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Útdráttur 

Verkefni þetta fjallar um hvernig fólk með þroskahömlun upplifir og skilur muninn á 

vinasambandi og ástarsambandi. Markmið verkefnisins var að skoða skilning fólks með 

þroskahömlun annarsvegar á vinasambandi og hinsvegar ástarsambandi. Hvaða skilning fólk 

leggur í þessi hugtök og hvernig samskipti það telur eðlilegt að eigi sér stað í þessum 

samböndum. Í ljósi þess var einnig skoðað hvort þörf væri á frekari fræðslu um ólík sambönd 

Stærsti hluti verksins er unninn út frá lestri fræðilegra heimilda en til að öðlast frekari skilning 

á skilningi fólks voru tekin viðtöl. Þátttakendur voru fjórir, tvær konur og tveir karlmenn á 

aldrinum 42 og 47 ára. Við framkvæmd viðtalana var stuðst við hefðir eigindlegrar 

aðferðafræði við framkvæmd, greiningu og úrvinnslu gagna. Þar sem viðtölin eru aðeins 

fjögur gefa þau vísbendingu um skilning þessara þátttakenda á framangreindum hugtökum en 

hafa ekki alhæfingargildi.  

Niðurstöður fræðilega hlutans sýna að í gegnum árin hefur viðhorf gagnvart fólki með 

þroskahömlun breyst. Flest fólk lítur ekki á þau sem börn heldur sem þroskaðar mannverur, 

kynverur með sömu eiginleika, tilfinningar og þrár og venjulegt fólk. Manneskjur sem njóta 

sams konar réttinda, eiga í góðum samskiptum við annað fólk og hafa rétt til að stofna 

fjölskyldu. 

Niðurstöður úr viðtölunum benda til þess að fólk með þroskahömlun geri ágætan greinarmun 

fyrir því hver munurinn sé á vinasambandi og ástarsambandi. Samt sem áður virtust tveir 

þátttakendur nokkuð meðvitaðir um muninn á þessum hugtökum og gerðu nokkuð skýran 

greinarmun á þeim. Sumir gerðu grein fyrir því að vinasamband sé á milli einstaklinga sem 

deila saman áhugamálum. Aðrir töldu að hugtakið ást væri hluti af ástarsambandi sem og 

væntumþykja.  
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Inngangur 

Allt fram á miðja síðustu öld þótti sjálfsagt að fatlað fólk byggi á stofnunum og væri 

einangrað frá samfélaginu og í takmörkuðum tengslum við fjölskyldur sínar. Á þessum tíma 

var litið svo á að þeir sem væru öðruvísi gætu haft áhrif á siðferði þjóða með óæskilegri 

hegðun. Lífsögur fólks á síðari árum segja margar frá reynslu fólks með þroskahömlun sem 

mátti þola misrétti, andlegt sem líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi (Allen, Traustadóttir og 

Spina, 2005; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Um og eftir 1960 komu fram nýjar hugmyndir varðandi málefni fatlaðra. Þær leiddu til þess 

að fatlað fólk flutti af stofnunum og út í samfélagið. Þessar breytingar höfðu mikil áhrif á líf 

og aðstæður fólks með þroskahömlun, meðal annars urðu samskipti kynjana meiri en margt 

bendir til þess að lítið hafi verið hugað að því að fræða fólk um samskipti og eðli þeirra fram 

til þess tíma. Þrátt fyrir þessar breytingar virðist fólk með þroskahömlun hafa fengið litla sem 

enga kynfræðslu (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Þó svo að fólk með þroskahömlun hafi búið 

í íslensku samfélagi í tæplega fjóra áratugi, ýmist á sambýlum eða íbúðum þá virðist ýmsu 

ábótavant þegar kemur að fræðslu um samskipti karla og kvenna. Það sama virðist eiga við 

um kynfræðslu. Þar sem lítið hefur verið gert af rannsóknum hér á landi varðandi þessa þætti 

fannst mér áhugavert að kynna mér hvernig fólk með þroskahömlun lítur á samskipti og ólík 

sambönd. Einnig velti ég fyrir mér hversu mikla fræðslu fólk með þroskahömlun hefur verið 

að fá hin síðari ár. Hvaða þekkingu hefur fólk með þroskahömlun á ólíkum samböndum og 

samskiptamynstri karla og kvenna.  

Markmiðið með verkefninu er að skoða hvers konar skilning fólk með þroskahömlun 

leggur í ólík sambönd svo sem vinasambönd og ástarsambönd. Markmiðið er einnig að kanna 

hvort fólk með þroskahömlun hefur þörf á meiri fræðslu um samskipti kynjana varðandi þessi 

sambönd heldur en boðið er uppá í dag. 

Út frá markmiðum verkefnisins er sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning.  

 Hverskonar skilning leggur fólk með þroskahömlun annars vegar í hugtakið 

vinasamband og hinsvegar í hugtakið ástarsamband? 

Til að leita svara við spurningunni var leitað í fræðilegar heimildir og rannsóknir, en til þess 

öðlast dýpri skilning á þekkingu fólks með þroskahömlun hér á landi voru tekin viðtöl og 

stuðst við eigindlega aðferðafræði við úrvinnslu þeirra.  

Tilgangurinn með viðtölunum var að skerpa sýn á það hvernig fólk með þroskahömlun 

upplifir og skilur ólík sambönd, sem eru annars vegar vinasamband og hins vegar 
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ástarsamband. Viðmælendurnir voru fjórir, tvær konur og tveir karlmenn. Tveir þeirra eru 

giftir og tveir eru trúlofaðir. Allir þátttakendurnir fjórir eru í sambúð. 

Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um samskipti kynjana og skilning fólks á ólíkum 

samböndum er fyrst og fremst áhugi minn á viðfangsefninu, og löngun til að auka þekkingu 

mína á þessu sviði. Auk þess langar mig að vekja umræðu um þetta efni með von um að hún 

eigi eftir að hafa áhrif á þá fræðslu sem fólk með þroskahömlun fær í framtíðinni.  

Verkefnið var unnið vorið 2010. Það skiptist í fimm meginkafla. Fyrsti kaflinn fjallar um 

þær breytingar sem áttu sér stað eftir síðari heimsstyrjöldina í málefnum fatlaðra. Þá verður 

sagt frá lífi fatlaðs fólks á stofnunum um miðja síðustu öld og þeim viðhorfum sem voru 

ríkjandi á þeim tíma. Í framhaldi af því verður fjallað um þróun hugmyndafræðinnar um 

eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Ólík sjónarhorn á fötlun verða kynnt og sjónum beint 

sérstaklega að mismunandi skilningi á fötlun og hvaða áhrif sá skilningur hefur haft á líf 

fatlaðs fólks á hverjum tíma. Í öðrum kafla geri ég grein fyrir þeirri aðferð sem ég lagði til 

grundvallar við framkvæmdar viðtalanna sem tekin voru, kynni þátttakendur og segi frá öflun 

og greiningu gagna. Í þriðja kafla verða niðurstöður úr viðtölunum kynntar. Í fjórða og síðasta 

kaflanum verða niðurstöður fræðilegahlutans og niðurstöður viðtalana dregnar saman og 

skoðaðar í ljósi fræðilega heimilda. Þar verður einnig leitast við að svara þeirri spurningu sem 

lagt var upp með og sagt var frá í inngangi.  
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1. Saga og hugmyndafræði 

Á síðustu áratugum hefur orðið mikil breyting á málefnum fatlaðs fólks og aukin áhersla verið 

lögð á réttindi þess til jafns við aðra. Í þessum kafla verður fjallað um það hvernig líf og 

aðstæður fatlaðs fólks sem vistað var á stofnunum var. Einnig verður fjallað um þær 

breytingar sem áttu sér stað með tilkomu hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku. En sú hugmyndafræði hefur haft víðtæk áhrif á skipulag þjónustu við 

fatlað fólk síðan um miðja síðustu öld. Þá verða lög þessa tíma skoðuð og ólík sjónarhorn á 

fötlun kynnt í stuttu máli. 

1.1 Stofnannamenning  

Á síðari hluta 18. aldar varð mikil breyting vegna iðnbyltingarinnar í Vestur-Evrópu. 

Lífshættir fólks tóku stakkaskiptum, framleiðslan færðist frá heimilum yfir til stórra 

verksmiðja. Margir þéttbýliskjarnar tóku að myndast og borgir sem fyrir voru stækkuðu. 

