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Ágrip 

Frístundaheimili sinna mikilvægu uppeldishlutverki í lífi barna á grundvelli frítíma, 

samskipta og vináttu og þar gefst tækifæri til að efla þroska barna í gegnum óformlegar 

námsleiðir. Börn á einhverfurófi hafa oft skerta getu í félagslegum samskiptum og eru 

frístundaheimili án aðgreiningar kjörinn vettvangur fyrir þau til að bæta félagsfærni sína. 

Þessi rannsóknarskýrsla byggir á eigindlegri rannsókn sem hafði þann tilgang að svara 

spurningunni: Hver er upplifun foreldra einhverfra barna af stuðningi á almennum 

frístundaheimilum? Tekin voru viðtöl við fimm foreldra sem eiga barn á einhverfurófi og 

eru á þremur mismunandi frístundaheimilum í Reykjavík. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu í ljós fjögur meginþemu en þau eru stuðningur, félagslegur ávinningur, starfsfólk og 

þekking þess og samskipti. Foreldrar voru almennt ánægðir með starf og starfsfólk 

frístundaheimilanna. Eitt þema var þó mest áberandi og varðar hvað frístundaheimili 

gætu gert betur fyrir þennan hóp barna en það snýr að þekkingu starfsfólks á 

einhverfuröskunum og algengum hegðunarbrestum. Sambærileg rannsókn hefur verið 

gerð erlendis í mun stærra samhengi en þetta er fyrsta rannsókn sinnar tegundar sem 

gerð hefur verið á Íslandi svo vitað sé. 
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Formáli 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði út frá starfi mínu á frístundaheimili þar sem ég hef 

starfað í nokkur ár. Ég hafði veitt nokkrum börnum á einhverfurófi stuðning í starfinu og 

velti fyrir mér hver raunveruleg staða þeirra er á almennum frístundaheimilum. Ég vissi 

hver mín upplifun af því var og annars starfsfólks á frístundaheimilinu svo ég ákvað því að 

skoða hver upplifun foreldra þessara barna væri af starfi og stuðningi á 

frístundaheimilunum sem börnin þeirra sækja. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Eygló Rúnarsdóttur, fyrir leiðsögn og hvatningu í 

öllu ferlinu. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum Einari Hilmarssyni og Ragnhildi 

Gunnarsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Að lokum vil ég þakka öllum 

viðmælendum mínum fyrir þeirra framlag til rannsóknarinnar. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 17. maí 2020 

 

_________________________________ 

Gunnhildur Einarsdóttir  
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1 Inngangur  

Frístundaheimili sinna mikilvægu uppeldishlutverki í lífi barna á grundvelli frítíma, 

samskipta og vináttu. Þar gefst tækifæri til að efla þroska barna í gegnum óformlegar 

námsleiðir og eitt af meginhlutverkum fagfólks sem vinnur með börnum er að leiðbeina 

þeim með vinasambönd þeirra (Vanda Sigurgeirsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017). 

Oft hafa börn á einhverfurófi skerta getu í félagslegum samskipum, meðal annarrra 

einkenna (Einhverfusamtökin, 2016b), og geta frístundaheimili án aðgreiningar verið 

kjörinn vettvangur fyrir þau til að þjálfa félagsfærni sína. Hugmyndin um frístundaheimili 

án aðgreiningar snýst um það að börn sem þurfa á sértækum stuðningi að halda hafi 

tækifæri til þess að vera á almennu frístundaheimili við sinn grunnskóla með viðeigandi 

stuðningi. Mikilvægt er að börn á einhverfurófi fái viðeigandi stuðning í skóla- og 

frístundastarfi. Ef starfsfólk hefur ekki næga þekkingu á einhverfuröskunum fá þau ekki 

alltaf viðeigandi stuðning en það getur haft neikvæð áhrif á heilsu og lífsgæði þeirra 

(Einhverfusamtökin, 2016b). 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun sem tengist rannsóknarefninu en 

þar er byrjað á að gera grein fyrir þróun og hlutverki frístundaheimila á Íslandi. Næst er 

fjallað um einkenni einhverfu og svo um stöðu einhverfra barna á almennum 

frístundaheimilum. Stuðst er við nokkrar erlendar rannsóknir á skóla- og frístundastarfi 

fyrir börn á einhverfurófi (Haney, 2011; Koegel, Glugatch, Koegel og Castellon, 2019; 

Sutton, Webster og Westerveld, 2019). Helsta heimildin sem notast er við er rannsókn 

Haney (2011) þar sem rannsóknarefni hennar var svipað og það sem hér um ræðir. Þar var 

upplifun foreldra einhverfra barna á starfi sem svipar til frístundaheimila (e. after-school 

programs) rannsökuð. 

Ritgerð þessi er rannsóknarskýrsla sem hefur þann tilgang að svara 

rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun foreldra einhverfra barna af stuðningi á 

almennum frístundaheimilum? Tekin voru eigindleg hálf-opin viðtöl við fimm foreldra sem 

eiga barn á einhverfurófi og eru á þremur mismunandi frístundaheimilum í Reykjavík. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað nánar um rannsóknaraðferðina. Í fjórða kafla er greint 

frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem komu fram fjögur meginþemu en þau eru 

stuðningur, félagslegur ávinningur, starfsfólk og þekking þess og samskipti. Í fimmta kafla 

er fjallað um niðurstöðurnar í samhengi við fyrri rannsóknir og fræðilega umfjöllun. 

Rannsókn sem þessi gefur mikilvægar upplýsingar um reynslu og upplifanir fólks sem 

gefur fagfólki færi á því að sjá hvað er nú þegar gott og hvað er hægt að gera betur. Staða 

einhverfra barna á frístundaheimilum hefur ekki verið sérstaklega rannsökuð áður á 

Íslandi. Þessi rannsókn er því skref í áttina að því að skilja aðeins betur hver upplifun 
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foreldra þessara barna er af starfi frístundaheimila hér á landi og þeim stuðningi sem þar 

er að fá og auka þannig gæði starfsins fyrir börn á einhverfurófi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Frítími barna hefur breyst á margan hátt undanfarin ár. Skóladagurinn hefur lengst og 

börn á fyrstu árum grunnskólagöngu sinnar eru flest á frístundaheimili eftir að skóla lýkur 

ásamt ýmissi annarri tómstundaiðkun. Frístundaheimilin eru nú sá staður sem 6-9 ára 

börn hitta helst félaga sína og má segja að þau komi að mörgu leyti í stað heimila og 

útileiksvæða þar sem börn hittust gjarnan hér áður fyrr að skóla loknum. Frístundaheimili 

eru því mikilvægur staður þar sem börn hafa tækifæri til að rækta vinasambönd sín 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). Vinátta er mikilvæg fyrir börn 

þar sem hún getur meðal annars aukið þroska og félagsfærni en eitt af meginhlutverkum 

fagfólks sem vinnur með börnum er að leiðbeina þeim með vinasambönd þeirra (Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017). 

 

2.1 Frístundaheimili 

Stjórnun og rekstur frístundaheimila er mismunandi eftir sveitarfélögum þar sem 

„sveitarfélög fara með faglegt forræði frístundaheimila, ákveða skipulag þeirra og 

rekstrarform með samþættingu skóla- og frístundastarfs og þarfir barna að leiðarljósi“ 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Undir skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar heyra 

39 frístundaheimili (Reykjavíkurborg, e.d.-a) sem eru starfrækt við alla grunnskóla í 

Reykjavík en eru rekin af frístundamiðstöðvum (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Hér verður 

eingöngu fjallað um frístundaheimili sem eru á vegum Reykjavíkurborgar.  

