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Ágrip 

 

Fræðsluefnið Vinátta og samskipti er bæklingur sem inniheldur fjórar leiðbeinandi sögur um  

vináttu og samskipti almennt. Sögurnar eru byggðar á formi félagsfærni sagna en eru þó 

almennar og ekki miðaðar út frá einum einstakling eins og oftast er gert við gerð félagsfærni 

sagna. Markmið með fræðsluefninu er að stuðla að auknu sjálfstæði og að efla fólk með 

þroskahömlun í að eiga góð samskipti og að skilja vináttu. Fræðsluefninu fylgir greinargerð 

þar sem skoðuð eru málefni fatlaðs fólks í gegnum söguna og farið yfir hugmyndafræðina 

valdefling. Þá eru skilgreind þau hugtök sem fram koma í greinagerðinni og tengjast 

fræðluefninu. Einnig er farið í fræðilega umfjöllun um vináttu og samskipti og félagsleg staða 

fólks með þroskahömlun á Íslandi skoðuð. Er þar leitast við að sýna fram á hvers vegna 

höfundur telur vera þörf á slíku fræðsluefni. 
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Formáli 

Lokaár mitt í skólanum tók ég samhliða fæðingarorlofi. Að hugsa um ungabarn og að sinna 

námi er ekki auðveld vinna og þakka ég sambýlismanni mínum fyrir mikla þolinmæði og 

ómetanlegan stuðning yfir þessa mánuði. Þá hafa foreldrar og tengdaforeldrar einnig stutt 

mig og okkur mikið á þessum tíma og vil ég því einnig þakka þeim fyrir. Leiðbeinandi minn 

var Telma Kjaran og þakka ég henni fyrir góðar ábendingar og aðstoð við vinnu á verkefninu. 

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



 

7 

1 Inngangur  

Það er öllum mikilvægt að eiga góða vini og þurfum við öll á þeirri nánd, sem fylgir góðu 

vinasambandi, á að halda. Vinátta gefur okkur tækifæri til þess að gleðjast og finna fyrir 

hamingju og minnkar líkur á því að við einöngrumst og verðum einmanna. En hvað þýðir að 

vera góður vinur og hvernig eigum við að halda í vini og rækta vinasambönd? Vinir þurfa að 

eiga í gagnkvæmu sambandi um virðingu og traust fyrir hvorum öðrum, þannig erum við að 

skuldbinda okkur til að gefa af okkur á móti þess við fáum.  

Fólk með þroskahömlun hefur sömu þörf og aðrir fyrir þessari nánd og gleði sem góð 

vinátta gefur en skilningurinn á bakvið hvað felst í vináttunni virðist oftar reynast þessum 

hópi erfiðara en öðrum almennt. Það kann að skýra sig í minni aðlögunarfærni sem og minni 

skilning á samskiptum og þessum óskrifuðu reglum sem eru í samfélaginu. Þetta mun ég 

skoða í þessari greinargerð ásamt því að skoða hvernig félagsleg staða fólks með 

þroskahömlun er á Íslandi. 

Markmið með verkefni þessu er að útbúa fræðsluefni, fyrir fólk með þroskahömlun, um 

þessa þætti þ.e. vináttu og samskipti. Þá mun fræðslan snúa að hvað felst í því að vera vinur, 

hvernig við förum að því að vera góðir vinir og hvernig við högum samskiptum almennt við 

annað fólk. Fræðsluefnið er útbúið með fólk með þroskahömlun, á efri unglingsárum og 

eldra, í huga en getur vel gagnast fleirum og má alltaf aðlaga það að öðrum aldurshóp ef svo 

hentar. Þá er markmiðið að fræðsluefnið sé miðað við fólk almennt og er því ekki 

einstaklingsbundið. Má þá einnig aðlaga hvern þátt fyrir sig að ákveðnum einstakling ef það á 

við. 

Með verkefninu fylgir greinargerð þessi og inniheldur hún fræðilega umfjöllun málefna 

sem viðkoma fræðsluefninu. Skiptist greinargerðin í fimm kafla. Á eftir inngangi verður farið í 

fræðilega umfjöllun um málefni fatlaðra. Farið er yfir söguna og hvernig fötlun birtist í henni, 

þá er skoðuð hugmyndafræðin valdefling og hvernig hún á við fólk með þroskahömlun. Í 

þriðja kafla eru skilgreind þau hugtök sem við koma og á kaflinn þannig að skýra betur 

ástæðu fyrir vali fræðsluefnis. Í fjórða kafla er farið yfir vináttu og samskipti almennt, og er 

félagsstaða fólks með þroskahömlun á Íslandi þá einnig tekin fyrir. Fjórði kafli er þannig sá 

grunnur sem fræðsluefnið byggir á. Að lokum er greinargerðin dregin saman í fimmta kafla 

og er þar einnig dregin fram kynning á fræðsluefni og um leið sýnt fram á þörfina fyrir því. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður skoðuð mannkynssagan, hvernig fötlun birtist og hvernig málum 

fatlaðra hefur verið háttað í gegnum söguna. Þá verður hugmyndafræði um valdeflingu 

skoðuð. 

2.1 Málefni fatlaðs fólks í gegnum söguna 

Sagnir um fatlað fólk hafa verið til staðar allt aftur að tímum Forn-Grikkja og telja fræðimenn 

að vitneskju um fötlun megi rekja aftur til Forn-Egypta. Hefur fatlað fólk verið háð hjálp 

annarra og í flestum tilfellum uppá miskunn annarra komin. Þá beið þeim oftar en ekki erfitt 

hlutskipti og voru fötluð börn til að mynda iðulega borin út, þeim drekkt eða kastað fram af 

björg. Voru fatlaðir þá oftast álitnir sem annars flokks borgarar þó til séu dæmi um annað 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Það er við upphaf 18. aldar sem hugmyndir upplýsingastefnunnar valda róttækum 

breytingum í sögu mannréttinda og hugsun um þá virðingu sem manneskjan eigi að njóta, 

smátt og smátt tóku þá einnig viðhorf til fatlaðs fólks að breytast. Franski geðlæknirinn 

Philippe Pinel (1745-1826) var einn þeirra fyrstu sem stóð upp fyrir og talaði máli þeirra sem 

voru andlega vanheilir og ýtti eftir samfélagslegri ábyrgð á þessum einstaklingum. Hann 

sýndi að með mannúðlegum aðferðum og vísindalegum vinnubrögðum mátti sjá framfarir 

hjá þessum hópum en urðu þá, víða um Evrópu, viðhorfsbreytingar heilbrigðisstarfsfólks. 