Vaxandi kröfur um vinnuafköst og langan vinnudag leiddu meðal annars til þess að þeir 

einstaklingar sem skáru sig úr fjöldanum með einhverjum hætti, hvort sem það var andlega 

eða líkamlega var ýtt til hliðar. Á þessum tíma ríkti mikil fáfræði varðandi þroskahömlun, en 

samt var farið í að opna skóla fyrir þroskaskert börn. Skólarnir urðu vinsælir og með tímanum 

breyttust þeir í altækar stofnannir. Hlutverk fjölskyldunnar breyttist frá því sem verið hafði 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Framleiðsla heimilanna færðist frá sjálfsþurftarbúskapnum í 

sveitum og bæjum yfir í borgirnar. Lífið í borginni gerði fjölskyldum erfitt fyrir með að 

aðstoða veika og fatlaða fjölskyldumeðlimi eins og þær höfðu getað fram að þessu. Aukin 

fátækt leiddi til þess að fjölskyldur höfðu minna á milli handanna og gátu þar af leiðandi ekki 

séð fyrir fjölskyldumeðlimum sem ekki gátu lagt fram eigið vinnuafl. Þessu til viðbótar 

fylgdu breyttum aðstæðum og búsetu í stórborg margir félaglegir erfiðleikar sem fólk hafði 

haft takmarkaða reynslu af. (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Það sem hafði mest áhrif á kjör 

og aðstæður fólks með þroskahömlun um aldamótin 1900 voru kenningar um erfðafræði og 

mannkynbótastefnan. Farið var að byggja upp stofnanir. Hlutverk þeirra var að taka við fólki 

sem ekki gat séð um sig sjálft og sumpart var litið á sem ógn við samfélagið svo sem 

afbrotamenn, geðfatlaðir og fólk með þroskahömlun til dæmis. Á altækum stofnunum var sett 

ákveðið skipulag og skýr valdaskipting. Stofnanirnar voru oft mjög ópersónulegar og átti það 

sama við um samskipti milli starfsfólks og vistmanna. Á stofnunum voru settar ákveðnar 

reglur og hver dagur var skipulagður svo vistmenn höfðu lítil sem engin áhrif á daglegt líf. 



10 

 

Allir voru vaktir snemma á morgnanna og þeir sem gátu unnið þurftu að sinna þeim 

morgunverkum sem þurfti að gera (Allen o.fl., 2005; Margrét Margeirsdóttir, 2001).  

Með mannkynbótastefnunni komu fram lög sem áttu að koma í veg fyrir að fólk með 

þroskahömlun gæti eignast afkvæmi og gengið í hjónaband. Viðhorf manna birtist í því að 

fatlað fólk væri veikt og það þyrfti að lækna og meðhöndla með sérstakri endurhæfingu. 

Inntak stefnunnar var það að fræðimenn vildu hreinsa kynstofna manna af óæskilegum hópum 

svo sem fötluðu fólki. Í því skyni voru gerðar ófrjósemisaðgerðir á fötluðum einstaklingum 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Í doktorsritgerð Guðrúnar V. Stefánsdóttur (2008) kemur fram að fatlað fólk sem dvaldi á 

stofnunum varð að fara eftir þeim reglum og venjum sem þar voru. Fólkið sem bjó þar hafði 

lítið sem ekkert val um matmálstíma til dæmis, bað- og háttatími var sá sami fyrir alla. Komið 

var fram við fatlaða eins og börn, fólk hafði ekkert val og var lífi þess stjórnað af öðrum. 

Þegar leið fram á 20. öldina voru málefni fatlaðs fólks mjög dapurleg, altækar stofnanir fóru 

að þróast hratt utan þéttbýlis og í sveitum. Fólk var vistað á stofnunum ævilangt, þannig var 

komið í veg fyrir að hinn fatlaði gæti átt samskipti við annað fólk og tekið félagslegan þátt í 

samfélaginu. Á stofnum var fólki kynjaskipt og flokkuð eftir þroskaskerðingu, það deildi 

herbergi með öðrum og átti ekkert einkalíf (Allen o.fl., 2005; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Á þessum tíma voru hugmyndir manna kenndar við Darwinisma (Nirje, 1980).  

Sobsey (1994) fjallar í bók sinni um misnotkun á stofnunum á 19. öld. Sagt er frá 

ómannúðlegri meðferð sem fatlað fólk mátti þola hvort sem um var að ræða börn eða 

fullorðna. Snemma á 20. öld fjölgaði stofnunum ört. Tilgangurinn var að vista fatlað fólk og 

koma í veg fyrir samskipti og þátttöku þess í samfélaginu. Fólk sem var vistað á stofnun var 

einangrað frá samfélaginu. Samskiptin við annað fólk voru lítil, tengsl við fjölskylduna áttu 

sér helst stað á hátíðisdögum. Fjölskyldum fatlaðs fólks var ráðlagt að vista fötluð börn og 

fötluð skyldmenni sín á stofnunum (Alle o.fl., 2005; Sobsey, 1994) 

Árið 1936 voru sett lög hér á landi um fávitahæli. Fyrir þann tíma voru engin sérstök lög 

um málefni fatlaðra, en farið var eftir lögum úr Ómagabálki Grágásar. Þau lög voru 

nokkurskonar framfærslulöggjöf þjóðar til þeirra sem voru fátækir og óheilbrigðir (Brynhildur 

G. Flovenz, 2004; Lög nr 18/1936).  

Eitt af hlutverkum fávitahælanna var að mennta þá sem gátu lært og veita þeim sem gátu ekki 

stundað nám atvinnu við hæfi. Hér á landi árið 1938 gengu í gildi lög sem heimiluðu 

ófrjósemisaðgerðir (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 
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Á sjöunda áratug síðustu aldar kom fram hörð gagnrýni á aðbúnað Altækrar stofnanna og 

skilyrði fólks sem þar var vistað (Rannveig Traustadóttir, 2006; Nirje, 1980). Á stofnunum 

var ákveðið skipulag sem fatlaðir þurftu að fara eftir. Mikil valdabarátta ríkti milli starfsfólks. 

Þá voru samskipti vistmanna og starfsfólks afar ópersónuleg (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Goffmann (1961) kom með þá hugmynd að sjálfsmynd fólks með þroskahömlun breyttist við 

að vera á stofnun. Aðskilnaðurinn við fjölskyldu og umhverfið sem og lífið innan 

stofnunarinnar gat haft varanleg áhrif á líf og persónu einstaklingsins (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Árið 1967 samþykkti Alþingi lög um fávitastofnanir. Samkvæmt þeim lögum átti ríkið 

að reka eina fávitastofnun. Í þeirri stofnun skyldi vera vinnuhæli, hjúkrunarhæli, og 

kennsluhæli (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Lög um fávitastofnanir nr. 53/1967). Á þessum 

tíma heyrðu þessar stofnanir undir Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. Lögin um 

fávitastofnanir voru engan veginn í samræmi við þær hugmyndir sem komu fram um miðja 

20. öld. Þessi hugmynd átti upptök sín í Svíþjóð og kallast normalisering eða eðlilegt líf 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1980). 

Fatlað fólk átti sér þann draum að geta flutt út í samfélagið sem fullgildir borgarar. Margir 

aðlöguðust þessu vel en aðrir upplifðu sorg og einmannaleika eftir að hafa flutt af stofnun 

sinni vegna þess að það missti tengsl við þá vini sem það átti innan stofnunarinnar (Sobsey, 

1994). Að eiga góðan vin gefur lífinu gildi. Á stofnunum voru það vinirnir sem var stór þáttur 

af lífshamingjunni. Þeir létu sér ant um hag hvors annars og stóðu saman (Hunter A. og 

Mirfin- Veitch B, 2005).  

 

1.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Um miðja 20. öld kom fram nýjar hugmyndir sem áttu eftir að hafa mikil áhrif á líf, þjónustu 

og aðstæður fatlaðs fólk víða um heim. Þessi nýja hugmyndafræði var kölluð normalizering 

og birtist fyrst í dönskum lögum. Þar sem Daninn Bank Mikkelsen lét hugtakið 

,,normalizeringu“ vísa til þess að þroskaskert fólk fengi að lifa sem eðlilegustu lífi. Þannig 

vakti hann athygli á annmörkum stofnanalífs. Hann áleit að nauðsynlegt væri að endurbæta 

stofnanir með sólarhringsvistun í ljósi eðlilegs lífs. Með eðlilegu lífi er átt við það hinn fatlaði 

geti búið á einum stað, stundað vinnu á öðrum stað og varið tómstundum sínum á þeim þriðja 

(Dóra S. Bjarnadóttir, 1991). Félagsfræðingurinn Bengt Nirje frá Svíþjóð vann síðan áfram 

með hugmyndafræðina um normalizerningu og lagði áherslu á að með þessari hugmyndafræði 

væri ekki verið að breyta fötluðu fólki í venjulegt fólk, heldur að umhverfi og lífsskilyrði 
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þeirra yrðu sem líkust þeim er almennt tíðkast í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Þannig að fólk 

með þroskahömlun hafi möguleika á fullri þátttöku í samfélaginu líkt og aðrir 

þjóðfélagsþegnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Nirje, 1980).  