Frístundaheimili hafa ekki alltaf verið eins og þau þekkjast í dag. Árið 1971 var í fyrsta 

skipti stofnað skóladagheimili fyrir börn sem bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður og 

börn einstæðra foreldra. Skóladagheimilin urðu fleiri á næstu árum og árið 1993 var 

ákveðið að allir grunnskólar í borginni ættu að reka svokallaðan heilsdagsskóla sem myndi 

bjóða upp á fjölbreytt tómstundastarf fyrir utan kennslustundir (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og 

Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). Þá var heilsdagsskólinn undir leiðsögn kennara og var 

starfið nátengt skólastarfinu. Árið 2002 fluttist rekstur frístundaheimilanna hins vegar til 

íþrótta- og tómstundaráðs Reykjavíkurborgar (ÍTR). Því fylgdi að þau fengu heitið 

frístundaheimili og áhersla starfsins varð sú að börnin ættu að njóta fjölbreytts 

tómstundastarfs (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2012) og að þjónustan skyldi vera á grunni 

hugmyndafræði frístundastarfs í stað skólastarfs (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Steingerður 

Kristjánsdóttir, 2017). Árið 2011 var skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar svo stofnað 

þegar menntasvið, leikskólasvið og frístundahluti ÍTR sameinuðust. Markmiðið með 
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þessari sameiningu var að stuðla að heildstæðri stefnumótun og þjónustu við börn, 

ungmenni og fjölskyldur þeirra (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2012).  

Á frístundaheimilunum fá 6 til 9 ára börn að njóta frístundastarfs eftir að skóla lýkur 

til kl. 17. Á vef Reykjavíkurborgar kemur fram að „lögð er áhersla á að þroska félagslega 

færni í samskiptum í gegnum leik og starf sem og virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og 

umhverfi sínu“ (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Frístundaheimilin eru vettvangur þar sem börnin 

þjálfa sig í samskiptum og virðingu sem getur haft mikil áhrif á félagsþroska þeirra (Adda 

Rúna Valdimarsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, e.d.).  

Uppeldi barns á sér ekki eingöngu stað inni á heimilum á milli barnsins og foreldra 

þess heldur felst það í miklu samspili á milli einstaklinga, stofnana og samfélagsins alls 

(Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2011). Allar þær stofnanir sem 

börn tengjast á einhvern hátt þurfa að sinna ákveðnu uppeldislegu hlutverki í lífi þeirra 

þar sem börn eru stóran hluta dagsins annars staðar en heima hjá sér. Frístundaheimili 

sinna því mikilvægu uppeldislegu hlutverki í lífi barna á grundvelli frítíma, samskipta og 

vináttu. 

Á Norðurlöndum hefur sú hugmyndafræði mótað frístundaheimili að leikur, óformlegt 

nám, val og sjálfræði barna ráði ferðinni í uppeldisfræði sem miðast út frá börnunum 

sjálfum. Þessi sýn hefur einnig mótað starf frístundaheimila á Íslandi og á að efla alhliða 

þroska barna. Hún ýtir undir að börnin og þeirra þarfir séu kjarninn í öllu skipulagi 

starfsins. Áhersla er á gagnkvæm samskipti, skapandi athafnir, samvinnu og 

viðurkenningu á réttindum barna (Jakob Frímann Þorsteinsson, 2017). Á 

frístundaheimilum gefst tækifæri til að efla þroska barna í gegnum óformlegar námsleiðir 

og byggjast þær að mestu á áhuga og þátttöku barnanna sjálfra (Jakob Frímann 

Þorsteinsson, 2017). 

 

2.2 Einhverfa 

Einhverfa var fyrst nefnd á nafn árið 1943 þegar geðlæknirinn Leo Kanner tók saman ýmis 

einkenni sem saman mynduðu heilkenni sem hann kallaði autism á ensku. Hann gaf út 

grein sem kallaðist „Autistic disturbances of affective contact“ og lýsti þar 

hegðunareinkennum 11 barna sem höfðu skerta getu í félagslegum samskiptum og 

takmarkaða færni til tjáningar. Oft höfðu þau mjög afmörkuð áhugamál, þoldu illa 

breytingar ásamt því að endurtaka ýmsar hreyfingar (Evald Sæmundsen og Andrea Katrín 

Guðmundsdóttir, 2014).  
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Einhverfa er ekki sjúkdómur heldur tengist hún ódæmigerðum taugaþroska og birtist í 

því hvernig einstaklingurinn skynjar sjálfan sig, heiminn og hvernig hann hefur samskipti 

við aðra. Einhverfueinkenni eru ólík milli einstaklinga, sérstaklega hvað varðar fjölda 

einkenna og styrk þeirra og hefur þess vegna verið talað um einhverfuróf (e. autism 

spectrum) (Einhverfusamtökin, 2016a) en flestir þeirra sem greinast með einhverfu hafa 

einkenni hennar alla ævi (Lord, Elsabbagh, Baird og Veenstra-Vanderweele, 2018).  

Stuðst er við þrjú hegðunareinkenni þegar barn er greint með einhverfu en þau eru 

skert geta í félagslegum samskiptum, skert færni í máli og tjáskiptum og sérkennileg 

áráttukennd hegðun. Barn getur einnig verið greint með ódæmigerða einhverfu eða 

Asperger heilkenni. Ódæmigerð einhverfa er þegar einkennin uppfylla að hluta til þau 

skilyrði sem gilda um greiningu dæmigerðrar einhverfu eða að marktæk frávik eru ekki 

komin fram fyrir 3 ára aldur. Asperger heilkenni á einnig við um að ekki eru öll einkenni 

einhverfu til staðar ásamt því skilyrði að ekki er um að ræða marktæka skerðingu á mál- 

eða vitsmunaþroska (Einhverfusamtökin, 2016b). 

Orsakir einhverfu eru ekki fyllilega þekktar en margt bendir til þess að hana megi 

skýra að miklu leyti út frá erfðum (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). Algengi 

einhverfu er yfir 1% sem þýðir að eitt af hverjum 83 börnum greinist á einhverfurófi 

(Einhverfusamtökin, 2016a) en íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á aukna tíðni 

greininga, sérstaklega meðal barna. Þessi aukning er talin vera áhrif af nýjum 

skilgreiningum, fleiri flokkum einhverfu og betri greiningaraðferðum ásamt meiri þekkingu 

á einhverfurófinu (Evald Sæmundsen og Þóra Leósdóttir, 2017). Einhverfa hefur einnig 

greinst oftar hjá drengjum en stúlkum en það er talið að um það bil þrír til fjórir drengir 

greinist á móti hverri stúlku (Ingólfur Einarsson, 2014). 

 

2.3 Frístundastarf án aðgreiningar 

Margir hafa heyrt talað um skóla án aðgreiningar en sú hugmyndafræði snýst um það að 

allir nemendur eigi rétt á að námsþörfum þeirra sé mætt í almennum grunnskóla í þeirra 

hverfi eins og kemur fram í grunnskólalögum (nr. 91/2008). Hér verður fjallað um 

frístundastarf án aðgreiningar sem byggir á sömu hugmynd en snýst meira um félagslegar 

þarfir. Í Reykjavík er leitast við að veita öllum börnum þann stuðning sem þau þurfa til að 

vera á frístundaheimili við sinn grunnskóla (Reykjavíkurborg, e.d.-c). 