Kenningar Pinel fela í sér að umhverfi einstaklings hafi mikið að segja um árangur lækningar 

og þjálfunar en áleit hann að með réttri meðhöndlun í æskilegu umhverfi væri hægt að koma 

eintaklingum með þroskahömlun og öðrum fötluðum til nokkurs þroska og geðveikum til 

heilbrigðis. Áhugavert er að minnast á að gjarnan er þróun mannréttindarlöggjafar rakin til 

þessa tíma, þá nánar til gerð ensku frelsisskrárinnar og frelsisyfirlýsinga í Frakklandi og 

Bandaríkjunum en er þar kveðið á um grundvallarfrelsi og réttindi allra (Margrét, 2001; 

Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Á þessum tíma var þá einnig farið að huga að námsþörfum fatlaðra barna og voru börn 

með þroskahömlun flokkuð eftir því hvort þau töldust kennsluhæf eða ekki. Var það þá 

Frakkland sem stóð fremst með rannsóknir á menntunarþörfum þessa hóps og þar var fyrsti 

skólinn fyrir þroskahömluð börn stofnaður, árið 1837, undir stjórn Édouard Seguin (1812 -

1880) en var hann einn af brautryðjendum í kennslu þroskahamlaðra barna. Við skólann var 

lögð rík áhersla á nákvæma greiningu á hverjum og einum einstakling eins og hægt var á 

þeim tíma og þar að auki lagði Seugin mikla áherslu á einstaklingbundnaþjálfun sem hentaði 

hverjum og einum eftir þeirra getu og þroska. Hann skráði niður allar kennsluaðferðir, 

árangur kennslunnar og niðurstöður. Þá var hann einnig fyrstur manna til að gera tilraunir til 

að meta greind og þroska. Þrátt fyrir þær tilraunir er hann þó ekki talinn til brautryðjenda 
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greindarprófa en var það samlandi hans, Alfred Binet (1857 - 1911) í samstarfi við Théodore 

Simon (1873 - 1961). Seguin er þó talinn hafa lagt grunn að seinni tíma rannsóknum um 

þjálfun barna með mikla þroskahömlun (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 Áhugavert þykir að þetta tímabil, í kringum 1820 og fram eftir 19. öld, einkennist af 

hugmyndum um málefni fatlaðs fólks sem svipa eitthvað til nútímakenninga þ.e.a.s markmið 

um hæfingu og aðlögun fólks með þroskahömlun að samfélaginu. Þekking manna var þó 

takmörkuð miðað við í dag og hugmyndir um lækningar voru ekki raunhæfar. Árangur varð 

því ekki sem vænst var eftir og áhugi manna dalaði (Margrét Margeirsóttir, 2001). 

Hér við sögu tekur svo við tímabil þar sem fólk með þroskahömlun og aðrir þeir sem ekki 

þóttu eftirsóknarverðir fyrir samfélagið áttu mjög erfitt uppdrátta. Með komu iðnbyltingar 

við lok 18. aldar urðu miklar breytingar í þjóðfélaginu. Lífshættir fólks tók breytingum, 

framleiðsla færðist frá heimili yfir í verksmiðjur, þéttbýli og stórar borgir fóru að stækka. Þá 

ullu kröfur um afköst í vinnu og lengri vinnudagur því að þeir sem voru líkamlegum eða 

andlegum annmörkum háðir urðu að bíða lægri hlut. Það er þó með komu kenninga í 

erfðafræðum sem áttu mestan þátt í dapurlegri þróun málefnum þroskahamlaða við upphaf 

20. aldar vísindamenn töldu sig þá geta sýnt fram á, að óæskilegir eiginleikar væru arfgengir 

og voru þessir einstaklingar taldir, samkvæmt þeim kenningum, úrkynjaðir og gallaðir af 

náttúrunnar hendi, því yrði ekki breytt með félagslegum eða uppeldisaðferðum. Voru þá 

settar fram kenningar að ,,þroksaheftir eða fáfræðlingar (e. feebleminded) væru frjósamari 

og eignuðust fleiri börn og afkomendur en annað fólk” (Margrét Margeirsóttir,2001, bls. 53). 

Byggðu þessar kenningar á skoðunum og áttu við lítil rök að styðjast en höfðu þó áhrif á 

lagasetningar og ráðstafanir sem beindust gegn fólki með þroskahömlun og fólki með 

geðsjúkum á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Leiddi það til þess að þróun málefna varð 

fremur dapurleg og byggðist fyrst og fremst á því að koma á altækum stofnunum og var 

þannig komið í veg fyrir að möguleika þessa hóps til eðlilegra samskipta við umhverfið og 

félagaslegrar þátttöku. Urðu altæku stofnanirnar  að sérstökum ,,samfélögum” sem voru 

einangruð og lokuð frá öðru umhverfi. Var litið á sem svo að þessir einstaklingar, 

þroskahamlaðir og geðsjúkir, ættu ekki neina möguleika á lífi utan stofnana (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Þá var einnig algengt á þessum tíma að lög voru sett á um 

ófrjósemisaðgerðir. Lögin náðu til fleiri hópa en þeirra með þroskahömlun, allra þeirra sem 

metin voru búa yfir arfgengum sjúkdómum eða göllum, en var það þá algengt skilyrði að fara 

í slíka aðgerð fyrir útskrift af hælum (Margrét Margeirsóttir, 2001). 

Eftir seinni heimstyrjöld urðu miklar breytingar í þjóðfélaginu og hófst þá nýtt tímabil í 

málefnum fatlaðra. En hér fara að koma fram hugmyndir um að viðurkenna þarfir fatlaðs 

fólks að búa við eðlilegar aðstæður út í samfélaginu þrátt fyrir sína fötlun og fá til þess 

aðstoð. Læknisfræðileg sjónarmið fengu þá samkeppni frá öðrum vísindagreinum, eins og 
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félagsvísindum, uppeldisfræði og sálfræði, en var þar áhersla lögð á hvernig umhverfið, 

uppeldi og ytri lífsskilyrði hefðu áhrif á einstaklinginn. Þá var hætt að skilgreina fólk með 

þroskahömlun sem sjúklinga á læknisfræðilegum forsendum eingöngu og farið að líta svo á 

að þau þyrftu þá frekar aðstoð og stuðning við athafnir daglegs lífs. Í framhaldi af þessum 

nýju hugmyndum var þá mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt árið 1948, 

en kemur þar fram áhersla á jafnan rétt allra manna og virðing fyrir fjölbreytileika. Þá komu 

fram margar nýjar kenningar til að mynda um eðlilegt líf (e. normalisering) og blöndun (e. 

integrering). Þessar kenningar eiga margt sameiginlegt og fela báðar í sér samruna í stað 

aðgreiningar og hafa þær átt mikil áhrif í jafnréttis baráttu fatlaðs fólks og annarra 

minnihluta hópa (Margrét, 2001; Mannréttindayfirlýsing sameinuðu þjóðanna, 1948). Átti 

hugmyndafræðin að gefa fötluðu fólki möguleikann á því að velja þá leið sem þau kusu sjálf 

að fara í lífi sínu.  

2.1.1 Staðan í dag 

Í dag eru réttindi fatlaðs fólks viðurkennd til jafns við aðra og segir í formálsorðum Samningi 

Sameinuðu þjóðanna (2007) að allir eigi rétt til frelsis og mannréttinda og viðurkennir 

sáttmálinn þá einnig að fatlað fólk verði fyrir brotum á sínum mannréttindum og að það 

komi í veg fyrir fulla þátttöku þeirra í samfélaginu.  