Bandaríkjamaðurinn og félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger (1980) setti fram nýja 

skilgreiningu á hugtakinu normalizeringu. Hann taldi að fötlun fæli í sér frávik út frá 

líkamlegri eða andlegri skerðingu sem myndi leiða til neikvæðra viðhorfa samfélagsins í garð 

fatlaðs fólks vegna þess að þeir gætu ekki gert það sama og aðrir sem töldust ,,eðlilegir“. 

Hann benti á að fatlað fólk yrði að fá þjálfun og hvatningu til að efla sjálfstæðis þess. Þannig 

yrði það virkara í samfélaginu og nyti virðingar. Hann benti á leiðir til að vinna gegn 

neikvæðum viðhorfum með því að finna jákvæðar hliðar á þeim hæfileikum sem fatlaðir 

hefðu. Wolfensberger lagði áherslu á félaglega þátttöku hins fatlaða með það að markmiði að 

hann yrði hluti af samfélaginu. Hann varaði við sólahringsstofnunum þar sem fólk með 

þroskahömlun væri vistað (Margrét Margeirsdóttir, 2001; Wolfensberger 1980). Hugmyndir 

Wolfensberger bárust m.a. til Evrópulanda og vöktu athygli fræðimanna þar.  

Aukinn skilningur á fötlun hefur áhrif á það hvernig samfélagið bregst við gagnvart 

fötluðum. Fatlað fólk var innilokað á stofnunum og lítt sýnilegt í samfélaginu . Undanfarna 

áratugi hefur orðið mikil breyting þar á. Nú eru fatlaðir orðnir vel sýnilegir og eru virkir í 

samfélaginu.  

Búsetumynstrið hefur breyst. Nú búa fatlaðir á sambýlum og í sjálfstæðri búsetu, þeir 

sækja vinnu á einum stað en búa á öðrum. Á þennan hátt hefur félagsleg þátttaka fatlaðs fólks 

aukist sem og félagsleg samskipti við vini af gagnstæðu kyni. Í kaflanum hér á eftir verður 

fjallað um ólík sjónarhorn á fötlun en þau komu fram á sjónarmiðið seint á 20. öld. 

 

1.3 Ólík sjónarhorn 

Upphaf félagslegra sjónarhorna nær til áttunda áratugs 20. aldar og þeirrar baráttu sem þá fór 

fram gegn innilokun fatlaðs fólks á sólahringsstofnunum. Félagsleg sjónarhorn á fötlun eiga 

sér rætur í gagnrýni á hina hefðbundnu læknisfræðilegu sýn sem var ráðandi meðal 

almennings, innan fræðanna og þess þjónustukerfis sem beinist að fötluðu fólki. Í 

læknisfræðilegu sýninni er fötlun skilgreind sem frávik út frá líkamlegri eða andlegri 

skerðingu og að það þurfi að lækna hana með viðeigandi meðferð (French og Swain, 2008). 

Hér á landi er hugtakið fötlun notað sem samheiti yfir margvíslegar fatlanir. Hugtakið vísar til 

hóps af fólki sem er ófært um að taka þátt í eðlilegu lífi vegna andlegar eða líkamlegar 
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fötlunar sinnar. Félagsleg sjónarhorn líta á að umhverfið og hindranir í samfélaginu geri 

einstaklinginn fatlaðan sem gerir honum erfitt að taka þátt í daglegu lífi eins og hver annar. 

Þeir félagslegu þættir sem opinbera fötlun hvað mest felast í aðgengi, neikvæðum viðhorfum 

og fordómum í garð hins fatlaða. Þetta eru hindranir sem eiga stóran þátt í félagslegri 

einangrun fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hér á eftir verður fjallað nánar um 

læknisfræðilegan skilning, breska félagslega líkanið og norræna tengslaskilninginn. 

Læknisfræðilegur skilningur 

Sjónarhorn læknisfræðilega líkansins má skoða í gegnum sögu fatlaðra. Líkanið leggur 

áherslu á að greina líkamlega eða andlega skerðingu einstaklings sem þarf á endurhæfingu eða 

umönnun að halda. Læknisfræðilega líkanið byggir á því að fötlun sé óheilbrigð og að sá sem 

er fatlaður sé háður öðru fólki. Litið er á að fötlunin feli í sér persónulegan harmleik og að 

skerðingin sé uppspretta erfiðleika einstaklingsins og er takmarkað tillit tekið til áhrifa úr 

umhverfinu (French og Swain, 2008; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Litið er á að þessi læknisfræðileg sýn birtist í alþjóðlegu flokkunarkerfi (ICIDH) um fötlun 

sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) kom með í kringum 1980. Í ICIDH kerfinu er gert 

grein fyrir þremur hugtökum sem tengjast fötlun. Hugtökin eru skerðing, fötlun og hömlun. 

Skerðing er missir líkamlegrar eða líffræðilegrar virkni, fötlun er takmörkuð geta eða 

vanhæfni, hömlun vísar til erfiðleika við að uppfylla eðlilegt hlutverk (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Sem gagnrýni á ríkjandi skilning læknisfræðinnar urðu félagslegu 

sjónarhornin til. Fram komu nokkur sjónarhorn og kenningar en þeirra þekktast er breska 

félagslega líkanið og svo horfum við mikið til norðurlandanna þegar er verið að byggja upp 

og skipuleggja þjónustu við fatlað fólk. 

 

Breska félagslega líkanið 

Eitt þekktasta og umdeildasta félagslega sjónarhorna er hið breska félagslega líkan um fötlun. 

Upphaf líkansins má rekja til áttunda áratugarins á 20. öld. Hugmyndin af líkaninu komu 

upphaflega frá samtökum fatlaðra í Bretlandi sem gagnrýndi sólahringsstofnanir, útskúfun frá 

vinnumarkaði, fátækt og kúgun. Líkanið felur í sér endurskilgreiningu á fötlun. Ekki er litið á 

að fötlun sé skerðing heldur er fötlun skilgreind sem niðurstaða félagslegs fyrirkomulags sem 

útskúfar fólki með fötlun. Félagslega líkanið leggur áherslu á að umhverfið geri einstaklinginn 

fatlaðan. Þessar hindranir eru t.d. aðgengi, neikvæð viðhorf og fordómar. Hindranir af þessu 
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tagi hafa áhrif á eðlilegt líf fólks með þroskahömlun. Þær skapa einnig félagslega skerðingu, 

sem gerir fötluðum erfitt að eiga samfélag hver við annan.  

Helsta gagnrýni á Breska félagslega líkanið felst í því að hagsmunir fólks með skerðingu 

hafi verið sniðgengnir eða ekki gerð nógu góð skil innan félagslega líkansins vegna þess að 

þeir fellur ekki að líkaninu (Rannveig Traustadóttir, 2003; Chappell, 2001). Á 

Norðurlöndunum hefur ekki orðið til nein ein skilgreining á hugtakinu fötlun hins vegar er 

fjallað um sameiginlegan skilning innan nærræna tengslaskilningsins sem nánar verður fjallað 

um hér á eftir. 

 

Norræni tengslaskilningurinn 

Eins og fyrr segir þá hefur ekki verið ríkjandi einn sameiginlegur skilningur á fötlun á 

Norðurlöndum. Norski fræðimaðurinn Jan Tössebrö (1992, 2002) telur að þrátt fyrir það sé 

hægt  sé að greina þær hugmyndir sem Norðurlandabúar deila og finna sameiginlegan skilning 

sem  byggir á tengslum milli einstaklingsins og umhverfis. Þessi  nálgun  hefur verið kölluð  

norrænni tengslaskilningurinn (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Um 1960 kom fram nýtt hugtak um fötlun. Þetta hugtak kom í stað eldri hugtaka sem gáfu 

neikvæða mynd af fötluðu fólki svo sem hugtaksins handikap á norsku. Ekki var óalgengt að 

nota eitt hugtak um fatlað fólk hvort sem það væri blint, heyrnarskert eða með alvarlega 

þroskahömlun. Þegar hugtakið fötlun var kynnt í Noregi var ekki verið að leggja meiri áherslu 

á félagslegan skilning eða draga úr læknisfræðilegum skilningi á fötlun, heldur var verið að 

finna hugtak sem hægt væri að nota yfir alla fatlaða með það í huga að það fæli ekki í sér 

neikvæða merkingu í garð fatlaðs fólks. Með þessari breytingu á hugtakinu fötlun var ekki 

gengið út frá því að fatlaðir myndu aðlagast umhverfinu eingöngu, heldur að hinn fatlaði og 

umhverfið myndu aðlagast í sameiningu hvort að öðru (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Helstu hugmyndir Tössebrö (2002) um fötlun  er áhersla á umhverfið og einstaklinginn. 