Samstarf er alltaf mikilvægt í starfi með börnum. Í reglum um þjónustu 

frístundaheimila Reykjavíkurborgar kemur fram að viðkomandi aðilum beri að tryggja 

samstarf og samráð frístundaheimilis og grunnskóla (Reykjavíkurborg, 2017) og er það 
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mikilvægt vegna þess að oftar en ekki deila þau húsnæði og eiga það sameiginlegt að hafa 

hag barnsins að leiðarljósi. Það er mikilvægt að þessar stofnanir hafi samráð um stuðning 

við þau börn sem hann þurfa vegna þess að starfsfólk frístundaheimilanna getur haft ólíka 

sýn og reynslu af börnunum en þeir sem starfa í skólanum og beita því oft öðrum leiðum 

til að efla þau og styrkja (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). Einnig 

skiptir máli að litið sé á foreldra barnanna sem samstarfsaðila og að þau fái alltaf að taka 

þátt í samtalinu um hvernig unnið er með félagsleg markmið og fyrirkomulag stuðnings 

(Earl, 2013). 

Í starfsmannahandbók frístundaheimila sem gefin er út af Reykjavíkurborg er fjallað 

um helstu þroskafrávik og hegðunarraskanir sem eru til staðar á meðal barna. Þar er 

einkennum einhverfu meðal annars lýst í stuttu máli ásamt því að fjallað er um mikilvægi 

þess að skýrt skipulag, endurtekningar og myndræn skilaboð séu notuð þegar unnið er 

með einhverfum börnum (Adda Rúna Valdimarsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, e.d.). 

Einhverf börn eru jafn ólík hvort öðru og önnur börn svo það þarf ávallt að meta stöðu 

hvers og eins ásamt þeim aðferðum sem á að nota. Í handbókinni er þó tekið fram að 

mikilvægt sé að börnin fái að njóta sín í leik og starfi á eigin forsendum með félögum 

sínum og að hlutverk starfsfólks felist að mestu leyti í að hjálpa barninu við það (Adda 

Rúna Valdimarsdóttir og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, e.d.). 

Eitt af þeim leiðarljósum sem sett eru fram við skilgreiningu á hlutverki, leiðarljósum, 

markmiðum og viðmiðum fyrir starf frístundaheimila er að öllum börnum sé boðin 

þátttaka í fjölbreyttu frístundastarfi án aðgreiningar með það markmið að efla sjálfstraust 

og félagsfærni þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018). Engar reglur gilda 

fyrir landið allt um stuðning við börn í frístundastarfi en forstöðumenn frístundaheimila í 

Reykjavík geta sótt um stuðning fyrir börn með sértækar þarfir (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og 

Steingerður Kristjánsdóttir, 2017). Það er mikilvægt fyrir börn sem þurfa á stuðningi að 

halda að geta tekið þátt í frístundastarfi án aðgreiningar. Einhverf börn geta haft ávinning 

af samskiptum sínum við önnur börn sem ekki eru á einhverfurófi. Rannsóknir hafa sýnt 

að skóla- og frístundastarf án aðgreiningar, þar sem unnið er með samskipti einhverfra 

barna við önnur börn með markvissum aðferðum og inngripum, getur haft jákvæð áhrif 

og gefið færi á bættri félagsfærni, aukinni málnotkun og dregið úr óviðeigandi hegðun 

(Koegel, Glugatch, Koegel og Castellon, 2019; Haney, 2011; Sutton, Webster og 

Westerveld, 2019). 

Starfsfólk frístundaheimilanna er oftar en ekki ófaglært. Ein ástæða þess er að 

starfsfólki frístundaheimila bjóðast aðeins hlutastörf og er yfirleitt um tímabundna 

ráðningarsamninga að ræða (Kolbrún Þ. Pálsdóttir og Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 2011) 
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en það hentar til dæmis námsmönnum einstaklega vel. Eins og staðan er núna er aðeins 

gerð krafa um að forstöðumenn frístundaheimila hafi háskólamenntun sem nýtist þeim í 

starfi. Annað starfsfólk er ekki krafið um slíka menntun og er því langstærstur hluti þess 

ófaglærður. Ófaglært stuðningsstarfsfólk frístundaheimila ætti þó að geta unnið með 

félagsleg markmið barna á einhverfurófi ef það fær leiðsögn og fræðslu frá faglærðum 

einstaklingum (Koegel o.fl., 2019). Þekking starfsfólks á því hvernig barn á einhverfurófi 

upplifir umhverfi sitt skiptir þó höfuðmáli því ef engin þekking er til staðar fær barnið ekki 

viðeigandi stuðning sem getur haft neikvæð áhrif á heilsu og lífsgæði barnsins 

(Einhverfusamtökin, 2016a). 

Reynsla foreldra barna á einhverfurófi af starfi sem svipar til frístundaheimila (e. 

after-school programs) hefur verið rannsökuð erlendis (Haney, 2011) og sýndi fram á að 

meirihluti þátttakenda vildu hágæða umönnun fyrir börnin sín eftir skóla. Hins vegar taldi 

meirihluti þeirra sem höfðu haft börnin sín í frístundastarfi reynslu sína af starfinu vera 

neikvæða. Margir foreldrar upplifðu að starfsfólk frístundastarfsins hefði ekki næga 

þekkingu á hegðun og félagslegum þörfum barna á einhverfurófi og töldu þekkingu 

starfsfólks vera lykilatriði til að gera reynslu þeirra af starfinu jákvæðari. Aðrir þættir voru 

meðal annars meiri skipulögð starfsemi án aðgreiningar, þjálfun í félagsfærni og stöðug 

rútína. Einnig þóttu þó nokkrum foreldrum það jákvætt þegar stuðningsfulltrúi sem vann 

með barninu í skólanum fylgdi því svo áfram í frístundastarfið. Það hafði þau áhrif að 

barnið upplifi meira öryggi og stöðugleika í gegnum allan daginn.   

Engar rannsóknir hafa verið gerðar hér á landi sem snúa að starfi frístundaheimila 

fyrir einhverf börn. Eitt lokaverkefni til BA prófs í þroskaþjálfafræði rannsakaði hins vegar 

viðhorf foreldra fatlaðra barna til þjónustu frístundaheimila ÍTR (Anna María 

Gunnarsdóttir og Ásta Ragnheiður Hafstein, 2007) þar sem niðurstöður sýndu meðal 

annars að tæplega helmingur foreldra fatlaðra barna á almennum frístundaheimilum var 

ekki ánægður með stuðninginn sem barnið þeirra fékk á frístundaheimilinu. Ástæðurnar 

voru meðal annars þær að þeim fannst starfsfólk of fátt og að það vanti sérþekkingu og 

skilning á þeim fötlunum sem börnin höfðu. 
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3 Aðferð rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að efla þekkingu á stöðu einhverfra barna á 

frístundaheimilum hér á landi. Tilgangurinn er að komast að því hver staða þeirra er og 

hvernig foreldrar upplifa að komið sé til móts við börnin þeirra. Rannsóknarspurningin 

sem leitast verður við að svara er: Hver er upplifun foreldra einhverfra barna af stuðningi 

á almennum frístundaheimilum? 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var ákveðið að notast við eigindlega rannsóknaraðferð en hún er oft 

notuð meðal annars til þess að kanna upplifanir þátttakenda og hvaða merkingu þeir 

leggja í hluti eða þegar rannsaka á áður órannsakað efni. Algengar aðferðir til 

gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl, rýnihópar og vettvangsathuganir 

(Strauss og Corbin, 2015). 

Hér var valið að taka viðtöl en eigindleg viðtöl eru notuð til þess að fá innsýn og 

skilning á reynsluheimi fólks út frá þeirra eigin sjónarhorni (Helga Jónsdóttir, 2013). Slík 

aðferð hefur yfirleitt fáa þátttakendur en gefur færi á mun dýpri umræðu heldur en til 

dæmis ef notast væri við staðlaða spurningalistakönnun. Ekki er hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar um alla sem tilheyra þeim tiltekna hópi í samfélaginu sem rannsóknin nær 

yfir en þær gefa samt sem áður mikilvægar upplýsingar sem auka skilning á upplifun og 

reynslu nokkurra einstaklinga innan hópsins. 