Lítur samningurinn svo á að það eigi að tryggja fötluðu fólki þátttöku, tækifæri til jafns 

við aðra og virkni í samfélaginu. Þannig erum við að viðurkenna sjálfstæði og sjálfræði þeirra, 

ásamt því að viðurkenna frelsi fatlaðs fólks til eigin ákvarðanatöku og hvernig þau kjósa að 

haga lífi sínu. Samningurinn kveður á um meðfætt sjálffræði og frelsi til að taka eigin 

ákvarðanir (3.gr.). Til að sjá til þess að auka virkni fatlaðs fólks og víkja úr vegi hinum ýmsu 

hindrunum talar samningurinn þá um að mikilvægt sé að opna umræðu og efla 

vitundarvakningu (8. gr.). Verður að vinna gegn staðalýmindum og mismunun ásamt því að 

tryggja frelsi til tjáningar, menntunar og atvinnu. Þá leggur samningurinn einnig áherslu á 

aukinn skilning hvers og eins fyrir því sem í honum býr, að fatlað fólk fái tækifæri til að 

fullþroska persónuleika sinn (24. gr.) og búa við mannsæmandi lífskjör (28. gr.). Er þannig 

viðurkennt mikilvægi þeirra aðstæðna í umhverfinu til að fatlað fólk geti þroskast og búið við 

sömu lífskilyrði og tækifæri og aðrir. Bent á að þau ríki sem standa að samningnum geri sér 

grein fyrir þeim réttindum sem allir eiga að búa við og þeim vanda sem felst í því að fatlað 

fólk njóti þeirra ekki. Ríkin viðurkenna þá ábyrgð sem þau bera og þá skyldu til að vinna gegn 

misrétti. Einnig þá ábyrgð að sjá til þess að ekki séu tálmar í samfélaginu sem hindra fulla 

þátttöku fatlaðs fólks og leið þeirra að þessum markmiðum. Þá er gengið út frá því að fatlað 

fólk búi að einhverju leyti við skerta getu en að það séu tálmar í samfélaginu sem hindri 

fullgilda þátttöku þess og virkni. Hér er átt við þá hugmynd um að það sé ekki 

einstaklingurinn sjálfur eða hvernig hann er, sem sé orsök þess að virkni hans er skert, heldur 
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liggi orsökin í umhverfinu. Þetta samrýmist hinni félagslegu sýn á fötlun en samkvæmt þeirri 

sýn er það umhverfið sem gerir fólk fatlað og er fötlun þá einnig skilgreind sem félagsleg 

hindrun (Ásthildur, 2012; Traustadóttir, 2006; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks 3.gr., 8.gr., 24.gr., 28.gr./2007). 

Í grein eftir Ástríði Stefánsdóttir (2012) Hvernig ber að skilja sjálfræði? skoðar Ástríður 

skilgreiningar á sjálfræði og tekur hún meðal annars fyrir Samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks. Hún skoðar þá hvernig sjálfræði birtist í samningnum og skoðar hver 

megi merking hugtaksins sé í samningnum. 

Leggur þar Ásthildur sérstaka áherslu á 12 gr. samningsins þar sem fjallað er um 

réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns við aðra. Greinir fjallar um ,,hæfi til að ráða sér og réttindum 

sínum sjálfur”. Hér er áhersla lögð á að gengið sé út frá því að fatlað fólk hafi þá hæfni, eins 

og aðrir, og að þeir þurfi þannig ekki að sanna sig til þess að öðlast þennan rétt að ráða sér 

sjálfir. Þá er einnig lögð áhersla á að ef þörf er á, eigi fatlað fólk rétt á aðstoð til þess að geta 

ráðið sér og sínu lífi sjálft (Ásthildur, 2012; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks 12.gr./2007). Þarna er í raun verið að fjalla um mikilvægi þess að fatlað fólk eigi 

rétt á því að ráða sér sjálft hvort sem það kýs að gera það sjálft eða með aðstoð. Þá er 

mikilvægt að muna að einstaklingurinn á einnig að hafa réttinn til þess að stýra aðstoðinni 

sjálfur. Samrýmist þetta vel þeirri sýn er kemur fram í nýjum lögum um þjónustu við fatlað 

fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38 sem tekin voru í gildi í maí 2018, en þar er kveðið 

á um notendastýrða persónulega aðstoð (NPA ) 11.gr. laganna.  Þar er átt við aðstoð sem 

notandi stýrir og skipuleggur sjálfur. Er þá einnig í 3. gr. laganna kveðið á um réttinn til 

þjónustu og samkvæmt henni á fatlað fólk rétt á allri almennri þjónustu á vegum ríkis og 

sveitarfélaga. Markmið þessara laga er meðal annars að fatlað fólk hafi kost á bestu þjónustu 

sem hægt er að veita á hverjum tíma og að koma til móts við stuðningsþarfir þeirra. Skal þá 

miða þjónustuna að því að fatlað fólk fái nauðsynlegan stuðning til þess að njóta fullra 

mannréttinda til jafns á við aðra (Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr.38/2018 1gr., 3.gr., 11gr.). 

 

2.2 Valdefling 

Valdefling (e. empowerment) er hugtak sem á rætur að rekja til réttindabaráttu kvenna sem 

og annarra minnihlutahópa síðan á sjöunda áratug 20. aldar og hefur síðustu ár orðið stærri 

þáttur í réttindabaráttu fatlaðs fólks.  

Margir fræðimenn úr mismunandi áttum hafa tekið valdeflingu fyrir sem viðfangsefni og 

af þeim sökum hafa verið settar fram misjafnar túlkanir á hugtakinu. Þrátt fyrir óljósar 

skilgreiningar þá snúast þær í grunninn um að fólk nái fram stjórn á eigin lífi. Hefur valdefling 
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þróast innan margra fagstétta og má þar nefna félagsráðgjöf, iðjuþjálfun og sálfræði og er 

hugmyndafræðin einnig mikið notuð í stefnumótun í velferðar- og félagsmálum (Hanna 

Björg, 2006; Lára ofl.,2011). 

Eins og fram hefur komið, hér að ofan, hefur fólk með þroskahömlun í gegnum tíðina 

setið undir neikvæðum staðalímyndum sem hafa haft áhrif á lagasetningar, þjónustukerfi og 

framkomu við fólk. Þá hafa þessar staðalímyndir einnig orðið til þess að þroskahamlað fólk 

hefur þurft að berjast fyrir því að það sé álitið mennskt. Þá eru fáir hópar í samfélaginu sem 

hafa eins lítil völd og fólk með þroskahömlun en algengt er að það hafi ekki átt auðvelt með 

að ná félagslegri samfélagsþátttöku í gegnum allt sitt líf (Hanna Björg, 2006; Margrét, 2001). 

