að kvíða og 

streitu hjá einhverfum börnum og ungmennum (Hilton o.fl., 2007; Hochauser og Engel-

Yeger, 2010). Drengirnir í rannsókninni tjáðu sig einnig um fjölskyldur sínar og töluðu 

vel um þær, þótt þeir væru kannski ekki eins opinskáir um fjölskyldulífið. Ekki kom fram 

í frásögnum þeirra að þeir glímdu við kvíða líkt og stúlkurnar.  

8.2 Skólaumhverfi og aðstoð í skólanum  

Skólaumhverfið var ákveðin áskorun fyrir alla viðmælendur. Með nokkrum 

undantekningum leið þeim ekki illa í skólanum en þátttaka í ýmsum athöfnum innan 

skólans var krefjandi fyrir börnin. Frímínútur og frjáls tími þar sem hávaði var mikill, 

margmenni eða óskipulag skapaði oft vanlíðan. Þessar niðurstöður eru í takt við 

niðurstöður PEM-CY matslistans um skólaþátttöku en samkvæmt þeim var hlutdeild 

barnanna minnst í athöfnum sem kröfðust samskipta við jafnaldra utan skólastofunnar 

(Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015). Viðmælendur tóku undir það að þátttaka þeirra í 

athöfnum utan skólastofnunar var takmarkaðri en þeir hefðu kosið.  

Grunnskólanemendur voru almennt sáttir við hvernig námsleg aðstoð var veitt í 

skólanum. Þeim fannst ekki skorta stuðning og lýstu hvernig skólinn hafði reynt að 

mæta þeim miðað við þarfir þeirra hverju sinni. Í megindlega hluta rannsóknarinnar 

kom fram ólík sýn barna og foreldra þegar líðan og skólaþátttaka var skoðuð. Börnin 

voru ánægðari með skólann en foreldrar, sem töldu ýmislegt takmarka líðan og hafa 

áhrif á þátttöku barna sinna í skólatengdum athöfnum. Foreldrar bentu meðal annars 

á að athafnir sem voru krefjandi og innihéldu áberandi skynáreiti í umhverfinu höfðu 

neikvæð áhrif á þátttöku barnanna. Jafnframt að skólaumhverfið væri ekki nægilega 

vel aðlagað né styðjandi (Gunnhildur Jakobsdóttir o.fl., 2015; Linda Björk Ólafsdóttir 

o.fl., 2014). Viðmælendur hér voru aftur á móti sammála mati foreldra (Gunnhildur 

Jakobsdóttir o.fl., 2015) um að félagsleg aðstoð í tengslum við samskipti við 

bekkjafélaga væri ekki fyrir hendi í skólaumhverfinu.  

Í framhaldsskólanum var upplifun ungmennanna af þátttöku og stuðningi 

neikvæð. Framhaldsskólanemendum sem stunduðu nám á hefðbundinni námsbraut 

leið illa í skólanum og lýstu þeir mikilli vanlíðan, sérstaklega í tengslum við að takast á 
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við nýjan skóla þar sem þeir þekktu fáa. Þeim fannst erfitt að kynnast öðrum 

nemendum og upplifðu sig til hliðar við þá. Engin aðstoð eða úrræði voru innan 

skólanna sem gat auðveldað þeim að nálgast betur samnemendur sína. Námsráðgjöf 

í framhaldskólanum. sem ætla má að geti verið hjálpleg í slíkum tilfellum. virtist ekki ná 

til þeirra og þeim fannst skorta félagslegan stuðning í skólanum. Námsráðgjöf er 

samkvæmt reglugerð um starfslið og skipulag framhaldsskóla nr.1100/2007 ætlað 

meðal annars að skipuleggja ýmsar aðgerðir sem stuðlað að betri líðan nemanda í 

skólanum. Þessu hlutverki virtist ekki vera sinnt í tilvikum viðmælenda. 