Það er síðan hlutverk rannsakanda að túlka merkingu viðmælenda og koma auga á 

þemu í frásögnum þeirra sem lýsa þeirra upplifun á efni rannsóknarinnar. Rannsakandi 

þarf að passa að vera með opinn huga og láta ekki fyrirfram gefnar hugmyndir hans hafa 

áhrif á þá merkingu sem hann leggur í orð viðmælenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

 

3.2 Þátttakendur 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir með tilgangsúrtaki (e. purposive sampling) þar 

sem markmiðið er að viðmælendur hafi reynslu af rannsóknarefninu og hafi þar með 

þekkingu á því sem verið er að rannsaka (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þessi leið var valin vegna þess að viðfangsefni rannsóknarinnar er þess eðlis að ekki gæti 

hver sem er haft reynslu til þess að miðla í þágu rannsóknarinnar. Í þessu tilfelli voru það 

foreldrar sem eiga börn á einhverfurófi á almennu frístundaheimili í Reykjavík. 

Rannsakandi fékk aðstoð við að komast í samband við viðmælendur frá 
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frístundamiðstöðinni Kringlumýri sem er einnig þekkingarmiðstöð í málefnum fatlaðra 

barna (Kringlumýri, e.d.). Þekkingarmiðstöðin sér um allar stuðningsúthlutanir á 

frístundaheimilum borgarinnar og starfsfólk hennar hefur því vitneskju og gott aðgengi að 

mögulegum viðmælendum fyrir rannsóknina.  

Rannsakandi hafði samband við frístundamiðstöðina með tölvupósti sem hafði svo 

samband við forstöðumenn nokkurra frístundaheimila og sagði þeim frá rannsókninni. 

Forstöðumennirnir höfðu svo samband við foreldra einhverfra barna á sínu 

frístundaheimili til að athuga áhuga á þátttöku. Rannsakandi fékk að lokum upplýsingar 

um viðmælendur þegar þeir höfðu samþykkt að taka þátt í rannsókninni og hafði 

samband við þá í kjölfarið. Markmiðið var að fá fimm viðmælendur í viðtal og tókst það að 

lokum. Viðmælendur voru fimm foreldrar barna á einhverfurófi, tveir karlar og þrjár 

konur. Það var ekki markmið í upphafi að hafa jafnt kynjahlutfall þar sem ekki var mikið 

úrval af þátttakendum en rannsakandi var ánægður með að heyra frá bæði körlum og 

konum. Börn allra viðmælendanna eru drengir en einhverfa greinist einmitt oftar hjá 

drengjum en stúlkum. Börn viðmælenda eru á samtals þremur mismunandi 

frístundaheimilum en öll eru þau undir sömu frístundamiðstöð og búa því öll í sama 

borgarhluta. 

 

3.3 Framkvæmd 

Við gagnaöflun var notast við hálf-opin (e. semi-structured) eigindleg viðtöl (Helga 

Jónsdóttir, 2013) þar sem rannsakandi var með skýran viðtalsramma með spurningum 

sem stuðst var við en viðmælendum var einnig gefið færi á því að leiða umræðuefnið 

áfram. Viðtalsrammanum var skipt upp í fjóra þætti sem rannsakandi vildi skoða en þeir 

voru: áhrif frístundaheimilis, stuðningur, samskipti við frístundaheimilið og samstarf milli 

skóla og frístundaheimilis (sjá viðauka 1). 

Rannsakandi hitti þrjá viðmælendur á stöðum sem hentaði þeim best en tvö viðtöl 

fóru fram í gegnum síma vegna aðstæðna í þeim tilfellum. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 

10. febrúar til 18. mars 2020. Áður en viðmælandi og rannsakandi hittust fengu 

viðmælendur sendan tölvupóst með skjali sem þeir voru síðan beðnir um að skrifa undir 

til að gefa upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni (sjá viðauka 2). Þeir viðmælendur sem 

fengu símaviðtal gáfu sitt samþykki skriflega í tölvupósti til rannsakanda. 

Viðtölin voru tekin upp á hljóðupptöku með samþykki viðmælenda og síðar afrituð. 

Viðtölin tóku styttri tíma en rannsakandi hafði í upphafi gert ráð fyrir en stysta viðtalið tók 

rúmar 9 mínútur og það lengsta 16 og hálfa mínútu. Við afritun viðtalanna var gætt að því 
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frá upphafi að engin nöfn eða persónugreinanleg gögn kæmu fram. Eftir að afritun lauk 

var öllum upptökum eytt. Við úrvinnslu gagnanna var notast við þemagreininu (e. 

thematic analysis) (Braun og Clarke, 2013) þar sem svör viðmælenda voru greind í þemu 

út frá því sem var mest áberandi og kom oftast fram. 

 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi hefur sjálf starfað á frístundaheimili í Reykjavík í nokkur ár bæði sem 

almennur starfsmaður og sem stuðningsstarfsmaður, meðal annars með börnum á 

einhverfurófi. Þar af leiðandi getur þekking og reynsla rannsakanda haft áhrif á 

rannsóknina. Það getur þó verið kostur og hér hafði það aðallega áhrif á þær spurningar 

sem lagðar voru fyrir viðmælendur. Eins og hefur þegar komið fram þarf rannsakandi sem 

notast við eigindlega rannsóknaraðferð að gæta þess að hafa opinn huga og láta ekki eigin 

reynslu, þekkingu og skoðanir hafa áhrif á þá merkingu sem hann að endingu leggur í orð 

viðmælenda. Rannsakandi reyndi að fylgja þessu eftir bestu getu. Allir viðmælendur gáfu 

skriflegt samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni þar sem tekið var fram að allar upplýsingar 

sem kæmu fram væru trúnaðarmál og að ekkert persónugreinandi yrði notað við 

úrvinnslu gagnanna. Alltaf er mikilvægt að halda trúnað í rannsóknum en sérstaklega 

þegar fjallað er um stöðu barna sem teljast viðkvæmur hópur þar sem þau geta ekki gefið 

upplýst samþykki fyrir þátttöku. Hér eru börnin sjálf þó ekki þátttakendur en samt vert að 

nefna stöðu þeirra gagnvart rannsókninni. 
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4 Niðurstöður 

Hér verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Vert er að taka fram að 

viðtalsramminn var nokkuð skýr og ákveðnir þættir sem spurt var út í. Þar af leiðandi eru 

sum þemu bein afleiðing þess að spurt var beint um þann þátt. Fjórir þættir lágu til 

grundvallar í viðtölunum, en þeir voru áhrif frístundaheimilis, stuðningur, samskipti við 

frístundaheimilið og samstarf milli skóla og frístundaheimilis (sjá viðauka 1).  

Fjögur meginþemu voru svo greind í svörum viðmælenda, þau eru stuðningur, 

félagslegur ávinningur, starfsfólk og þekking þess og samskipti. Almennt voru 

viðmælendur ánægðir með starf frístundaheimilisins og þann stuðning sem barnið þeirra 

fær. Eitt þema var þó sérstaklega áberandi varðandi hvað gæti verið betra fyrir þennan 

hóp barna en það er þekking starfsfólks á einhverfuröskunum og algengum 

hegðunarbrestum. Hér verður greint nánar frá þemunum og svörum viðmælenda. 

 

4.1 Stuðningur 

Börn allra viðmælenda hafa stuðning á sínu frístundaheimili enda var við því að búast þar 

sem börn á einhverfurófi þurfa yfirleitt á einhvers konar stuðningi að halda í skóla- og 

frístundastarfi. Fyrirkomulag stuðningsins var þó mjög misjafnt á milli einstaklinga þar 

sem þau hafa ólíkar þarfir og mismunandi hvað hentar hverju og einu barni best. 