Í grunnin byggir hugtakið á hugmyndum um vald (e. power). Vald er í sinni einföldustu 

mynd skilgreint þannig að einn hafi yfirráð yfir öðrum og hefur í þeim skilningi valdefling oft 

verið skilgreind sem yfirfærsla á valdi frá þeim sem hefur það til þess sem hefur það ekki. Þá 

hafa femínistar gagnrýnt þá hugsun og endurskilgreint þessi hugtök vald og valdefling. Leggja 

þeir áherslu á vald sem kraft, möguleika, sjálfskilning og færni fremur en yfirráð eða 

samkeppni. Þá líta femínistar á sem svo, að vald ýti undir færni. Einnig er algengt að 

femínistar líti svo á að valdefling sé ferli í samskiptum fólks og sé þannig ólík eftir aðstæðum 

og einstaklingum hverju sinni. Vísar þá valdefling til þess hvernig við bregðumst við 

aðstæðum og innri krafts og sjálfstrausts til framkvæmda. Þá byggir valdefling einnig á því að 

fólk njóti valkosta og nái tökum eða stjórn á lífi sínu (Lára ofl. 2011; Hanna Björg, 2006). 

Þegar um ræðir fólk með þroskahömlun þá segja femínistar að valdeflingin verði í 

félagslegum samskiptum sem eflir sjálfsákvörðunarrétti þeirra. Þá segir Hanna að : ,,í þessum 

skilningi er valdefling mögulegt einkenni á félagslegum samskiptum sem stuðla að jákvæðri 

þróun sjálfsins“ (Hanna Björg, 2006, bls. 76). Valdefling styrkir þannig sjálfsmyndina, 

sjálfstraustið og félagslega stöðu ásamt því að auka vald fólks yfir eigin lífi.  

 

2.3 Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir mannkynssöguna, í grófum dráttum, hvernig fötlun birtist þar og 

hvernig staða fatlaðs fólks er í dag. Fram kemur að í gegnum tíðina hefur fólk með 

þroskahömlun mikið þurft að berjast fyrir tilvist sinni og því að vera álitin til jafns við aðra. 

Snemma á 19. öld fara að koma fram hugmyndir um hæfingu og aðlögun fólks með 

þroskahömlun að samfélaginu sem þykja svipa til hugmynda í dag, þó þær hafi dottið aftur 

niður, þá eiga í dag allir að njóta sömu réttinda og gera fatlaðir kröfu um að að njóta sömu 

tækifæra og aðrir í samfélaginu. Samningur sameinuðu þjóðanna, eins og kemur fram að 

ofan, kemur inn á að allir hafi meðfætt sjálffræði og frelsi til að taka eigin ákvarðanir (3.gr.). 

Þá kemur fram að til að sjá til þess að virkni fatlaðs fólks aukist verði að víkja úr vegi ýmsu 
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hindrunum til dæmis með því að opna umræðu og efla vitundarvakningu (8. gr.). En gerum 

við það ekki einmitt með því að stuðla að sjálfstæði fólks með þroskahömlun og veita aðstoð, 

þar sem þörf er á, við að geta tekið fullan þátt í samfélaginu ? Samningurinn leggur einnig 

áherslu á aukinn skilning hvers og eins fyrir því sem í honum býr og að fatlað fólk fái tækifæri 

til að fullþroska persónuleika sinn (24. gr.) en tel ég að með því að veita fólki verkfæri til þess 

að geta tekið betur þátt í samfélaginu með almennum samskiptum erum við einmitt að því 

(Samningur sameinuðu þjóðanna, 2007).  

Þá var einnig farið í hugmyndafræðina valdefling en snýr hún að miklu leyti að því að efla 

sjálfstæði einstaklingins og að ná þeim markmiðum og því sem hann kýs úr eigin lífi.  

Markmið fræðsluefnis er að efla fatlaða einstaklinginn í samskiptum og auka þannig 

sjálfstæði hans. 
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3 Skilgreiningar 

Í þessum kafla verða skoðuð og skilgreind hugtökin þroskahömlun og greind sem og fleiri 

hugtök sem þar falla undir. 

3.1 Þroskahömlun 

Þroskahömlun er samheiti yfir fötlun sem birtist með mikilli vitsmunalegri skerðingu og 

félagslegri færni. Tryggvi Siguðrsson (2008) bendir á að í samfélaginu í dag eru mörg orð í 

notkun yfir hópinn og skal því hafa í huga að hugtakið þroskaröskun er hugtak sem nær yfir 

stærri hóp frávika í þroska og félagslegri aðlögun. Getur þá þroskaröskunin leitt til fötlunar 

og er þroskahömlun dæmi um þá fötlun, einnig einhverfa og blinda. Þá áréttir hann að væg 

greindarskerðing teljist ekki sem þroskahömlun (Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

ICD-10 er alþjóðlegt flokkunarkerfi skjúkdóma og annarra heilbrigðisvanda. 

Flokkunarkerfið er gefið út af alþjóðaheilbrigðismálastofnun (WHO) sem einnig heldur utan 

um reglulegar uppfærslur á kerfinu.  

Skilgreining á þroskahömlun samkvæmt ICD-10, frá árinu 2017, er þessi:  

Ástand hefts eða ófullkomins hugarþroska sem sérstaklega einkennist af 

hæfniskerðingu sem kemur í ljós á þroskaskeiði, hæfni sem snertir heildarsvið 

greindar, þ.e. vitsmuna-, mál, hreyfi- og félagshæfni (Landlæknisembættið, 2017). 

Þá skiptir ICD-10 þroskahömlun í fjóra flokka eftir greindarþroska og er hann mældur með 

venjulegum greindarprófum. Þá taka þeir fram að við greindarprófin sé einnig bætt við 

kvörðum sem meta félagslega aðlögun í tilteknu umhverfi. Eiga þessi mælitæki að gefa 

nokkuð rétta mynd um stig þroskahömlunar. Einnig kemur fram í skilgreiningu ICD-10 að 

vitsmunahæfni og félagsaðhæfing sé ekki fast ástand en að með þjálfun og endurhæfingu 

geti ástand breyst með tíma. Á því greining að byggjast á starfsgetu hvers tíma (Tryggvi, 

2008; Landlækninsembættið, 2017) 

Samtökin American Association on Intellectual and Developmental Disabilities eða 

AAIDD gáfu út skilgreiningu á þroskahömlun árið 1992 sem þótti mjög byltingakennd á sínum 

tíma. Þeir komu fram með nokkrar breytingar á því sem áður hafði verið í skilgreiningum á 

þroskahömlun og þá sér í lagi mjög ítarlega en þó óljósa skilgreiningu á aðlögunarfærni. 

Núverandi skilgreining þeirra sem síðan kom út árið 2002 er byggð á þeim grunni sem fram 

kom árið 1992 og helstu breytingar sem gerðar voru er að aðlögunarfærni er nú betur 

skilgreind og skiptis nú í þrjú höfuðsvið í stað tíu flokka. Þá verða að koma fram marktæk 

frávik á annað hvort einu þessara þriggja sviða aðlögunarfærni eða samanlagt af þeim öllum. 