Aðeins einn fyrrum framhaldsskólanemi þurfti námslega aðstoð. Upplifun hans 

af framhaldskólanum var neikvæð, sér í lagi vegna þess að úrræði voru ekki sniðin að 

þörfum hans. Í aðalnámskrá framhaldsskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015) er fjallað um nemendur með sérþarfir og fatlaða nemendur og samkvæmt 

námskránni eiga þeir rétt á stuðningi í samræmi við metnar þarfir. Fatlaðir nemendur 

skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir því sem kostur er, en svo virðist sem 

þörfum nemandans í rannsókninni hér hafi ekki verið mætt í almennu skólastarfi og sá 

sem veittur var á starfsbraut hentaði honum ekki.  

Rannsóknin staðfestir að einelti fyrirfinnst í grunnskólum landsins og ákveðið 

úrræðaleysi skólafólks við að taka á því. Þrátt fyrir yfirlýsta stefnu og eineltisáætlanir 

skólanna höfðu sjö þátttakendur í þessari rannsókn orðið fyrir einelti og sum nánast 

alla skólagöngu sína. Flestir grunnskólar eru með eineltisáætlanir og í Reykjavík er 

stuðst við Olweusáætlun til að taka á einelti. Markmið hennar er að draga úr tækifærum 

til eineltis og skapa þannig andrúmsloft að einelti borgi sig ekki (Reykjavíkurborg, skóla 

og frístundasvið, 2017). Ljóst er að fylgjast þarf enn betur með nemendum með 

einhverfu með tilliti til eineltis. Erlend rannsókn bendir á að einhverfir nemendur eru í 

aukinni hættu á því að verða fyrir einelti (Humphrey og Lewis, 2008).  

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að bæði eigi að veita námslegan og 

félagslegan stuðning öllum til handa í skóla án aðgreiningar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Enginn af þátttakendum í rannsókninni sögðust hins 

vegar hafa fengið félagslegan stuðning í grunn- og framhaldskóla. Oft eru námsgögn 

og aðstæður aðlagaðar í skólum án þess endilega að einhverfir nemendur geri sér 

grein fyrir slíku. Það breytir hins vegar ekki upplifun nemenda. Reynsla nemendanna í 

þessari rannsókn bendir til að það þurfi að taka á málum með markvissum hætti. 
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8.3 Reynsla af tómstundastarfi og vinatengsl 

Þátttaka í tómstundastarfi var algeng og fjölbreytt sem kom nokkuð á óvart vegna þess 

að megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar á samfélagsþátttöku (Egilson, 

Jakobsdóttir, Ólafsson og Leósdóttir, 2017) sýndu að þar var mestur munur á þátttöku 

einhverfra barna og jafnaldra í samanburðarhópi. Samfélagsþátttaka einhverfra barna 

var áberandi minnst í tómstundastarfi og ýmsum viðburðum í samfélaginu sem reyndu 

á félagsleg tengsl og samskipti við jafnaldra. Einnig mældist þar meiri óánægja meðal 

foreldra varðandi tíðni þátttöku og hlutdeild barnanna og kom þar skýrt í ljós að viðvera 

tryggði ekki endilega virka þátttöku. Að mati viðmælenda í þessari rannsókn var 

tómstundastarfið ánægjulegt og þeir voru flestir nokkrum sinnum í viku í slíku starfi. 

Börnunum fannst gott og gefandi að taka þátt í íþróttum eða öðru áhugaverðu starfi 

sem hentaði þeim.  

Í rannsókninni kom skýrt fram að börnunum fannst oft erfitt að finna tíma til 

samveru með vinum sínum. Það má velta því fyrir sér hvort þörfin fyrir einveru eftir 

skóladaginn dró úr þeim tíma sem þau vörðu með vinunum en frítími barnanna um 

helgar var oft ekki heldur nýttur til að hitta vinina. Erlendar rannsóknir hafa bent á að 

félagsleg samskipti eru oft krefjandi fyrir einhverf börn og þau hafa ákveðna þörf á hvíld 

frá þeim og eru niðurstöðurnar hér samhljóða þeim (Hilton o.fl. 2007; Hochauser og 

Engel-Yeger, 2010). Virðing og skilningur á ákvörðun barnanna um að draga sig úr 

félagslegum samskiptum og fá að vera í friði var þó ekki alltaf til staðar. Umhverfið 

virðist líta á það sem vandamál að einhverf börn og ungmenni kjósa gjarnan einveru. 