Viðmælendur lýstu stuðningnum annars vegar þannig að börnin hafa einn starfsmann 

sem fylgir þeim allan daginn, hjá sumum er það sami starfsmaðurinn alla daga en hjá 

öðrum skiptir starfsfólk á milli sín dögum. Hins vegar hafa sum börnin 

stuðningsstarfsmann, einn eða fleiri, sem veit einfaldlega af þeim og hefur auka augu með 

þeim ef þörf er á aðstoð.  

Almennt voru viðmælendur ánægðir með þann stuðning sem barnið þeirra hefur þótt 

þekking þeirra á hvernig stuðningnum er háttað sé mismikil. Flestum þótti fyrirkomulag 

stuðningsins henta þeirra barni vel. Í sumum tilvikum hafði barnið meiri stuðning þegar 

það byrjaði á frístundaheimilinu sem var síðar dregið úr. Einn viðmælandi lýsti 

stuðningnum svona: 

Það er manneskja sem er bara alltaf í kringum hann, með honum soldið og þá fylgir 

honum ef það er verið að fara eitthvað eða er svona með honum úti í leik og fylgist 

bara doldið með honum [...] Það var náttúrulega miklu meira fyrst kannski þegar 

hann var að byrja. En það hefur svona... já hún kannski blandar sér minna inn í núna, 

sem er bara fínt sko því hann þarf líka að vera sjálfstæður. 
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Einum viðmælanda fannst þó ekki alveg nógu mikið skipulag í kringum barnið sitt og 

taldi að hægt væri að vinna meira markvisst með félagsfærni hans. Þrátt fyrir það var hún 

mjög ánægð með starf og starfsfólk frístundaheimilisins. 

Honum líður vel þarna en það er kannski ekki nógu mikið svona, hvað á maður að 

segja? Svona strúktúr í kringum hann [...] Það er ekki nógu mikið kannski verið að 

vinna með hann, eða þú veist kannski að ýta honum í leiki eða þannig. Hann fær 

svolítið bara að vera á sínum forsendum á staðnum semsagt. En þau eru voðalega 

elskuleg við hann og góð við hann sko [...] en það er ekki beint mikið svona verkefni 

eða strúktúr eða verið að vinna með hann til dæmis félagslega. 

Tveir viðmælendur töluðu um jákvæðar hliðar þess að ekki væri alltaf sami 

starfsmaður með barninu, þannig yrði barnið ekki of háð einum starfsmanni og þar af 

leiðandi yrði það ekki eins mikil breyting fyrir barnið ef starfsmaðurinn myndi til dæmis 

hætta að vinna á frístundaheimilinu eða yrði veikur og kæmist ekki til vinnu. Einn 

viðmælandi orðaði það þannig: „Fyrir manneskju sem þarf að hafa svona stabilitet 

[stöðugleika] þá er það í raun og veru alveg rosalega dramatískt“. 

Einn viðmælandi talaði um það að henni fyndist frístundaheimilið ekki vera 

vettvangur fyrir mikinn stuðning, það ætti frekar heima í skólanum þegar barnið er að 

vinna í verkefnum og þess háttar. Hún sagði stuðninginn sem barnið fær á 

frístundaheimilinu vera „auka augu svona ef hann skyldi lenda í aðstæðum þar sem hann 

nær ekki að koma sér út úr“. Annar sagði: „Þau eru bara svona að hjálpa honum að hérna, 

eru svona að fylgjast með honum sko [...] stundum ef hann er illa stemmdur þá reyna þau 

að leiðbeina honum að komast aðeins frá, kúpla sig aðeins út“. 

Flestir viðmælendur virtust vita nokkurn veginn hvernig stuðningi barnsins þeirra er 

háttað á frístundaheimilinu en þó bar á því að ekki allir höfðu það á hreinu. 

Það er aldrei sami starfsmaðurinn með strákinn [...] ég veit ekki hvort það sé eitthvað 

kerfi á því hjá þeim [...] það er svolítil óvissa með það, ég veit að það er alltaf einhver 

með hann. Hann er aldrei einn á staðnum en þetta er í rauninni bara manneskja sem 

er að fylgjast með honum og er bara að hjálpa honum með þú veist það sem þarf að 

hjálpa honum með. 

Einnig voru tveir viðmælendur sem töluðu um að það hefði tekið dágóðan tíma fyrir 

barnið að venjast eða að líða vel á frístundaheimilinu. Annar þeirra sagði: „Þetta er búið 

að taka rosalega langan tíma fyrir hann að ná að líða vel þar [...] hann hefur ekkert verið 

mjög sáttur í gegnum tíðina“. Hinn viðmælandinn taldi ástæðuna vera vegna starfsfólksins 

og að það hafi byrjað að ganga betur þegar nýr forstöðumaður kom til starfa. 
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Við erum á frístundaheimili sem við erum búin að vera í svolítinn tíma á og það 

byrjaði ekkert sérstaklega vel, það var svona upp og niður. Þau reyndu sitt besta [...] 

En síðasta árið, eitt og hálft, þá er búið að vera þvílíkur viðsnúningur, það er komin ný 

forstöðukona [...] þetta er búið að ganga mikið betur svona síðasta árið. 

Eins og sjá má er stuðningurinn mismunandi hjá hverju og einu barni. Sum tóku lengri 

tíma en önnur að venjast og að verða ánægð á frístundaheimilinu. Flestum viðmælendum 

þótti stuðningurinn þó henta þeirra barni vel. 

 

4.2 Félagslegur ávinningur 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvers vegna þeir veldu að hafa barnið sitt á 

frístundaheimili eða hver ávinningurinn af því væri kom í ljós að flestir telja börnin sín 

hafa félagslegan ávinning af því að vera á frístundaheimili. Einn viðmælandi sagði: „Ég 

valdi það upprunalega út af félagslegum ástæðum. Fyrir hann félagslega, eðlilega fyrst og 

fremst, þannig að hann myndi ekki hverfa inn í sjálfan sig heldur að honum væri svolítið 

ýtt út í félagsleg samskipti“. 

Nokkrir viðmælendur sögðu þörfina á þjónustu frístundaheimilisins aðallega vera 

vegna eigin vinnutíma en flestir töldu þó börnin sín hafa félagslegan ávinning af því að 

vera á frístundaheimilinu, að umgangast aðra krakka og að vera í félagslegum aðstæðum. 

Þau höfðu meðal annars þetta að segja:  

„Þannig mér finnst það svona vera ávinningur fyrir hann að kynnast betur 

krökkunum“  

„Hann hefur náttúrulega þann ávinning að umgangast krakka“ 

Einn viðmælandi taldi að barninu sínu hafi farið mikið fram í félagsfærni og annar taldi 

félagslega þroskann vera mun betri en hann myndi vera ef barnið væri ekki á 

frístundaheimili. 

Sem barn á rófinu þá náttúrulega þarf hann að fá svolítið svona félagslegt stimuli 

[örvun] og það er náttúrulega hvergi betri staður en akkúrat þarna. Sérstaklega ef 

hann fær svona mikla hjálp eins og hann fær þarna [...] Þannig að ávinningurinn er 

klárlega félagslegi þroskinn, hann er margfalt betri en hann myndi vera undir öllum 

öðrum kringumstæðum. 

Þetta tiltekna barn hefur fengið þjálfun í félagsfærni á frístundaheimilinu. Að sögn 

viðmælanda fær hann umbun fyrir að taka þátt í hópastarfi og verkefnum með öðrum 

krökkum sem hefur gengið vel. 
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Það er mjög mismunandi hvort börnin fá einhverja markvissa þjálfun í félagsfærni eða 

ekki. Allir viðmælendur töldu þó frístundaheimilið bjóða upp á félagslegt umhverfi sem 

væri gott fyrir barnið þeirra.  