Marktækt frávik er að minnsta kosti tveimur staðalfrávikum undir meðallagi. Núverandi 

skilgreining AAIDD er svo hljóðandi: ,,Þroskahömlun er fötlun sem einkennist bæði af 

marktækum takmörkunum í vitrænni getu og aðlögunarfærni. Þessar takmarkanir birtast í 
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vitrænum, félagslegum og hagnýtum þáttum aðlögunarfærni. Fötluninn kemur fram fyrir 18 

ára aldur.”(Tryggvi, 2008, bls.37-40).  

3.1.1 Aðlögunarfærni 

Aðlögunarfærni er hugtak sem rekja má til þróunar á skilgreiningu á þroskahömlun eins og 

farið var inná í alþjóða skilgreiningu frá AAIDD hér að ofan. Í nýrri skilgreiningu á 

þroskahömlun sem kom út árið 2002 var aðlögunarfærni skilgreind svona: ,,Aðlögun er 

samansafn hugrænnar, félagslegar og hagnýtrar færni sem fólk lærir til að geta lifað daglegu 

lífi í samfélaginu.”(Tryggvi, 2008, bls. 40)  

Hafa nú verið skilgreindir þrír mismunandi þættir aðlögunarfærni og eru þeir hagnýt 

málfærni (e. conceptual), athafnir daglegs lífs (e. practical) og félagsfærni (e. social). Til 

nánari útskýringar þá felur málfærni í sér málskilning, máltjáningu og læsi. Athafnir daglegs 

lífs fela í sér til að mynda eigin umhirðu, þátttöku í heimilisstörfum og hæfni til þátttöku í 

samfélagi, að lokum eru það samskiptahæfni, félagsskilningur og ábyrgðarkennd sem felst í 

félagsfærni. Má þannig segja að aðlögunarfærni sé sú almenna færni sem einstaklingur þarf 

að hafa til að geta framkvæmt þær nauðsynlegu athafnir daglegs lífs og átt þannig sjálfstætt, 

innihaldsríkt líf (Helga Kristinsdóttir, 2008) 

3.2 Greind 

Hvað er greind ? Hugtakið er skilgreint í íslenskri alfræðiorðabók: ,,eiginleiki sem talinn er 

felast í hæfileika til náms, hæfni til að vinna úr sértækum hugmyndum, hugsa rökrænt og 

leysa úrlausnarefni, aðlagast nýjum aðstæðum og skilja flókið samhengi fyrirbæra. Greind er 

talin safn margra hæfileika sem eru arfbundnir en þroskast í samskiptum við umhverfið. 

Erfitt hefur reynst að skilgreina greind til hlítar”(íslensk alfræðiorðabók, e.d.) 

Ekki eru allir sammála um það hvernig við mælum og metum greind og hafa hugmyndir 

um greind breyst mikið með árunum. Í dag eru þó almennt allir sammála um að greind sé 

margþætt og að afmarkaðir þættir vitsmuna liggi til grundvallar á sviðum almenna vitsmuna. 

Þá er lögð áhersla á að meta beri bæði almenna hæfni á vitsmunasviði og afmarkaða þætti 

þegar greind er metin. Greindarvísitala er þó meðaltal á vitsmunalegri hæfni og nær því ekki 

yfir allar tegundir gáfna, til dæmis tónlistargáfu. Meðalgreindarvísitala er skilgreind út frá 

normaldreifingu, þar sem meðaltal er 100 og á flestum greindarprófum er staðalfrávik 15 

stig. Greindarvísitala sem er meira en tveimur staðalfrávikum undir meðaltali eða undir 70 

telst vera á stigi þroskahömlunar. Þá er mikilvægt að hafa í huga að mæling á greind er 

mæling á núverandi stöðu og er því ekki lýsandi fyrir frammistöðu við allar aðstæður (Helga 

Kristinsdóttir,2008).  
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3.2.1 Samskiptagreind 

Fjölgreindarkenning Howard Gardners kom fram árið 1983, en hann var prófessor við 

Harvard-háskóla. Hann setti fram þá tilgátu að maðurinn hefði margar mismunandi greindir 

sem vinni sama á flókinn hátt og því notar hann orðið í fleirtölu. Ein af þessum nýju greindum 

sem þá kom inn á sjónarmiðið er samskiptagreind. 

Samskiptagreind felur í sér þá hæfni til þess að skilja aðra og eiga auðvelt með að vinna 

með öðrum. Samskiptagreindin nær yfir stórt svið allt frá því að hafa góða hæfni til að sýna 

öðrum samkennd til þess að geta leitt stóran hóp fólks með sameiginleg markmið. Sá sem 

hefur góða samskiptagreind er fær í því að ,,lesa fólk”, að eignast vini og ná góðu sambandi 

við aðra, bæði í viðskiptum og í einkalífi. Lífið snýst að miklu leiti um samskipti og hefur því 

samskiptagreindin ef til vill meira um velgengni að segja en til dæmis stærðfræðikunnátta 

(Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

3.2.2 Tilfinningagreind 

Daniel Coleman er sálfræðingur sem skilgreinir tilfinningagreind sem persónulega færni og 

skiptir henni í þrjá þætti. Þeir eru sjálfsvitund sem er að þekkja eigin tilfinningar, 

sjálfsstjórnun sem er að hafa stjórn á tilfinningum og áhugahvöt sem er að geta hvatt sjálfan 

sig áfram (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

3.3 Félagsfærni 

Félagsfærni er eitt það mikilvægasta sem hver einstaklingur getur öðlast. Félagsfærni er lærð 

hegðun sem felst í því að þekkja tilfinningar annara, að geta lesið í mismunandi tilfinningar 

og það að vera klár í samskiptum við aðra og að ráða við eiga í nánum samböndum við aðra. 

Til þess að ná góðri félagsfærni, þarf að læra mikið um og skilja margt, í þeim flóknum 

samskiptum sem við eigum í á hverjum degi (Erla Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og 

Sæmundur Hafsteinsson, 2004).   

Starfshópur á vegum Reykjavíkurborgar vann skýrslu um eflingu á sjálfsmynd og 

félagsfærni barna. Setur hann þar fram þessa skilgreining á félagsfærni: 

Félagslega viðurkennd lærð hegðun sem gerir manneskjunni kleift að eiga árangursrík 

samskipti við aðra og að forðast félagslega óásættanleg viðbrögð. Í því felst til dæmis að 

kunna að deila með öðrum, hjálpa og hrósa. Að þróa slíka færni, til að geta átt góð 

samskipti við aðra, er eitt af höfuðviðfangsefnum bernskunnar. 29 Félagsleg færni barns 

er hæfni þess til að geta á árangursríkan og viðurkenndan hátt nálgast persónuleg 

markmið sín. Börn með góða félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að 

samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga sig að breyttum aðstæðum (Hrund Logadóttir o.fl., 

2008). 
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Hægt er að efla félagsfærni með hinum ýmsu aðferðum og má þar sem dæmi nefna leiki 

sem efla félagsfærni, bókina „Hvað get ég gert við of miklar áhyggjur?“ sem veitir upplýsingar 

til barna og aðstandenda þeirra til að skilja betur kvíðann, CAT-kassann, Stig af stigi og 

félagsfærnisögur. Þá eru einnig til félagsfærni námskeið s.s. PEERS og foreldraráðgjöf hefur 

líka virkað vel (Þroska- og hegðunarstöð, e.d.). Hér verður þá fjallað betur um 

félagsfærnisögur en mun ég byggja fræðsluefni mitt að einhverju leiti á formi 

félagsfærnisagna. 