Oft er krafa um félagsleg samskipti sem einhverf börn ráða ekki við nema á eigin 

forsendum (Hilton o.fl., 2007; Hochauser og Engel-Yegar, 2010; Jarþrúður 

Þórhallsdóttir, 2013; Laufey Ingibjörg Gunnarsdóttir, 2009; Þóra Leósdóttir, 2014). Í 

hugum þátttakenda var vinátta mikilvæg og þeir áttu vini sem þeim langaði til að sinna 

betur. Hins vegar áttuðu þau sig jafnframt á því að það gengi ekki alltaf vel.  

Hvernig þátttakendur skilgreindu vináttu var athyglisvert, þeir hittu vinina sjaldan 

og virtust stundum tala um kunningja (samkvæmt hefðbundnum skilningi) sem bestu 

vini sína. Eins töldu til vina sinna einstaklinga sem þeir höfðu þekkt frá því í æsku og 

var oft tilkomin af frumkvæði foreldra. Algengara er að fólk skilgreini vináttu út frá því 

hversu oft það hittir vini sína og hversu nánið sambandið er. Sjaldgæfara er að fólk telji 

bestu vini sína vera einstaklinga frá ungbarnsárum, nema samskiptin séu enn tíð og 

innihaldsrík. Mikilvægt er að normatívar hugmyndir um vináttu ráði ekki för í umfjöllun 

um erfiðleika í vinatengslum einhverfra barna. Í lífsgæðahluta rannsóknarinar (Egilson, 
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Ólafsdóttir o.fl., 2017; Linda Björk Ólafsdóttir, 2014) kom þó fram að einhverf börn voru 

óánægðust með félagslega þátttöku sína og samskipti við vini. Foreldrarnir voru því 

sammála og töldu vinatengsl barnanna hafa verulega neikvæð áhrif á lífsgæði þeirra.  

8.4 Niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi mannréttinda 

Ísland er aðili að ýmsum mannréttindasáttmálum sem lög og reglugerðir í landinu eiga 

að endurspegla og gera það yfirleitt. Það er aftur á móti stundum misbrestur á því hvort 

þessu sé fylgt eftir í raun, til dæmis þegar kemur að þjónustu við fötluð börn og 

ungmenni. Eitt af því sem fram kemur í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks er: 

„Viðeigandi aðlögun“ merkir nauðsynlega og viðeigandi breytingar og 

lagfæringar, sem eru ekki umfram það sem eðlilegt má teljast eða of íþyngjandi, 

þar sem þeirra er þörf í sérstöku tilviki, til þess að tryggt sé að fatlað fólk fái notið 

eða geti nýtt sér til jafns við aðra, öll mannréttindi og grundvallarfrelsi 

(Sameinuðu þjóðirnar, 2009).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að oft skortir á að skólaumhverfi einhverfra barna 

sé nægilega aðlagað að þörfum þeirra. Flestir viðmælendur áttu erfitt með að vera í 

fjölmennum matsal þar sem hávaði gat verið truflandi. Börnin voru afar sjaldan 

þátttakendur í atburðum innan skólanna, svo sem í skólaferðalögum eða atburðum þar 

sem fjölmenni var. Stuðningur við þátttöku eða aðlögun umhverfis virtist vera af 

skornum skammti. Hugsanlega skortir hagnýta þekkingu á því hvernig hægt er að 

koma á móts við margbreytileika nemenda í skólaumhverfinu, þar sem til dæmis 

kennarar hafa takmarkaðan tíma og úrrræði eða aðgengi af nauðsynlegri þekkingu til 

að takast á við þau úrlausnarefni sem fylgja fjölbreyttum nemendahópi. Mikilvægt er 

að stuðla að „aðgengismenningu“ (e. culture of accessibility) með því að fylgja vel eftir 

lögum og reglugerðum í starfi með börnum. Einnig þarf að efla þekkingu og viðurkenna 

að lausnir þurfa að vera fjölbreyttar til að skapa forsendur fyrir þátttöku fatlaðra 

nemenda í skólastarfi í nútíð og til framtíðar (Snæfríður Þóra Egilson, 2016). 