 

4.3 Starfsfólk og þekking þess 

Út frá umfjöllun viðmælenda má áætla að gæði starfsins miðist langoftast út frá þeim sem 

starfa á frístundaheimilinu hverju sinni. Það var augljóst í viðtölunum að upplifun foreldra 

af starfinu sneri að mestu leyti að starfsfólkinu og flestir voru mjög ánægðir. Einn 

viðmælandi hafði orð á því að það gengi allt vel í tengslum við hans barn af því að „fólkið 

sem er inní þessu kerfi hjá okkur núna það vill að þetta gangi vel, undir öðrum 

kringumstæðum myndi það ekki virka“. Einnig nefndi hann það sem dæmi um hvað 

starfsfólkið skiptir miklu máli að barninu hans hafi farið að ganga mun betur eftir að nýr 

forstöðumaður kom til starfa á frístundaheimilinu, sá einstaklingur hafði aðrar áherslur og 

hafði metnað til að láta það ganga vel. Aðrir viðmælendur sögðu þetta um starfsfólk 

frístundaheimilisins: 

„Mér finnst starfsfólkið á frístundaheimilinu alveg frábært“ 

„Starfsfólkið er bara mjög frábært og bara gerir alltaf það besta sem það getur úr því 

sem það hefur að vinna með“ 

„Þetta er náttúrulega alltaf bara... snýst örugglega svolítið að starfsfólkinu“ 

„Þau eru öll alveg afskaplega elskuleg og hérna, þykir rosalega vænt um barnið [...] 

þau eru mjög dugleg þarna [...] almennt séð finnst mér þau vera að gera mjög vel“ 

Ánægja viðmælenda með starfsfólk frístundaheimilisins virðist snúast að 

mestu leyti um gott viðmót og vilja til að gera vel í starfi. Starfsfólkinu þykir vænt 

um börnin og það gerir sitt besta til að sinna þeim vel. Þrátt fyrir áberandi ánægju 

með starfsfólk frístundaheimilanna nefndi meirihluti viðmælenda að starfsfólkið 

væri flest ófaglært eða að þekking þess væri ekki alltaf nægileg. Þegar þau voru 

spurð um það nánar höfðu þau ýmislegt að segja. Flestir voru sammála því að það 

væri mikilvægt að starfsfólk sem vinnur með einhverfum börnum hafi einhverja 

þekkingu á einhverfuröskunum. 

Þremur viðmælendum fannst ekki skipta miklu máli að stuðningsstarfsmenn á 

frístundaheimilum væru menntaðir einstaklingar. Einum þeirra fannst mikilvægara að 

hafa menntaðan stuðningsaðila í skólanum en að á frístundaheimilinu skipti meira máli að 

það væri einstaklingur sem nær vel til barnsins og getur hjálpað því með það sem það 

þarf, hvort sem það er í leik eða slökun. Hún kom þó inn á að ef hegðunarvandamál væru 
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meiri, sem er ekki vandamál hjá hennar barni, væri gott að starfsmaður væri menntaður 

og kynni að tækla þau almennilega. Annar viðmælandi talaði um að ófaglærðir 

einstaklingar gætu vaxið gríðarlega í starfi þrátt fyrir enga menntun og þess vegna skipti 

ekki mestu máli að starfsfólkið væri faglært. En til þess að það myndi virka þyrfti að efla 

fræðslu fyrir starfsfólk til þess að það þjálfist í að takast á við erfiða hegðun og algengar 

raskanir. 

Sá þriðji var mjög ánægður með þann stuðningsstarfmann sem sér um barnið hans 

einmitt vegna þess að hann er ófaglærður. Hann nefndi að ófaglærðir einstaklingar fara 

frekar nýjar leiðir og hugsa meira út fyrir kassann en þeir sem hafa menntun á þessu sviði. 

Hann sagði þetta um ófaglærðan stuðningsstarfsmann sem barnið hans er með: „Svo er 

þetta bara örugglega sá besti stuðningsfulltrúi sem við höfum fengið vegna þess, alveg 

100% vegna þess að hann er ekki faglærður og fer bara algjörlega nýjar leiðir þegar 

strákurinn minn er með eitthvað vesen“. Auk þess sagði hann að „ef þetta er manneskja 

sem hefur þolinmæði, kærleik og skilning þá nær það bara ótrúlega langt“ og að hvort 

sem fólk hefur menntun eða ekki þá hafi allir verið af vilja gerðir og komið með einhverja 

styrkleika í vinnu með barninu. 

Einn viðmælandi talaði um að stuðningsstarfsmenn sem hafa verið með hennar barn 

hafa yfirleitt ekki haft mikla vitneskju um einhverfu. Henni fannst sérstaklega vanta upp á 

skilning starfsmannsins á því hvers vegna barnið hegðar sér eins og það gerir. 

Það er kannski ekki mikil vitneskja í þeim semsagt svona aðilum sem eru að sjá um 

hann. Ekki kannski mikil þekking á til dæmis einhverfu [...] mér finnst ekki beint eins 

og kannski þeir sem hafa verið stuðningur fyrir mitt barn hafi endilega fengið til 

dæmis eins og námskeið í einhverfu. Bara það sko, þú veist eitthvað svona stutt, lítil 

kynning eða svona, mér finnst þau ekki kannski vita almennilega hvað einhverfa til 

dæmis er [...] allavega í þessu tilfelli finnst mér hennar vitneskja vera mjög lítil, á í 

rauninni kannski hans hegðun stundum [...] ég sé það bara svona kannski svolítið 

hvernig hún talar við mig að skilningurinn er ekki til staðar. 

Annar viðmælandi benti á svipaðan punkt og sagði:  

Það væri auðvitað miklu betra að hafa manneskju sem að þekkir eitthvað inn á þetta 

[...] Ég er ekkert að segja að þetta fólk viti ekki hvað það er að gera endilega sko. Það 

er bara þessi börn, þessi einhverfu börn, þau þurfa aðeins meiri svona... ég veit ekki 

einu sinni hvað ég á að kalla það. 

Á þessum svörum má sjá að almennt töldu viðmælendur að menntaðir einstaklingar 

myndu vera kostur í vinnu með börnunum þeirra. Flestum þótti þó ekki skipta öllu máli að 
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starfsfólkið væri með menntun en mikilvægt væri að þau fengju þá fræðslu sem þau þurfa 

til að skilja þarfir og hegðun barnsins. 

 

4.4 Samskipti 

Samskipti foreldra einhverfra barna við frístundaheimilið einkennast mest af óformlegum 

samskiptum dagsdaglega, semsagt spjalli, símhringingum og tölvupóstum. Flestir 

viðmælendur upplifðu að auðvelt væri að ná sambandi við frístundaheimilið. „Þau eru í 

raun alltaf nálæg, þannig maður getur alltaf leitað til þeirra ef eitthvað er“. Einnig sögðu 

flestir mestu samskiptin vera þegar þau sækja barnið sitt á frístundaheimilið í lok dags. 

„Við förum yfirleitt bara yfir daginn svona gróft þegar við tökum við honum frá þeim 

starfsmanni sem var með hann“. 

Ég náttúrulega hef mest samskipti þegar ég kannski sæki hann sko og þau segja mér 

alltaf og það er náttúrulega aðallega þessi sem er mest með hann sko. Hún kemur 

alltaf til mín og segir mér hvernig hann hefur haft það og hvað hann borðaði og 

ýmislegt. 

Einum viðmælanda fannst þessi daglegu samskipti mættu vera tíðari þótt þau 

væru nokkuð góð nú þegar.  