3.3.1 Félagsfærnisögur 

Félagsfærnisögur er einföld aðferð sem þróuð var til þess að aðstoða fólk með einhverfu, en 

gagnast þó öllum þeim sem finnst erfitt að skilja og fylgja svokölluðum óskrifuðum reglum 

samfélagsins eða eiga erfitt með almenn samskipti. 

Carol Gray, einhverfuráðgjafi frá Bandaríkjunum, þróaði þessa aðferð árið 1991. 

Félagsfærnisögur eru mjög góð aðferð fyrir fólk sem getur illa lesið í aðstæður eða félagslegt 

samspil og skilja illa hvers er ætlast til af þeim í ýmsum aðstæðum. Sögurnar eiga að hjálpa 

og kenna viðkomandi að skilja betur þær aðstæður sem hann er í og gera honum auðveldara 

fyrir að bregðast við á þann hátt sem þykir viðeigandi (Grey, e.d.).    

Félagsfærnisögur eru stuttar frásagnir sem lýsa ákveðnum aðstæðum eða atburði í lífi 

einstaklings Sögurnar er gerðar fyrir hvern einstakling fyrir sig og eru þær því mismunandi í 

stíl og formi. Þyngdarstig þeirra er einnig mismunandi eftir einstakling. Sögurnar eru oft 

sambland af texta og myndum og aftur er það mjög misjafnt eftir þeim einstakling sem sagan 

er skrifuð fyrir. Söguna á að aðlaga vel að aðstæðum sem eiga við í lífi þess sem hún er 

ætluð, til þess að markimiði hennar verði náð. Helstu markmið með sögunni eru að 

skipuleggja kennslu eða leiðsögn í félagsfærni, leiðrétta misskilning á félagslegum aðstæðum, 

finna nýjar og viðeigandi aðferðir til að leysa vandamál, móta viðhorf, eða vinna gegn kvíða 

(Grey, e.d.).  

Félagsfærnisögur eru oftast skrifaðar í 1.persónu og eða út frá sjónarhóli notandans t.d.: 

Ég passa mig á bílunum. Einstaka sinnum eru sögurnar þó skrifaðar út frá 3.persónu og eru 

þá meira eins og blaðagrein eða saga sem gerð er fyrir hóp. Þær sögur eru þá meira um 

almennar aðstæður en einstaklings miðuð. Mun ég notast við þá aðferð í fræðsluefni. 
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3.4 Samantekt 

Hér hafa verið skoðuð þau hugtök sem tengjast fræðsluefninu á einn eða annan hátt. Að því 

loknu má sjá að það eru ýmsar ástæður er liggja að baki þess að einstaklingur með 

þroskahömlun geti átt erfiðar en aðrir með almenn samskipti. Skert aðlögunarfærni hefur 

mikil áhrif á þessa þætti sem tengjast samskiptahæfni, og félagsfærni. Einnig kemur það fram 

að það er samblanda af skertri greind og skertri aðlögunarfærni sem leiðir til þess að 

einstaklingur er talinn með þroskahömlun, bæði samkvæmt ICD-10 og AAIDD. Getum við þá 

gert ráð fyrir að í mörgum tilfellum mun einstaklingur sem greindur er með þroskahömlun 

eigi erfitt með þessa þætti (Tryggvi, 2008; Landlæknisembættið, 2017). Þá sjáum við einnig 

að hægt er að efla þessa færni með ýmsum leiðum og ein af þeim til dæmis félagsfærnisögur 

en byggir fræðsluefnið Vinátta og samskipti á því formi. 
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4 Efni fræðslunnar 

Í þessum kafla verða skilgreind þau hugtök sem efni fræðslunnar snýr að, þ.e.a.s hugtökin 

vinátta og samskipti. Þá verður staða fólks með þroskahömlun á Íslandi skoðuð út frá þessum 

hugtökum og er um leið þörfin fyrir fræðsluefninu þá skoðuð. 

4.1 Vinátta 

Íslensk orðabók skilgreinir orðið vinur sem einhver sem er kær félagi, náinn kunningi og 

einhver sem hefur og gætir trúnað einhvers (íslensk orðabók, e.d.).  

Dr. Sigrún Aðalbjarnardóttir skýrir í bókinni, Virðing og umhyggja, hvernig vinasamband 

þróast í gegnum uppvaxtarárin. Samkvæmt henni er þá vinátta barna á aldrinum 3-6 ára 

mjög grunn og skammvinn. Vináttan er bundin við stað og tíma og er vinur þá sá sem býr 

nálægt eða sá sem barnið er að leika við þá stundina. Hefur vinátta hjá 5-7 ára börnum 

þróast í átt að huglægari vináttu en er enn afar einhliða og einungis frá sjónarhorni barnsins 

sjálfs. Við aldurinn 8-12 ára er kominn skilningur á tvíhliða samband og farið er að taka tillit 

til beggja aðila í vinasambandinu. Leggja þá vinirnir áherslu á að líka vel við hvorn annan, 

hafa gaman að vera saman, hafi gaman af sömu hlutum, hjálpast að og segi hvor öðrum 

leyndarmál. Hér er þannig byrjuð myndun á gagnkvæmu trausti. Þetta gagnkvæma samband 

heldur síðan áfram að þróast yfir unglingsárin og er þá farið að líta á vináttuna sálfræðilegar 

en áður, er hún eins hugsuð til lengri tíma. Þá skiptir máli hversu lengi vinirnir hafa þekkst 

eigi þeir að treysta hvor öðrum. Þannig er traust og gagnkvæmur skilningur límið sem 

vináttan byggist á. Tengslin eru orðin sterkari og ekki eins brothætt og áður. Þó segir Sigrún 

að vináttan einkennist af hræðslu við að missa vininn og ákveðinni eigingirni í að halda í 

hann. Á fullorðins árum er síðan komið meira sjálfstæði sem og sterkari nánd. Hér getur 

einstaklingur verið sjálfstæður, myndað persónuleg tengls við aðra en áfram veitt vini sínum 

stuðning. Er ætlast til að vinir geti stutt hvorn anna, treyst hvor öðrum og að báðir geti gefið 

af sér til vináttunnar en um leið verða báðir að geta sleppt hendinni af vininum (Sigrún, 

2007). Hér má lesa af skilgreingum Sigrúnar þann skilning sem við setjum á vináttu almennt. 