Fötlun er háð aðstæðum, og fötlun er afstæð.  Fatlað fólk væri ekki fatlað ef að samgöngur 

væru í þeirra þágu og það gæti heimsókt fjölskyldu og vini sína þegar að þeim langar til. 

Fötlunarfræðingar leggja áherslu á að rannsóknir sem þeir framkvæma séu ekki eingöngu um 

hinn fatlaða heldur einnig fyrir hann (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í næsta kafla verða 

nokkrar rannsóknir um samskipti fatlaðra skoðaðar, með vináttu og ást hins fatlaða að 

leiðarljósi. 
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1.4 Samskipti og sambönd fólks með þroskahömlun  

Lítið hefur verið gert af því hér á landi að rannsaka samskipti og sambönd fólks með 

þroskahömlun. María Jónsdóttir félagsráðgjafi hjá Ási styrktarfélagi vann verkefnið ,,Ég er til, 

þess vegna elska ég“ sem var fjármagnað af Evrópusambandinu undir merki Socrates 

Grundtvig (María Jónsdóttir, (e:d.). Verkefnið var unnið árabilið 2003 til 2005. Tilgangur 

verkefnisins var að athuga hvað fólk hefði lært um kynfræðslu og kynvitund, eins hvernig 

sjálfsvitund og sjálfsmynd fólks með þroskahömlun. Niðurstaða verkefnisins er sú að margar 

stofnanir hér á landi bjóða ekki uppá kynfræðslu fyrir fullorðna, nema því aðeins að vandamál 

komi upp. Í þeim tilfellum er boðið uppá kynfræðslu og tekist á við vandamálin jafnóðum. 

Þátttakendur verkefnisins sýndu áhuga á að læra meira um sambönd, tilfinningar, kynlíf og 

barneignir. Fólk með þroskahömlun hefur rétt á að stofna til sambanda, stunda kynlíf, eiga 

börn og lifa eðlilegu lífi jafnt á við aðra þjóðfélagsþegna. Það hefur hinsvegar sýnt sig að 

fræðsla í þessum málum er mjög lítil fyrir fólk með þroskahömlun. Hér á landi sýndi fólk með 

þroskahömlun áhuga á því að fræðast meira um skilnað, ofbeldi og sambönd (María 

Jónsdóttir, (e:d.).  

Fólk með þroskahömlun er í samböndum eins og annað fólk,  það er í ástarsambandi, gift, 

trúlofað, í sambúð og er í góðu sambandi við vini sína. Vináttan er persónuleg samskipti milli 

fólks, hún hefur áhrif á andlegan þroska og félagsþroska fólks og eflir sjálfsálit fólks 

(Friendship, 2005; Kristín Björnsdóttir, 2003). Vináttan er nokkuð frábrugðin öðrum 

samskiptum. Hún einkennist af umhyggju, væntumþykju og velferð fyrir einstaklingnum. 

Vináttu ásamt vinahópi má skipta upp í nokkra flokka til að mynda trúnaðarvini, sálufélaga, 

kunningja og bestu vini.  

Eitt af gildum vináttunnar er hreinskilni, það getur verið erfitt að segja vinum sínum 

sannleikann í erfiðum aðstæðum. Vinir veita hvor öðrum stuðning og standa saman, þeir hafa 

svipuð áhugamál og deila saman gleði og sorgum. Tilfinningar eru lífeðlilegar en þær 

eru jafnframt tengdar vilja mannsins og viðhorfi hans til ákveðna hluta (Gunnar 

Hersveinsson, 2005; Hunter og Mirfin- Veitch, 2005). Fólk með þroskahömlun á oftar en ekki 

vini sem eru líka með þroskahömlun en fáa ófatlaða vini. Ástæður fyrir því geta verið 

tjáskiptaerfiðleikar, og takmörkuð tækifæri til að umgangast ófatlaða jafnaldra (Kristín 

Björnsdóttir, 2003).  

Samskipti er lykilinn að lífsgæðum sérhvers manns. Vináttumissir er áfall. Fólk sem reynir 

slíkt getur upplifað einmanakennd og einangrast frá samfélaginu. Þess vegna var það mikil 

breyting fyrir fólk með þroskahömlun að flytja af stofnun og út í samfélagið. Það reyndist 
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sumum erfitt að aðlagast umhverfinu og samfélaginu, sem varð til þess að fólk átti á hættu að 

einangrast (Johnson, 2005). Dæmi upp á þetta birtist í lífssögu Tom Allen sem bjó á stofnun 

mest allt sitt líf. Á stofnuninni fann hann fyrir einmanaleika, söknuði og fannst eins og enginn 

skildi hann. Eftir að hann hafði verið 30 ár á stofnuninni flutti hann á milli deilda og uppliði 

miklar breytingar í kjölfarið. Deildin var ekki kynjaskipt og fannst hann hafa eignaðist nýtt líf. 

Hann fékk að vera formaður félags sem starfaði á deildinni. Í fyrsta skiptið í langan tíma 

upplifði hann að öðrum þótti vænt um hann þar sem hann fékk loksins að vera hluti af félagi 

og fólk hlustaði á það sem hann hafði að segja (Allen o.fl., 2005). Tom Allen flutti á nýja 

deild um 1982 en á þeim tíma var hugmyndafræðin um ,,eðlilegt líf“ farin að líta dagsins ljós. 

Allen flutti af stofnuninni þegar hann var um sjötugt. Hann upplifði sælutilfinningu og 

vellíðan, hann hafði dreymst alla ævi um að eiga heimili.  

Tilfinningar á borð við einmannakennd, ást, gleði, traust og ótta hafa áhrif á líðan sérhvers 

manns. Þær eru eðlilegar en jafnframt er talið að þær móti persónueiginleika fólks (Gunnar 

Hersveinsson, 2005). Erlendar rannsóknir á einmanaleika benda til þess að vinasamband eða 

rómantískt ástarsamband minnki líkur á einmanaleika (Ernst og Cacioppo, 2005). Vinátta er 

félagsskapur manns við aðra manneskju því fylgja oft grunnar og góðar tilfinningar þar sem 

traust og trúnaður er ríkjandi. Vinátta er hlý og ástúðleg tengsl milli einstaklinga. Hún snýst 

um hlutdeild, gagnkvæma virðingu og að njóta félagskaps hvors annars (Dóra S. Bjarnason, 

2002). Hugtakið ást er nátengt vináttunni þar sem tengsl milli fólks eru ríkjandi. Ástin hefur 

verið notuð í ýmsum sögum og bókmenntum. Sternberg (1997) kemur með þá hugmynd að 

ástin sé eins og þríhyrningur. Þá er hugtakinu ást skipt upp í þrjá þætti. Þeir eru nálægð, 

ástríða, skuldbinding eða ábyrgð. Þessir þrír þættir hafa birst í mörgum kenningum um ástina. 

Merking þessara hugtaka er að nálægð er tilfinning um nærveru í ástarsambandi, ástríða er 

líkamlegt aðráttarafl, skuldbinding gagnvart maka sínum. Traust er hugtak sem er hluti af 

hugtakinu ást, en traust þýðir að hafa trú á einhverjum og geta reitt sig á hann. Traust er 

ákveðin öryggiskennd sem fólk ber til hvort annað (Gunnar Hersveinsson, 2005). 

Rannsókn sem gerð var á Spáni beindi sjónum fólks að ást og ástarsamböndum (Morentin, 

Arias, Jenaro, Mayoral og McCarthy, 2008). Markmið rannsóknarinnar var að skoða 

hverskonar skilning þroskahamlaðir hefðu á hugtakinu ást, með því að skoða þeirra sjónarmið 

á hugtakinu. Í rannsókninni tóku 376 þroskahamlaðar manneskjur þátt. Aldur þátttakenda var 

á bilinu 18 til 71 árs. Kynjahlutfallið skiptist þannig að karlmenn voru 187 og konur voru 189. 

Sama könnun var lögð fyrir hópinn og var tilgangur hennar að skoða skilning hans á 

hugtakinu ást, ástarsamböndum og öðrum tengdum málefnum. Niðurstaðan leiddi í ljós að 
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fólk með þroskahömlun verður ástfangið, það þráir að eiga lífsförunaut og deila lífi sínu með 

honum. Það kom einnig í ljós að fjölskyldan er mikilvægur þáttur fyrir fólk með 

þroskahömlun. Fatlað fólk treystir á fjölskyldu sína til þess að fá stuðning og ráðleggingar til 

þess að geta átt í ástarsambandi (Morentin, Arias, Jenaro, Mayoral og McCarthy, 2008). 