Ef það er eitthvað [sem mætti bæta] þá er það náttúrulega bara þessi tíðni, þessir 

litlu hlutir. Eins og til dæmis „Hey, hann tók þátt í hópastarfsemi í dag og hann stóð 

sig geðveikt vel“. En það fyndna er að við erum alveg að fá þetta, maður vill bara 

alltaf fá meira.  

Þessi sami viðmælandi benti líka á að hann væri þakklátur fyrir að forstöðumaðurinn 

gefi sér tíma til að hafa samband þrátt fyrir það sé mikið að gera og álagið mikið. „Ég bara 

get ekki ímyndað mér hvað þetta getur verið erfitt. En hún man það samt sem áður að 

hafa samband“. 

Flestum viðmælendum virtust samskipti á milli skólans og frístundaheimilisins vera 

góð en höfðu ekki mikla þekkingu á því hvernig þau væru dagsdaglega. Það sem flestir 

nefndu voru teymisfundir þar sem foreldrarnir, fulltrúar frá skólanum og 

frístundaheimilinu og jafnvel fleira fagfólk kemur saman til að ræða hvernig gengur hjá 

barninu og hvernig sé best að vinna með því. Teymisfundir virðast því vera eini formlegi 

vettvangur samskipta sem frístundaheimilin koma að tengt þessum börnum. 

Þrír viðmælendur töluðu um þessa teymisfundi og einn talaði um stöðufundi með 

forstöðumanni og skólanum, en öll voru þau ánægð með þessi formlegu samskipti og 
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samstarf. Einn viðmælandi taldi þó að starfsfólk skólans og frístundaheimilisins mættu 

tala meira saman fyrir utan þessa fundi sem eru að hennar sögn á 8 vikna fresti. „Þau 

mættu alveg tala pínu meira saman“. Þegar hún var spurð að því hverjir það væru sem 

mæta á teymisfundi frá frístundaheimilinu svaraði hún að það væru forstöðumaður og 

aðstoðarforstöðumaður en ekki sá starfsmaður sem veitir barninu stuðning á hverjum 

degi.  

Ólíkt hinum var aðeins einn viðmælandi sem taldi nánast ekkert samstarf vera á milli 

skóla og frístundaheimilis.  

Það er náttúrulega ekkert mikið samstarf þannig séð svona á milli held ég, þú veist við 

höfum einmitt beðið skólann um að láta þau vita ef það hafði eitthvað gerst þann 

daginn og einu samskiptin sem þau hafa líka held ég ef að það gleymast einhver föt, 

þú veist útiföt eða eitthvað svoleiðis. Bara biðja þau um að taka það með, ég held það 

sé ekkert. 

Þessi sami viðmælandi hafði orð á því að suma daga veit starfsfólkið ekki alla söguna 

um eitthvað sem hefur gerst yfir daginn og að það komi stundum fyrir að það gleymist að 

hafa samband þegar átt hefur að gera það. Þetta væru einstaka tilvik en hann taldi að 

þetta mætti bæta í samskiptum þeirra á milli. 

Almennt voru viðmælendur ánægðir með samskiptin þótt stundum mættu þau vera 

meiri. Engir formlegir fundir virðast vera á vegum frístundaheimilisins við foreldra vegna 

barnanna en forstöðumaður tekur hjá flestum þátt í teymisfundum sem eru haldnir á 

vegum skólans. 
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5 Umræður 

Rannsóknin sýndi fram á að þörfin á stuðningi og fyrirkomulag stuðnings er mjög 

mismunandi á milli einstaklinga, sem er eðlilegt þar sem þeir eru jafn ólíkir og þeir eru 

margir. Í starfsmannahandbók frístundaheimila er fjallað um mikilvægi þess að börnin í 

starfinu fái að njóta sín í leik á eigin forsendum með félögum sínum þar sem hlutverk 

stuðningsstarfsfólks er aðallega að hjálpa barninu við það (Adda Rúna Valdimarsdóttir og 

Kolbrún Þ. Pálsdóttir, e.d.). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þetta er raunin þar 

sem stuðningurinn hverju sinni er yfirleitt sniðinn eftir því hversu mikla aðstoð börnin 

þurfa. Sum börn viðmælenda þurfa mikinn stuðning þar sem starfsmaður fylgir þeim eftir 

en aðrir þurfa bara þessi auka augu sem vita af þeim og eru tilbúin að grípa inn í ef þörf er 

á. 

Það kom í ljós að foreldrar líta á frístundaheimilið sem félagslegan vettvang sem gefur 

börnunum þeirra tækifæri til að styrkjast í félagslegum aðstæðum og samskiptum. Eitt af 

markmiðum frístundaheimila í Reykjavík er einmitt að leggja áherslu á félagslega færni í 

samskiptum (Reykjavíkurborg, e.d.-b). Það getur sérstaklega skipt máli fyrir börn á 

einhverfurófi þar sem eitt af einkennum einhverfu er einmitt skert geta í félagslegum 

samskiptum (Einhverfusamtökin, 2016b) og er jákvætt að sjá að frístundaheimilin virðast 

standa sig vel í þessu hlutverki. Þetta er í takti við niðurstöður rannsóknar Koegel o.fl. 

(2019) sem sýndi fram á að frístundastarf án aðgreiningar getur gefið færi á bættri 

félagsfærni ef unnið er með samskipti einhverfra barna við önnur börn með markvissum 

aðferðum og inngripum. Einnig gaf rannsókn Haney (2011) til kynna að frístundastarf án 

aðgreiningar sé kjörinn vettvangur til þess að þjálfa félagsfærni barna á einhverfurófi.  

Rannsóknin leiddi í ljós almennt mikla ánægju með starfsfólk frístundaheimilanna 

þrátt fyrir að viðmælendur væru meðvitaðir um að stuðningsstarfsmenn væru yfirleitt 

ófaglærðir. Það skipti viðmælendur almennt ekki máli hvort starfsfólkið hefði menntun 

eða ekki heldur skipti það meira máli að þau hefðu einhverja þekkingu á 

einhverfuröskunum. Þessar niðurstöður eru svipaðar og þær sem rannsókn Haney (2011) 

leiddi í ljós en í þeirri rannsókn upplifðu foreldrar einnig að þekking starfsfólks á hegðun 

og félagslegum þörfum barna á einhverfurófi væri ekki næg. Það leiddi til þess að 

foreldrar höfðu neikvæða upplifun af starfinu en það er ólíkt niðurstöðum 

rannsóknarinnar sem hér um ræðir. Hún sýndi fram á almennt jákvæða upplifun af 

starfinu þrátt fyrir að foreldrarnir væru meðvitaðir um að þekking starfsfólks væri ekki 

alltaf næg. Viðmælendur voru ánægðir með starfsfólk frístundaheimilanna og voru nokkrir 

sem töldu að það sem mestu máli skiptir er að starfsfólkið hafi kærleik og skilning 

gagnvart börnunum. 
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Merkilegt er að velta fyrir sér þessum mun á upplifunum þrátt fyrir að þátttakendur 

beggja rannsókna séu meðvitaðir um að starfsfólk skorti þekkingu á einhverfuröskunum. 

Ástæðan gæti verið að foreldrar í þessari rannsókn geri minni kröfur um þekkingu 

starfsfólks þar sem börnin þeirra eru á almennu frístundaheimili en ekki í starfi 

sérstaklega fyrir einhverf börn. Það gæti einnig verið að starfsfólkið hafi gott viðmót og 

vinni eins vel og það getur miðað við aðstæður sem sýnir foreldrum að þau gera sitt besta 

hverju sinni. Einnig gæti verið að viðhorf gagnvart ófaglærðum sé annað á Íslandi en 

annars staðar. Áhugavert væri að skoða þetta nánar. 