Umhverfi barnanna heima við virtist aftur á móti vel aðlagað og voru 

viðmælendur almennt sáttir á heimavelli. Samkvæmt frumvarpi til laga um þjónustu við 

fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir (Félags- og jafnréttismálaráðherra, 2016) eru 

réttindi fatlaðra barna til fjölskyldulífs undirstrikuð og eru í samræmi við samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Niðurstöður benda ótvírætt til þess að 
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þátttakendur í rannsókninni búi við góðar aðstæður og eigi gott fjölskyldulíf og njóti 

stuðnings fjölskyldu sinnar. 

 Þó að búið sé að fullgilda samning Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks er athyglisvert að þjónusta innan mennta og félagsmála sem stendur einhverfum 

börnum og ungmennum til boða sé ennþá grundvölluð á greiningum barnanna sem 

byggja á læknisfræðilegri nálgun. Það er í andstöðu við félagslega og 

mannréttindalega nálgun sem er leiðarljós samningsins. Fjallað hefur verið um tilgang 

greininga á börnum af skólafólki sem telur óheppilegt að greiningar grunnskólanema 

séu nýttar til að ákveða þjónustuþörf þeirra og fjármagn í skólaumhverfi (Grétar L. 

Marínósson og Kristín Þ. Magnúsdóttir, 2016). Jafnframt þarf að huga að því hvernig 

staðið er að málum til dæmis áhrif greininganna á líðan nemenda. Viðmælendum í 

rannsókninni fannst óþægilegt þegar niðurstöður greininga þeirra voru til umfjöllunar í 

skólakerfinu, litið væri á greininguna sem eins konar almenningseign og þeir væru 

valdalausir. 

 Rannsóknin dregur fram mikilvægi þess að einhverf börn séu höfð með í ráðum 

um þeirra eigið líf, hvort og hvenær aðrir eru upplýstir um málefni þeirra og jafnframt 

um leiðir til úrbóta. 

8.5 Hvaða lærdóm má draga af niðurstöðum og lokaorð 

Baráttan um að tilheyra er heiti rannsóknarinnar sem endurspeglar krefjandi og 

stöðuga baráttu einhverfra barna og unglinga við að finnast þau tilheyra 

jafnaldrahópnum. Helsti lærdómur er þrá eftir því að verða viðurkennd í því umhverfi 

sem þau ferðast í þar sem fjölbreytileiki er hafður að leiðarljósi. Þau leggja mikið á sig 

til þess að ná til jafnaldra og fá tækifæri til að taka þátt til jafns við aðra. 

 Þau upplifa sig virka þátttakendur í flestum athöfunum daglegs lífs en finna 

klárlega fyrir því að samskipti við jafnaldra geta verið flókin og ófyrirsjáanleg. Þau óska 

öll eftir stuðningi til þess að ná betur til jafnaldra og mikilvægt er að huga betur af 

þessum óskum þeirra, sérstaklega í skólaumhverfinu. Mikilvægt er að standa betur að 

málum einhverfra framhaldsskólanemenda bæði hvað líðan og stuðning varðar.  

 Þátttakendur rannsóknarinnar leggja til mikilvægar upplýsingar um eigið líf, 

hvað væri hjálplegt og hvað hægt sé að nýta í skólastarfi og þjónustu þeim til handa. 

Það er von mín að hvorki stuðningur eða þjónusta í samfélagi okkar verði miðuð við 

greiningar barna heldur verði viðurkennt að börn séu ólík og þurfa einstaklingsmiðaða 
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þjónustu. Brýnt er að huga að leiðum til að koma til móts við fjölbreytilegar þarfir fólks 

í stað þess að undirstrika aðgreiningu.  
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