Ástarsamband er náið samband milli tveggja einstaklinga, þar sem ást ástríða og rómantík 

ræður ríkjum. Ástarsamband á við hjónaband og rómantísk sambönd. Hjónaband er félagslegt 

samband milli tveggja einstaklinga sem er búið að lögsamþykkja (Gunnar Hersveinsson, 

2005).  

Samskipti hjóna og sambúðafólks er mjög líkt, fólk sækist eftir ást, nálægð og ástríðu. Eitt af 

því sem að skiptir máli í ástarsambandi er kynlíf en það er ein af grunnþörfum sérhvers manns 

(Gunnhildur Gísladóttir og Júlía Hansdóttir, 2003). Í kynlífi myndast ákveðin tengsl milli 

fólks. Kynhvöt fólks er mismunandi hjá hverjum og einum. Hún er mikilvægur hluti 

sjálfsmyndar, en hún er sú mynd sem fólk hefur um sjálfan sig. Með kynlífi verða samskiptin 

dýpri og tilfinningarnar sterkari.  

Fólk með þroskahömlun hefur sömu þrár og hver annar og löngun til að tjá kynferðislegar 

tilfinningar sínar með einhverjum öðrum og að eiga í öruggu ástarsambandi. Hjá flestu fólki 

er kynhneigð tjáning og nauðsynlegur hluti af tilfinningalegri vellíðan. Fólk vill samþykki og 

viðurkenningu fyrir kynhneigð sína. 

Lengi var því haldið fram að fólk með þroskahömlun hefðu ekki þann eiginleika að geta 

elskað og orðið ástfangnir. Það var ekki viðurkennt af samfélaginu sem kynverur. 

Almenningur hafði þá hugmynd að fólk með þroskahömlun hefði ekki áhuga á að gifta sig né 

væri fært um að annast börn. Fólk áleit að fólk með þroskahömlun væri hættulegt og hefði 

ekki stjórn á kynhvöt sinni (Karellou, 2003). Fullorðið fólk með þroskahömlun hefur fullan 

rétt á því sama og aðrir þjóðfélagsþegnar, það er að stofna til ástarsambands og að eiga í 

kynferðislegu sambandi. Ekki eru allir þessu sammála. Margir telja fólk með þroskahömlun 

hafi litlar kynferðislegar tilfinningar til þess að upplifa það sama og flest annað fólk, til dæmis 

að gifta sig eða að eignast börn. Allir hafa þörf fyrir ást, nálægð og félagsskap. (Hubermann 

og Keshav, 2006). Félagslegtengsl eru mikilvæg fyrir fatlaða og það að fá tækifæri til að 

tilheyra hópi eða heild sem stuðlar að öryggistilfinningu og bættri sjálfsmynd (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Á síðustu árum hefur orðið töluverð viðhorfsbreyting gagnvart fólki með þroskahömlun. 

Fatlað fólk er orðið mun sýnilegra í þjóðfélaginu og framkoma gagnvart fólki með 

þroskahömlun hefur farið batnandi. Í dag er viðhorf fólks gagnvart fötluðum farið að breytast, 
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litið er á einstaklinga með þroskahömlun sem fullvaxta fólk frekar en börn (Hubermann og 

Keshav, 2006).  

Það er réttur hverrar manneskju að stofna til sambands og fjölskyldu. Í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna, 16. gr. kemur fram að:  

 

Fulltíða konur og karlar hafa rétt til að ganga í hjónaband og stofna 

fjölskyldu, án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarbragða. Þau 

skulu njóta jafnréttis við stofnun og slit hjúskapar, svo og í 

hjónabandinu (Mannréttindayfirlýsingu Sþ, 1948).  

Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir að hver 

maður sé borin frjáls og jafn öðrum að virðingu og rétti 

(Mannréttindayfirlýsing Sþ, 1948).  

 

Segja má að Mannréttindayfirlýsingin stefni að því að allir menn njóti sama réttar og að allir 

séu jafnir og verðskuldi virðingu, óháð kyni, þjóðerni og trú. 

1.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um þróun hugmyndafræði í málefnum fatlaðra og þær breytingar 

sem hafa átt sér stað á aðstæðum og kjörum fólks með þroskahömlun. Fólk með 

þroskahömlun var vistað á stofnun ævilangt og mátti þola ómannúðlega meðferð. 

Mannkynbótastefnan kom fram í byrjun 20. aldar. Inntak stefnunnar var að losa sig við 

óæskilega þjóðfélagsþegna. Á síðari hluta 20.aldar kom hörð gagnrýni á stofnanir hvað varðar 

sólahringsinnilokun. Fólk með þroskahömlun varð að fara eftir ákveðnum reglum sem voru í 

gildi á stofnuninni. Læknisfræðilega sjónarhornið var mest ráðandi á 20 öldinni. Í kringum 

1970 kom fram félagsleg sjónarhorn á fötlun og Norræni tengslaskilningurinn kom þar á eftir. 

Þessi sjónarhorn leiddu til viðhorfsbreytingar hjá almenningi í garð hins fatlaða. Ekki var 

lengur litið á fólk með þroskahömlun sem veika einstaklinga og þá þyrfti að lækna, heldur var 

litið svo á að umhverfið og samfélagið ætti þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. 

 Í kaflanum var fjallað um ólík sambönd á borð við vináttu og ástarsambands. Vináttan er 

samband á milli tveggja einstaklinga þar sem traust og umhyggja ræður ríkjum (Dóra S. 

Bjarnason, 2002). Hins vegar var fjallað um ástarsamband sem náið samband milli tveggja 

einstaklinga, þar sem ást og rómantík er ríkjandi (Gunnar Hersveinsson, 2005). Í kaflanum var 

stuðst við rannsóknir sem benda til þess að fólk með þroskahömlun lítur á sjálft sig sem 
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kynverur. Þau hafa sömu tilfinningalegu langanir og hver önnur manneskja. Félagsleg tengsl 

og félagslíf er mikilvægur hlutur fyrir hinn fatlaða til þess að hann einangrist ekki og hafi 

möguleika á að kynnast öðru fólki. Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er tekið 

fram að hver og einn hafi rétt á að stofna til fjölskyldu óháð kyni, þjóðerni og trú. 

Í næsta kafla verður sagt frá könnun sem gerð var til að öðlast betri sýn á skilning fólks á 

hugtökunum vinasambandi og hinsvegar ástarsambandi. Tekin voru viðtöl þar sem stuðst var 

við eigindlega aðferðafræði.  
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2. Viðtölin, aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem stuðst var við þegar viðtölin 

voru tekin. Sú aðferð sem stuðst var við var eigindleg aðferðafræði en hún byggist á því að 

safna gögnum sem síðan eru greind og túlkuð (Silvermann, 2000). 

Markmiðið með viðtölunum var að skoða skilning fatlaðs fólks  á hugtökunum 

vinasamband annars vegar og ástarsamband hins vegar, einnig að athuga hvort að þörf sé á 

meiri fræðslu í þeim efnum.  

Fjögur viðtöl voru tekin við fólk með þroskahömlun. Þátttakendur rannsóknarinnar verða 

kynntir nánar í kaflanum hér á eftir en til að gæta nafnleyndar og trúnaðar verður nöfnum 

þeirra breytt. Einnig verður sagt frá úrvinnslu og greiningu gagna þeirra. 

 

2.1 Aðferð og framkvæmd 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði þegar viðtölin voru tekin og unnið úr þeim. Eigindlegar 

rannsóknir beinast að daglegu lifi fólks og hvaða merkingu færirbæri eða hugtök hafa í lífi 

þess. Eigindleg aðferð felur í sér gagnaöflun varðandi það hvernig fólk sér umhverfi sitt. 

Gagnanna er aflað með því að fylgjast með daglegu lífi fólks, taka viðtöl og skrá niður. 

Gengið er út frá því að fá viðmælandann til að lýsa upplifun sinni og reynslu. (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008: Silverman, 2000). Algengustu leiðir til gagnaöflunar eru viðtöl og 

þátttökuathuganir, gögnin eru síðan er greind með ákveðnum hætti (Silvermann, 2000).  

Þátttakendur 

Eins og þegar hefur komið fram voru þátttakendur fjórir, tvær konur og tveir karlmenn. Tveir 

þátttakenda eru trúlofaðir og í sambúð, hinir tveir eru giftir. Leiðbeinandi minn í 

vettvangsnámi vorið 2010 setti mig í samband við væntanlega þátttakendur sem allir höguð 

áhuga á að aðstoða mig við verkefnið.  

Þátttakendur voru:  

Jón Snorrason sem er á fimmtugsaldri. Hann er trúlofaður og í sambúð. Jón vinnur virka 

daga í stórmarkaði og einu sinni í viku sækir hann tölvunámskeið. Um helgar fer hann og 

heimsækir fjölskyldu sína reglulega. 
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Magnús Magnússon er á fertugsaldri. Hann er giftur og býr með konu sinni í þjónustuíbúð. 