Við ætlumst til þess að eftir ákveðinn þroska þá sé vinátta gagnkvæm, báðum aðilum líkar 

við hvorn annan, treysta hvor öðrum og styðja við hvorn annan án þess þó að vera háðir 

hvorum öðrum.  

4.2 Samskipti 

Samskipti eru öll þau boð sem einstaklingar senda sín á milli, boðin geta verið yrt eða óyrt. 

Yrt boðskipti er þau sem við komum frá okkur með orðum, töluðum eða skrifuðum. Óyrt 

boðskipti eru aftur á móti sú tjáning sem felst í líkamstjáningu, raddblæ, hreyfingu, augnráði, 

svipbrgðum og fleiru. Samskiptafærni er sú geta að mynda og viðhalda tengslum sem eru 
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heilbrigð, árangursrík og uppbyggileg. Góð samskiptafærni gerir viðkomandi betri í því að fá 

aðra til samvinnu og auðveldar honum að byggja upp tengsl við aðra ásamt eigin þörfum. Þá 

eykur viðkomandi hæfileikann til að koma fram sínum skoðunum; bregðast við kröfum 

annarra og setja sjálfur kröfur á aðra. Á þann hátt eflir góð samskiptafærni viðkomandi bæði 

í að uppfylla þarfir sínar um leið og hann virðir þær kröfur sem aðrir gera. Þá stuðlar 

samskiptafærni einnig að betra sambandi við aðra ásamt því að auka innsæi og skerpa á 

tilfinninga- og félagsgreind. Grunnur að samskiptafærni byggist á því að geta sett sig í spor 

annarra og að geta aðlagað mismunandi sjónarhorn (Haukur og Helgi, 2012; Sigrún, 2007; 

Aðalbjörg, 2011). 

 

4.3 Félagsleg staða fólks með þroskahömlun á Íslandi  

 

Hér að ofan hefur verið farið yfir skilgreiningu á vináttu og samskiptum. Nú verða þessi 

hugtök skoðuð út frá fólki með þroskahömlun og félagstaða þeirra á Íslandi skoðuð.  

Þorbjörg Vilhjálmsdóttir kannar í rannsókn sinni ,, Þá breyttist soldið mikið, ég fékk vini “ 

reynslu ungs fólks með þroskahömlun af félagslegum samskiptum við jafnaldra og áhrif 

þeirrar reynslu á líðan þess. Niðurstöður hennar sýna að óöryggi og höfnun í félagslegum 

aðstæðum urðu til þess að sjálfstraust varð minna. Þá kom fram að, það að eiga vini ýtti 

vellíðan og stuðlaði einnig að betri sjálfsmynd. Einnig voru viðmælendur á sama máli um að 

framkoma annarra skipti miklu máli varðandi líðan og sjálfsmynd og tóku allir viðmælendur 

fram að sjálfsmynd hefði aukist við það að eignast vini og að vera meira með jafningjum 

bæði í skóla og tómstundum. Sýndu þá niðurstöður að viðmælendur voru óöruggir gagnvart 

samnemendum á almennum brautum og þótt erfitt að nálgast þá félagslega.  Í rannsókn 

Kristínar Björnsdóttir um þroskahefta framhaldsskólanema frá árunum 1999 -2001 segir hún 

að þroskaheftu nemendurnir hafi einungis haft litla aðild að hópum í skólanum utan sinnar 

sérnámbrautar og voru lítil sem engin samskipti sem áttu sér stað utan skólans. Þá telur hún 

að sú aðild, hversu lítil sem hún er, sé engu að síður mikilvæg. Þá hefur félagskapur meðal 

jafnaldra hafi mikil áhrif á bæði andlegan og félagslegan þroska getur því haft mikil áhrif á 

þroskaframvindu hjá fötluðum unglingum (Kristín 2003; Þorbjörg, 2013). 

 Félagsleg þátttaka og virkni í daglegu lífi er mikilvægur þáttur þess að vera partur af 

samfélagi og með þátttöku í hinum ýmsu viðfangsefnum öðlast fólk aukna færni, tengist 

öðrum og samfélaginu í heild ásamt því að finna tilgang í lífinu. Fylgir því einnig að sama 

skapi að með lítilli virkni og þátttöku getur einstaklingur fundið fyrir vanlíðan og vanmætti 

sem leiðir oft til félagslegrar einangrunar og óöryggis (Kristín, 2003; Snæfríður, 2008).  
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Á árum framhaldskóla leitumst við eftir auknu sjálfstæði og erum við að finna okkur sjálf, 

finna hver við erum og hvað okkur langar að gera í lífinu. Á þar ekki að vera nein 

undantekning hjá ungmennum með þroskahömlun. Er þó algengt að þroskaskert ungmenni 

fái ekki sama sjálfstæði og jafnaldrar þeirra þar sem þau eru oftast nær í kringum foreldra, 

kennara og starfsmenn dagvistunar eða sambýla. Þó hafi þau jafn mikla þörf fyrir vináttu eins 

og aðrir. En þá getur mikil og stöðug nærvera fullorðinna haft neikvæð áhrif á félagsleg 

tengsla og dregið þannig úr tækifærum til þess að þróa með sér sjálfssjtórn og sjálfræði 

(Kristín, 2003; Snæfríður, 2008; Dóra S., 2003)  

Dóra S. Bjarnason fjallar í grein sinni, Fullorðinshlutverk og fötlun, um niðurstöður 

rannsóknar sem 36 Íslendingar með fötlun á aldrinum 16-24 ára tóku þátt í, ásamt 

foreldrum, nokkrum vinum og kennurum þeirra, um merkingu þess að verða fullorðinn. Í 

rannsókn þeirri kannar hún aðstæður og reynslu þessara fötluðu ungmenna sem leiða til 

félagslegrar mismunar. Í niðurstöðum segir hún alla þátttakendur rannsóknarinnar þurfa á 

stuðningi að halda við þetta fullorðins hlutverk. Þá segir hún þann stuðning einmitt þurfa að 

stuðla að tengslum við aðra (Dóra S., 2003).  