Það virðist því ekki vera mikill ókostur að hafa ófaglært starfsfólk á frístundaheimilum. 

Rannsókn Koegel o.fl. (2019) sýndi fram á að ófaglært starfsfólk í frístundastarfi ætti að 

geta unnið með félagsleg markmið barna á einhverfurófi ef það fær leiðsögn og fræðslu til 

þess frá faglærðum einstaklingum. Til þess að hægt sé að nýta þennan félagslega vettvang 

til að efla félagsfærni barna á einhverfurófi þarf að gæta að því að starfsfólk hafi þá 

nauðsynlegu þekkingu sem þarf til að vinna með börnunum með góðum árangri. Það 

skiptir ekki öllu máli að starfsfólkið sé faglært, heldur að því sé gefin þau verkfæri og 

þekking sem þarf til að skilja hvað einhverfa er og hvers vegna barn á einhverfurófi hegðar 

sér eins og það gerir. Það sama má segja um hvaða þroskahömlun eða fötlun sem er, 

stuðningsstarfsfólk ætti að fá fræðslu sem er sérsniðin út frá þeim börnum sem um ræðir. 

Meiri hluti viðmælenda taldi bæði samskipti sín við frístundaheimilið og samstarf milli 

skóla og frístundaheimilis vera nokkuð gott. Samkvæmt reglum um þjónustu 

frístundaheimila Reykjavíkurborgar ber viðkomandi aðilum að tryggja samstarf og samráð 

frístundaheimilis og grunnskóla (Reykjavíkurborg, 2017). Niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa vísbendingar um að flestir starfsstaðir frístundaheimila séu í góðu samstarfi við 

grunnskólann, oftast í formi teymisfunda. Þar eru foreldrar einnig hafðir með í samtalinu 

sem er mjög jákvætt og samkvæmt rannsókn Earl (2013) er það talið vera lykilatriði þegar 

vinna á með þætti eins og félagsleg markmið hjá einhverfum börnum. Hins vegar virðast 

stuðningsstarfsmenn ekki alltaf vera með á teymisfundum eins og kom fram í einu 

viðtalinu. Á teymisfundum er forstöðumaður oftast fulltrúi frístundaheimilisins en hann er 

ekki alltaf sá sem vinnur beint með barninu. Það gæti haft góð áhrif ef sá starfsmaður sem 

veitir barninu stuðning fengi að vera á þessum fundum ásamt forstöðumanni. 

Niðurstöðurnar sýndu hins vegar að einn þátttakandi taldi ekkert samstarf vera á milli 

skóla og frístundaheimilis og áhugavert er að veita honum athygli. Annar viðmælandi var 

einnig með barn á sama frístundaheimili en sá einstaklingur talaði um formlega 

stöðufundi með skóla og frístundaheimili saman. Svör fyrri viðmælandans varðandi 

samstarf virðast því snúast annað hvort um að hann hefur ekki vitneskju um þessa þætti 
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og ekki veitt þeim athygli eða þá að verklag frístundaheimilisins er ólíkt á milli barna. Ekki 

er hægt að vita hver ástæðan er að svo stöddu en áhugavert er að veita því athygli. 

Markmið rannsóknarinnar var að komast að því hver upplifun foreldra einhverfra 

barna væri af stuðningi á almennum frístundaheimilum. Hér hafa niðurstöðurnar verið 

ræddar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og virðast að miklu leyti vera svipaðar því sem 

fyrri rannsóknir sýndu fram á. Þörf er á fleiri rannsóknum á þessu sviði á Íslandi því alltaf 

er hægt að gera betur og rannsókn sem þessi gefur mikilvægar upplýsingar um upplifun 

og reynslu fólks. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti svipaðar og rannsakandi bjóst við bæði 

eftir að hafa starfað á frístundaheimili og eftir að hafa lesið niðurstöður fyrri rannsókna. 

Það þema sem var mest áberandi í viðtölunum og allir töluðu um að einhverju leyti var 

þekking starfsfólks á einhverfuröskunum og algengum hegðunarbrestum. Það sem kom á 

óvart var að viðmælendum þótti ekki alltaf ókostur að starfsfólk væri ófaglært. 

Viðmælendur töldu það almennt ekki skipta máli hvort starfsfólk væri með menntun 

heldur aðeins að það hefði þá þekkingu sem til þarf. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 

mikilvægt sé að huga að fræðslu og þjálfun starfsfólks sem á að veita börnum á 

einhverfurófi stuðning. Jákvætt er að almennt virtust foreldrar vera mjög ánægðir með 

starf og starfsfólk frístundaheimilanna. 

Það er von mín að rannsókn þessi geti nýst þeim sem starfa á vettvangi til að skilja 

betur hvernig best er að koma til móts við börn á einhverfurófi og undirbúa starfsfólk 

þannig að það sé í stakk búið að takast á við þau verkefni sem fylgja. Einnig vona ég að 

þessi vettvangur verði rannsakaður frekar á Íslandi og þá sérstaklega staða barna sem 

þurfa á sértækum stuðningi að halda á almennum frístundaheimilum. 
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

1. Hvernig upplifir þú starfsemi frístundaheimilisins sem barnið þitt er á? 

a. Af hverju velur þú að hafa barnið þitt á frístundaheimili? 

b. Hvaða ávinningur er fyrir barnið þitt að vera á frístundaheimili? 

c. Hvers konar áhrif telur þú frístundaheimilið hafa á barnið þitt? 

 

2. Segðu mér frá þeim stuðningi sem barnið þitt fær á frístundaheimilinu.  

a. Er barnið þitt með stuðning á frístundaheimilinu? 

b. Hvernig er þeim stuðningi háttað? 

c. Hvert er þitt viðhorf gagnvart ófaglærðum stuðningsfulltrúum á 

frístundaheimilum? (Spyrja ef það kemur fram hjá viðmælanda fyrst). 

 

3. Segðu mér frá samskiptum þínum við starfsfólk frístundaheimilisins.  

a. Hvernig er samskiptunum háttað? 

b. Hvað er gott í samskiptunum? 

c. Hvað finnst þér að mætti betur fara í samskiptum ykkar á milli?  

 

4. Segðu mér frá samstarfi skólans og frístundaheimilisins varðandi barnið þitt? 

a. Hvernig er samstarfinu háttað? 

b. Hvað er gott við samstarfið? 

c. Hvað finnst þér að mætti betur fara? 

d. Hvernig myndir þú helst vilja að það væri? 

 

5. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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Viðauki 2: Upplýst samþykki 

Viðtalsrannsókn vegna lokaverkefnis til BA-prófs 

  

Ég, undirrituð, er að vinna að lokaverkefni mínu í tómstunda- og félagsmálafræði við 

Háskóla Íslands til BA-prófs. Viðfangsefni mitt er upplifun foreldra einhverfra barna af 

stuðningi á almennum frístundaheimilum. Eygló Rúnarsdóttir er leiðbeinandi minn í 

verkefninu. 

Ég bið um leyfi til að taka við þig viðtal og taka það upp í leiðinni. Allar upplýsingar sem 

upp koma eru trúnaðarmál og ekkert persónugreinandi verður notað við úrvinnslu gagna. 

Þér er heimilt að hætta þátttöku þegar þú vilt, fyrir viðtal, í viðtalinu og eftir að viðtalið 

hefur verið tekið. 

Í viðtalinu verður spurt um upplifun foreldris af ýmsum þáttum sem tengjast starfi 

frístundaheimilisins. 

Einnig bið ég um leyfi að fá að vera í sambandi ef að spurningar vakna við úrvinnslu 

viðtalsins. 

Öllum viðtölum verður eytt að lokinni úrvinnslu. 

Ef einhverjar spurningar vakna, þá er þér velkomið að hafa samband við mig. 
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