Hann er vinnur á bókasafni og stundar nám samhliða starfi. Hann hefur áhuga á bókmenntum, 

tónlist og kvikmyndum. 

Birna Rut Guðjónsdóttir er á fimmtugsaldri. Hún er trúlofuð og er í sambúð. Hún vinnur á 

vernduðum vinnustað. Hún á margar góðar vinkonur sem hún hittir reglulega í saumaklúbb. 

Jóhanna Óskarsdóttir er á fimmtugsaldri. Hún er gift og býr í þjónustuíbúð ásamt manni 

sínum. Hennar atvinna er saumaskapur. Hún er mikil handavinnukona og hefur gaman af 

saumaskap og leiklist. 

Eins og þegar hefur komið fram þá fóru viðtölin öll fram heima hjá þátttakendum að þeirra 

ósk og með það að markmiði að skapa  afslappað andrúmsloft. 

Gagnaöflun og greining 

Gagnaöflun hófst í byrjun mars 2010 og lauk um mánaðamótin mars apríl sama ár. Tekin voru 

fjögur opin viðtöl við fólk með þroskahömlun. Spurningarnar sem notaðar voru við gerð 

viðtalsins voru opnar spurningar, en þær gefa góðar upplýsingar um skoðanir, upplifun og 

reynslu fólk. Viðtölin fóru fram heima hjá þátttakendum að þeirra ósk. Hugmyndin var að 

hafa andrúmsloftið þægilegt og. Eitt viðtal var tekið við hvern og einn þátttakanda. Í 

heimsóknunum sagði ég þátttakendum frá því hver tilgangurinn væri með viðtölunum og til 

hvers ég ætlaði að nota þau. Ég útskýrði fyrir þeim að ég væri að vinna lokaverkefni í Háskóla 

Íslands sem fjallaði um vinasambönd og ástarsambönd. Ég tók það fram að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt og nöfn þeirra kæmu ekki fram í verkefninu.  

Spurningarnar voru flestar í formi opinna spurninga. Í viðtölunum var ég með nokkurs 

konar viðtalsramma sem ég hafði undirbúið fyrir fram, en ásetti mér samhliða að vera vakandi 

fyrir að bæta inn spurningum og biðja þátttakendur um að útskýra betur fyrir mér hin ýmsu 

atriði ef eitthvað var óljóst. Heimsóknirnar tóku mislangan tíma, allt frá einni klukkustund 

upp í tvær og hálfa klukkustund. Viðtölin stóðu frá 11 mínútum  upp í 20 mínútur. Þegar 

viðtölin voru tekin upp virtust sumir þátttakendurnir ekki vera með hugann við könnunina, 

ýmist vegna þreytu eða takmarkaðs áhuga á spurningunum sem leiddi til þess að svörin voru 

stutt og einföld. Viðtölin voru öll hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt á blað.  

Þegar búið var að afrita viðtölin og lesa þau yfir voru þau greind og flokkaðir út þeir 

meginþættir sem komu fram í viðtölunum.  

Þegar greiningu var lokið voru þessir meginþættir tengdir saman og fjallað verðu um þá í 

niðurstöðukaflanum hér á eftir. Að lokinni úrvinnslu var öllum gögnum eytt. 
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2.2 Samantekt 

Stuðst var við hefðir eigindlegra aðferða þegar viðtölin voru unninn. Meginmarkmið þeirra er 

að koma upplifun og reynslu þátttakenda á framfæri. Þátttakendur voru fjórir, tvær konur og 

tveir karlmenn. Leiðbeinandi á vettvangstað kom mér í samband við þátttakendur. Kannaði ég 

áður hvort þau hefðu áhuga á að aðstoða mig við verkefnið og hvort ég mætti taka viðtöl við 

þau. Gagnaöflun átti sér stað í mars mánuði og endaði í byrjun apríl 2010. Það er von mín að 

niðurstöður nýtist þeim sem skipuleggja fræðslu og námskeið þar sem fjallað er um samskipti 

og ólík sambönd. Í næsta kafla verður niðurstöðu viðtalanna kynntar. 

 

3. „Ástin þróast inn í manni ...“ 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr viðtölunum kynntar. Þær eru flokkaðar í þrjá 

meginflokka. Fyrst verður fjallað um skilning þátttakenda á því hvað flest í að eiga góða vini, 

hvaða þýðingu ástin hefur í lífinu og að síðustu hver munurinn er á ástarsambandi og 

vinasambandi. Í lok kaflans verða niðurstöðurnar dregnar saman.  

Góðir vinir 

Viðtölin beindust að því að skoða skilning fólks með þroskahömlun, á hugtökunum 

vinasamband og ástarsamband. Þátttakendurnir voru með mismundandi skilning á hvað væri 

vinasamband. Birna hefur þá sýn að vinasamband sé samband á milli vina. Hún telur að vinir 

svíki ekki, ljúgi ekki og tali ekki illa um aðra. Magnús hafði þann skilning að vinasamband 

væri samband við vini. Jón og Jóhanna virtust eiga nokkuð erfitt með að skilja orðið 

vinasamband svo spurningin var umorðuð ,,hvað er vinur?“ Þá kom í ljós að Jón leit á konuna 

sína sem besta vin sinn. Hann leit einnig á bróður sinn og móður sína sem vini og greindi frá 

því að hann ætti fáa vini sem hann væri í samskiptum við. Jóhanna taldi sig eiga nokkrar 

góðar vinkonur sem hún er góð við. Allir þátttakendurnir áttu það sameiginlegt að eiga vini en 

það var mismundandi hvers konar merkingu þau lögðu í vináttuna. 

Eins og fram kom hér á undan lítur Jón á konuna sína sem besta vin sinn. Jóhanna segir að 

frændi sinn sé hennar besti vinur. Birna hafði þá trú að Guð væri besti vinur sinn og einnig 

stelpurnar í vinnunni. Magnús taldi sig eiga marga góða vini sem hann átti erfitt með að gera 

upp á milli. Hugmyndirar um hvað fólk gerir í vinasambandi voru mismunandi. Magnús áleit 
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að fólk í vinasambandi hittist og spilaði fótbolta saman. Birna var með þá skoðun að fólk í 

vinasambandi færi saman í bio og saman í ferðalag. Aftur á móti voru svör Jóns og Jóhönnu 

fremur óljós eins og þau hafi ekki skilið spurninguna. Eftir að ég hafði komið með nánari 

útskýringu á því sem fólst í spurningunni taldi Jón að fólk í vinasambandi væri saman í 

saumaklúbbi líkum þeim sem konan hans stundar. Jóhanna kom með þá skýringu að vinir 

væru oft saman og gerðu eitthvað skemmtilegt. Þau hafa mismunandi mynd af því hvað fólk í 

vinasambandi gerir saman. Birna og Jóhanna voru á einu máli um að ekki væri í lagi að kyssa 

vini sína, vegna þess að þá myndu þær særa mennina sína. Hinsvegar fannst Magnúsi og Jóni 

í lagi að kyssa þá á kinnina. Þátttakendur töluðu yfirleitt ekki um ófatlaða vini sína en allir 

töluðu um að eiga vini innan fjölskyldu sinnar eða vini með þroskahömlun. 

Ástin í lífinu 

Tilgangurinn með viðtölunum var einnig að skoða skilning fólks með þroskahömlun á 

ástarsamband. Þátttakendurnir voru spurðir út í það hvort að þau væri í ástarsambandi. Þeir 

voru á einu máli um að svo væri. Fólk var með mismunandi hugmyndir um hvað 

ástarsamband væri. Jón taldi að væntumþykja væri grunnurinn að ástarsambandi. Jóhanna 

taldi að það væri að vera góð saman. Birna sagði hinsvegar að ástarsamband væri maður og 

kona sem byrja saman og eru hrifin af hvort öðru. Magnús kom með þá skilgreiningu að það 

væri ástin í lífinu. 

Þátttakendurnir voru með ólíkar hugmyndir um það hvort að ást væri hluti af 

ástarsambandi. Svörin voru misjöfn allt frá því að þykja væntum viðkomandi og að ástin væri 

falleg. Birna sá ástina fyrir sér sem tilfinningu sem býr innra með fólki. Hún taldi að ástin 

væri hrifning og að fólk laðist hvort að öðru. Um þetta sagði Birna: 

 

Ástin þróast inni í manni, og bara kemur af sjálfum sér, og það sem 

kona og maður búa til sín á milli ... Ást er ef að fólk er hrifið af 

hvort öðru og laðast að hvort öðru. 