Segir Kristín (2003) að tjáskipta örðuleikar geti komið í veg fyrir samskipti og segir að oft 

vanti frumkvæði hjá þroskaskertum nemendum til að hefja samskipt við aðra. Vitnar hún í 

Schnorr (1997) sem greinir frá að oft þurfi að veita fötluðum einstaklingum aðstoð við að 

kynnast öðrum. Þannig sé það nauðsynlegt að þjálfa með þeim frumkvæði í samskiptum og 

hvernig eigi að kynna sig fyrir öðrum. Kristín segir frá því að erlendar rannsóknir, Peck, 

Donaldsson og Pezzolo (1990), hafi sýnt fram á að ófatlaðir einstaklingar sem eigi fatlaða vini 

hafi viðurkennt að þeim þyki stundum óþægilegt ef fatlaðir vinir þeirra búa yfir lítilli 

félagsfærni. Að einhverju leyti orsakast þessi skortur af fötlun einstaklingsins, eins og fram 

hefur komið hér að ofan í skilgreiningum á þroskahömlun og aðlögunarfærni. Þá vitnar 

Kristín einnig í Helmstetter o.fl. (1994) sem segja það stafa af langvarandi félagslegri 

einangrun. Má þá ætla að þessir þættir ýti einnig undir hvorn annan. Léleg félagsfærni sem 

orsakast af fötlun einstaklings verður ekki betri ef einstaklingurinn er einnig mikið félagslega 

einangraður. Hins vegar ef einstaklingur fær góð tækifæri til þess að efla þessa færni hjá sér 

eru miklar líkur á því að færnin aukist og um leið eflist sjálfstæði hjá einstaklingnum og hann 

verður öruggari með sig og sína færni í samskiptum. Er það því mikilvægt að þjálfa þessa 

færni og viðhalda henni með þátttöku í samfélaginu en skortur á frumkvæði að samskiptum 

getur leitt til félagslegrar einangrunar (Kristín,2003; Dóra S. 2003; Snæfríður, 2008). 

Í grein Dóru (2003), Fullorðinshlutverk og fötlun, skoðar hún skilgreiningar á 

fullorðinshlutverkinu og tekur meðal annars fyrir skilgreiningu hjónanna Dianne og Phil 

Ferguson þar sem þau setja fullorðins hlutverkið upp í þrjár víddir: persónulega vídd, 

menningarlega vídd og fjölskyldu vídd. Þessir þrír þættir fela í sér misjafna þætti sem tengjast 
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því að verða fullorðinn. Persónulega víddin felur í sér það að öðlast persónulegt sjálfstæði, 

menningarlega víddin felur í sér réttindi og skyldur þess að vera þegn í samfélagi og 

samskipti þar innan, fjölskylduvíddin er síðan þetta stöðuga samspil persónulegu og 

menningarlegu víddarinnar, allar þær breytingar sem koma í kjölfar meira sjálfstæðis og 

aukinnar ábyrgðar um leið og afskipti foreldra fara minnkandi. Þá segir Dóra það að verða 

fullorðinn hafi ekkert með fjölda afmælisdaga að gera heldur því hvort samfélagið virði og 

taki mark á þeim einstakling sem fullorðinni manneskju, en slíkt staðfestum við í samskiptum 

bæði með orðum og annars konar táknrænum samskiptum (Dóra S., 2003) 

 

4.4 Samantekt 

Hér hefur verið farið í skilgreiningu á vináttu og hvernig hún þróast í gegnum uppvaxtar árin. 

Þá sjáum við þann skilning sem að við almennt leggjum í vináttu og hvað fullorðinn 

einstaklingur gerir þá ráð fyrir að fá út úr vináttu. Einnig hefur verið farið í hvað samskipti eru 

og hvað það gerir fyrir einstakling að vera með góða samskiptafærni en stuðlar hún að því að 

einstaklingur eigi auðveldar með tengslamyndum, verður sjálfstæðari með eigin skoðanir 

sem og lærir að taka við skoðunum annarra (Haukur og Helgi, 2012; Sigrún, 2007; Aðalbjörg, 

2011). Þá hefur verið farið í félagsstöðu og vináttu sambönd fólks með þroskahömlun á 

Íslandi en sér maður á þeim rannsóknum sem skoðaðar voru að fólk með þroskahömlun á oft 

erfitt með að eiga í samskiptum við jafnaldra sína. Ýmsar ástæður koma fram og má þar 

nefna skort á frumkvæði og lítið sjálfstraust en einnig kemur þá fram að sjálfstraust eykst við 

það að eignast vini. Áhugavert er að skert aðlögunarfærni leiðir vissulega til skertrar 

félagsfærni en þá hefur einnig langvarandi einangrun áhrif á aðlögunarfærnina. En sýnir 

þetta einmitt svo vel hversu mikilvægt er að þjálfa þessa færni og veita þannig fólki með 

þroskahömlun sjálfstraustið til þess að eiga í góðum samskiptum við aðra (Kristín,2003; Dóra 

S. 2003; Snæfríður, 2008; Þorbjörg, 2013). 
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5 Lokaorð 

Það að skilja félagslegur aðstæður og geta átt í samskiptum við aðra er mikilvægur þáttur 

þess að eiga aðild að samfélaginu. Eins og fram hefur komið orsakast lítil félagsfærni að 

einhverju leyti af fötlun einstaklingsins en er einnig talin stafa langvarandi félagslegri 

einangrun. Einnig að skortur á frumkvæði að samskiptum getur leitt til félagslegrar 

einangrunar (Kristín, 2003; Snæfríður, 2008). Þá kemur það fram að vinátta stuðlar að betri 

sjálfsmynd og eykur vellíðan. Með því að efla þessa félagsfærni hjá einstaklingum aukum við 

sjálfstæði og um leið gerum einstaklinginn virkari þátttakenda í samfélaginu en eins og Dóra 

S. Bjarnason sýnir fram á eru það ekki afmælisdagar sem segir til það hvort við séum fullorðin 

heldur það hvort samfélagið taki mark á okkur. En öðlumst við ekki þetta persónulega 

sjálfstæði nema með því að geta átt í samskiptum við aðra (Dóra, 2003). Er það því afar 

mikilvægt að efla þessa færni og minnka þannig líkur á félagslegri einangrun en er það 

tilgangur með fræðsluefninu, Vinátta og samskipti. Þá tel ég að með þjálfun á þessum 

þáttum er koma að almennum samskiptum, hvað vinátta er og hvernig við eigum í 

samræðum vera mikilvægan grunn að því að geta átt í samskiptum við aðra og þannig verið 

virkur þátttakandi í samfélaginu 

Fræðsluefnið sem slíkt er unnið fyrir ungt fólk með þroskahömlun. Fólk sem komið er á 

eftir unglingsár í framhaldsskóla og jafnvel fullorðið fólk sem að á erfitt með að átta sig á 

samskiptum almennt. Má þá að sjálfsögðu alltaf aðlaga efnið að þeim aldurshóp sem hentar 

hverju sinni og er þá einnig alltaf hægt að aðlaga efnið að ákveðnum einstakling ef það 

hentar. Efnið er sett upp sem almennar leiðbeiningar eða punktar sem gott er að hafa í huga 

í vissum aðstæðum eða um viss atriði.  

Þá hugsa ég fræðsluefnið þannig að það sé einhver sem fer í gegnum hvern þátt fyrir sig 

með einstaklingnum. Gæti það verið kennari, þroskaþjálfi, foreldri eða hver sem þekkir 

einstaklinginn vel. Má þá einnig útfæra söguna að hverjum og einum einstakling og nota 

fræðsluefnið sem grunn að því. Eru þau atriði sem tekin eru fyrir einungis brot af því sem 

hægt væri að skoða og gaman væri að halda áfram með verkefnið og útbúa meira efni 
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