 

Magnús hafði þá sýn að það að elska væri eins og ást. Sýn Jóhönnu á ástinni var að maðurinn 

hennar elskaði hana mjög mikið og að hún elskaði hann. Jón sá ástina fyrir sér sem 

væntumþykju til konunnar sinnar og bera sterkar tilfinningar til hennar.  

Einn þátttakandi talaði um að fólk í ástarsambandi efli ástina og samskiptin sín á milli. 

Með því verða tilfinningar fólks sterkari og nándin við hvort annað verður meiri. 
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Þátttakendurnir voru með mismunandi skoðanir á því hvað fólk gerir til þess að rækta 

samband sitt. Jóhanna og Birna töldu báðar að fólk færi út að borða, í bió og í bíltúr. En Jón 

hafði þá hugmynd að fólk nyti ásta. Magnús var hins vegar með mjög óljósar hugmyndir um 

hvað fólk í ástarsambandi gerði saman en hann taldi ástina vera stóran þátt í ástarsambandi. 

Hugmyndir um sambönd og kynlíf virtust einstaklingsbundin. Þátttakendur höfðu hefur 

ákveðnar skoðanir um kynlíf og hversu stór þáttur það er í ástarsambandi. Þeir höfðu þá 

sameiginlegu sýn á að kynlíf væri hluti af ástarsambandi og að fólk eigi bara að sofa hjá þeim 

sem það er í sambandi við.  

 

3.4 Munur á ástarsambandi og vinasambandi 

Vert var að skoða hvort að þátttakendur gerðu einhvern greinarmun á ástarsambandi og 

hinsvegar vinasambandi. Hugmyndir þátttakenda á hver munurinn á þessum tveimur 

hugtökum væru voru ólík. Birna taldi muninn vera þann að fólk verði ekki hrifið af vinum 

sínum. Eins og hún sagði: „Þá verður maður ekki hrifinn af vinum sínum heldur af þeim aðila 

sem maður er með“. 

Jón hafði þá hugmynd að í ástarsambandi fylgdu sterkari tilfinningar heldur en í 

vinasambandi. Magnús taldi aftur á móti muninn vera þann að í vinasambandi hittast vinir og 

spjalla saman, en ástin sé það sem skiptir máli í ástarsambandi. Skoðanir Jóhönnu voru þær að 

í vinasambandi eru vinir mjög góðir en ástarsamband sé rómantískt. 

Einn þátttakandinn virtist ekki skilja hugtakið traust nema með útskýringu á því. En traust 

var hugtak sem að þátttakendur tengdu jafnt við vinasamband og ástarsamband. Þeir voru með 

mismundandi hugmyndir um það hvort að hugtakið traust ætti betur við vinasamband eða 

ástarsamband.  

Jón og Magnús áttu það sameiginlegt að treysta konum sínum. Magnús treysti einnig á vini 

sína og vitnaði í fyrstu tvö erindin í ljóðið ,,Traustur vinur“: 

 

 

Enginn veit fyrr en reynir á, hvort vini áttu þá. Fyrirheit gleymast 

þá furðu fljótt, þegar fellur á niðdimm nótt. 

Já, sagt er að, þegar af könnunni ölið er, fljótt þá vinurinn fer. Því 

segi ég það, ef þú átt vin í raun, fyrir þína hönd, Guði sé laun. 
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Jóhanna taldi að maðurinn sinn gæti treyst sér og að þau væru mjög samrýmd. Birna leita á 

traust sem trúnað milli fólks sem er í ástarsambandi. 

Um þetta sagði Birna: 

 

Að treysta ... þú talar um kannski ákveðið mál og treystir því að 

hann fari ekki með það í vini sína eða vinnufélaga. 

 

Það kom fram hjá þátttakendum að sambönd byggjast á trausti. Þá styðja vinir hver annan 

og trúa hvor öðrum fyrir ýmsum leyndarmálum.  

Þátttakendur áttu það sameiginlegt að treysta einhverjum sem var þeim nærkominn og í þeirra 

tilfelli var það makinn sem þau töldu sig geta treyst best.  

Þátttakendur eiga það sameiginlegt að geta leitað til einhvers nákomin sem þau leita ráða 

hjá og ræða um samband sitt. Einn þátttakandinn sagðist eiga erfitt með að ræða um 

tilfinningar. 

3.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um ólíkan skilning þátttakenda á hugtökunum vinasamband 

og ástarsamband. Tilgangur viðtalanna var að skoða skilnings fólks með þroskahömlun á 

þessum hugtökum. Þegar litið er yfir svör þátttakenda voru svör þeirra sem og hugmyndir 

misjöfn. Sumir voru með mjög skýra hugmynd og aðrir höfðu frekar óljósar hugmyndir um 

það. Einn þátttakandi taldi að í vinasambandi væri ekki verið að ljúga, svíkja og baktala og 

vinasamband sé samband á milli vina. Þá töldu aðrir vinasamband vera vinskapinn við maka 

sinn. Allir töluðu um að þau ættu vini og sum þeirra gátu ekki gert upp á milli vina sinna. 

Hugmyndir þeirra um hvað fólk sem er saman í vinasambandi gerir birtust m.a. í því að spila 

fótbolta, fara í ferðalag, í bíó og í saumaklúbb.  

Konurnar voru á einu máli um það að ekki væri í lagi að kyssa vini sína, hins vegar fannst 

karlmönnunum í lagi að kyssa vinina en þá einungis á kinnina.  

Þátttakendurnir voru með ólíka sýn á hvað ástarsamband væri. Þeir töldu það ýmist felast í því 

að vera hrifin af einhverjum eða í vænumþykju. Kynlíf væri stór hluti af ástarsambandi og 

einnig það, að ekki væri leyfilegt að sofa hjá öðrum meðan fólk er í ástarsambandi. Sýn þeirra 

á hvað fólk gerir saman sem er í ástarsambandi voru að fara saman í bíó, út að borða, og að 

njóta ásta.  
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Þeir töldu muninn á vinasambandi og ástarsambandi vera þann að fólk yrði ekki hrifið af 

vinum sínum og ástarsambandi fylgdu sterkar tilfinningar á borð við ást. Hugtakið traust töldu 

þeir að ætti hvortveggja við vinasamband og ástarsamband. Allir þátttakendur virtust greina á 

milli vinasambands og ástarsambands, þó svo þau hefðu ekki skýra sýn á hvað felst í 

sambandi en það sem kom fram hjá öllum að það væri að njóta ásta. 
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4. Umræður og samantekt 

Í þessum kafla verða niðurstöður fræðilega hluta verksins og viðtalanna  og tengdar saman 

Eins og þegar hefur komið fram þá byggir stærsti hluti verksins á fræðilegum heimildum og 

viðtölum. Markmiðið með verkefninu var að skoða hvernig fólk með þroskahömlun skilur 

tvenns konar ólík  sambönd, annars vegar vinasamband og ástarsamband. Markmiðið er 

einnig að kanna hvort fólk með þroskahömlun hefur þörf á fyrir meiri fræðslu um samskipti til 

dæmis í vinasambandi og ástarsambandi. Til þess að nálgast markmiðin voru fræðilegar 

heimildir sem liggja til grundvallar verkefninu skoðaðar og rannsóknir sem fjalla um 

sambærilegt efni. Settar voru upp rannsóknarspurningar út frá markmiðunum og verður reynt 

að svara þeim hér á eftir. 

Rannsóknarspurningin er: 

 Hvaða skilning leggur fólk með þroskahömlun annars vegar í hugtakið vinasamband 

og hinsvegar í hugtakið ástarsamband? 

Í lok kaflans verða dregnir lærdómar af könnuninni. 

4.1 Niðurstöður í fræðilegu ljós 

,,Mér finnst erfitt að tala um tilfinningar mínar“ þessi setning er frá einum þátttakenda sem 

tók þátt í viðtölunum. Margt fólk á auðvelt með að tala um tilfinningar sínar á meðan aðrir 

hafa hvorki getu eða eru óvanir að tala almennt um tilfinningar. Hugtök á borð við ást, gleði, 

traust og einmannakennd hefur áhrif á líðan fólks.  

Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður fræðilegakaflans og niðurstöður viðtalana. Efnið 

verður tengt saman og hefur verið skipt niður í þrjá þætti: Ást og ástarsamband, góðir vinir og 

lærdómar verkefnisins. 

Ást og ástarsamband 

Ást er það hugtak sem er mest notað í ástarsamböndum. Ástin kemur víða við í bókmenntum 

og á hvíta tjaldinu. Þátttakendur rannsóknarinnar voru á einu máli um að ástin tengist 

hugtakinu ástarsamband. Ástin á milli tveggja persóna er stundum sögð sameina tvær sálir. 

Hún bætir úr skorti á væntumþykju, elsku og félagskaps og er andsvar við einmannaleikanum 

(Gunnar Hersveinsson, 2005).  
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Hugtakið ást er djúp tilfinning sem felst í því að manneskjan ber hag ástmannsins fyrir brjósti 

sér. Sternberg lýsir ástinni eins og þríhyrningi sem hefur að geyma þrjú hugtök: Ástríðu, 

skuldbindingu og ábyrgð. Skilgreining þessa hugtaka er að Ástríða er tilfinning um nærveru í 

ástarsambandi, ástríða er líkamlegt aðráttarafl, skuldbinding er ákvörðun sem felst í því að 

elska maka sinn (Sternberg, 1997). Skilningur þátttaka á hugtakinu ástarsamband virtist liggja 

í augum uppi. Sumir komu með skýr svör en aðrir voru með frekar óljós svör. Þeir voru 

sammála um að ástarsamband væri samband á milli tveggja einstaklinga sem þykja vænt um 

hvort annað.  

Viðmælendur tengdu hugtakið traust við vinasamband og ástarsamband. Það þýðir að 

hugtakið traust getur átt við um vinasamband og ástarsamband í senn. Það, að treysta 

einhverjum þýðir að hafa trú á einhvern og að geta reitt sig á hann. Fólk sem er í 

ástarsambandi þarf að geta treyst hvert á annað, hvort sem það tengist heimilisverkunum eða 

hvert öðru.  

Vináttan 

Í niðurstöðunum kom fram að vinir eiga að vera góðir hvern við annan og gera margt saman 

sér til skemmtunar. Þeir fara saman í bíó, út að borða og í ferðalög. Maður er manns gamans 

hljómar hugtakið. Vinasamband byggir á trausti, hlýju og væntumþykju.  

Á 20. öld þegar fólk með þroskahömlun bjó á stofnun átti það fáa vini jafnvel enga vini. Fólk 

var eitt saman og einangraðist frá umheiminum. Stofnanirnar voru kynjaskiptar þannig að 

samskiptin við hitt kynið voru lítil sem engin. Vinaleysið hafði slæm áhrif á fólk með 

þroskahömlun upplifði sig einmanna og fékk það á tilfinninguna að enginn skildi líðan þeirra 

(Allen o.fl., 2005).  

Það að eiga góða vini er nauðsynlegt fyrir hvern og einn. Vinir efla sjálfsmynd hvers 

annars og félagsþroskinn kemst á skrið (Kristín Björnsdóttir, 2003). Í niðurstöðum rannsóknar 

minnar má sjá að helmingur þátttakenda áttaði sig ekki á merkingu hugtaksins vinasamband 

eða hvað vinir gera saman. Dóra S. Bjarnason (2002) kom með þá skýringu að vináttan sé 

félagsskapur manns við aðra manneskju. Vináttunni fylgi góðar tilfinningar, þar sem traust og 

trúnaður er ríkjandi. Í vinasambandi ríkir gagnkvæm virðing milli fólks. Vinir móta hvern 

annan sem einstaklingar, þeir sýna hvor öðrum hlýju, standa saman í blíðu og stríðu og efla 

félagsþroskann. Þeir sem eiga fáa sem enga vini eiga það til að einangrast og missa tengsl við 

umhverfið. Einangrun og einmannaleiki skapast við það að eiga enga vini hún getur verið 

skortur af ást og félagsskapar. Samskipti milli vina er grunnur að góðri vináttu. Félagslíf hefur 
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mikil áhrif á það hvernig vinskapur á milli vina sé háttað, (Johnson, 2005, Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Hægt er að flokka vináttu á marga vegu svo sem trúnaðarvini og 

kunningja.  

Þátttakendur í könnuninni að lögðu ólíkan skilning í hugtökin vinasamband og 

ástarsamband. Sumir hverjir virtust gera greinarmun á þessum tveimur hugtökum og komu 

hugmyndum sínum skýrt frá sér. Hinsvegar voru aðrir sem áttu í erfiðleikum með að svara 

nema nánari útskýring og umorðun á spurningunni kæmi til. Fólk fékk þá hugmynd um hvers 

konar svör það gæti gefið. Þátttakendur voru einu máli um að ekki væri leyfilegt að sofa hjá 

ótengdum aðila þegar það væri í ástarsambandi. 

Lærdómur verkefnisins 

Af niðurstöðum verkefnisins í heild má draga eftirfarandi lærdóm: 

 Draga má þá ályktun að þátttakendur geri ágætan greinarmun á vinasambandi og 

ástarsambandi. 

 Fáir áttu ófatlaða vini. 

 Flestir eiga vini sem eru líka með þroskahömlun.  

 Fá tækifæri til að kynnast öðrum og eignast ófatlaða vini þar sem fólk tekur mismikið 

þátt í sérúrræðum. 

 Flestir eiga vini sem eru líka með þroskahömlun. 

 Margir ekki vanir að ræða um tilfinningar sínar. 

 Ólíkar hugmyndir um sambönd. 
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4.2 Samantekt 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um ólíkan skilning þátttakenda á hugtökunum 

vinasamband og hinsvegar ástarsamband. Rannsóknarspurningin verkefnisins er: 

 Hvaða skilning leggur fólk með þroskahömlun annars vegar í hugtakið vinasamband 

og hinsvegar í hugtakið ástarsamband? 

Í ljósi niðurstaða má sjá að ástin er milli tveggja persóna er stundum sögð sameina tvær sálir. 

Hún bætir úr skorti á væntumþykju, elsku og félagskaps og er andsvar við einmannaleikanum. 

Þátttakendur viðtalana gerðu góð skil á hugtakinu ástarsambandi og hinsvegar vinasambandi. 

Það kom þó í ljós að sumir þátttakendur áttu erfitt með að skilja og útskýra einföld hugtök á 

borð við traust sem þarf að leiðandi krafðist útskýringar á. Einhverjir tjáðu sig um það að þeir 

væru ekki vanir því að tala um tilfinningar sínar. Þátttakendurnir töldu að vinasamband væri 

samband á milli vina sem þættu vænt um hvort annað og væru ekki að svíkja og ljúga. 

Hinsvegar voru þátttakendurnir voru með ólíka sýn á hvað ástarsamband væri. Þeir töldu það 

ýmist felast í því að vera hrifin af einhverjum eða í vænumþykju. Einnig töldu þau að kynlíf 

væri hluti af ástarsambandi og að ekki væri leyfilegt að sofa hjá öðrum meðan fólk er í 

ástarsambandi. Þau töldu muninn á þessum tveimur hugtökum vera sá  að í ástarsambandi 

væri kynlíf og ást sem greindi að vinasamband og ástarsamband.  

Í framhaldi af því er nauðsynlegt að hafa fræðslu á þessu sviði og auka umræðu. Magt fólk 

með þroskahömlun virðist ekki átta sig á ýmsum hugtökum sem eiga við vinasamband og 

ástarsamband og þar af leiðandi eiga þau í erfiðleikum með að gera góð skil þar á milli. 
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Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð hef ég skoðað hvers konar skilning fólk með þroskahömlun leggur í hugtökin 

vinasamband og ástarsamband gagngert til þess að auka þekkingu mína. Einnig vildi ég sjá 

hvort þörf væri á frekari fræðslu á þessu sviði. Það mætti draga nokkurn lærdóm af þessu 

verkefni ef vilji er fyrir hendi og ég hef dregið fram hér að framan. Það kom mér verulega á 

óvart að þátttakendurnir virtust oft ekki skilja spurningarnar eða muninn á ástarsambandi og 

vinasambandi.  

Í gegnum söguna má sjá að fólk með þroskahömlun hefur haft fá tækifæri til að mynda 

tengsl við aðra, hvort sem um er að ræða vinatengsl eða ástartengsl.  Á stofnunum voru 

ákveðnar reglur og hefðir sem allir þurftu að fara eftir, samskipti milli vistmanna og 

starfsmanna voru ábótavant. Það eina sem fatlað fólk hafði á stofnuninni voru samskiptin við 

hvort annað. En þegar fólk flutti út í samfélagið urðu takmörkuð tækifæri til að mynda tengsl 

vegna sérstækra úrræða en fólk á vini innan fjölskyldunnar og í sínum vinahóp. Þátttakendur 

höfðu óljósar hugmyndir um hvað hugtökin þýða sem gefur vísbendinu um að það skorti 

fræðslu fyrir fólk með þroskahömlun um samskipti og ólík sambönd.  

Hvers konar fræðsla og hvernig best væri að setja hana upp? Eins velti ég því fyrir mér 

hvernig fræðsla um samskipti fer fram á vinnustöðum og heimilum fólks með þroskahömlun 

um vinasamband og ástarsamband? Er umræðan gagnvart þessum tveimur hugtökum opin eða 

þorir enginn að ræða um þau? Í ljósi verkefnisins tel ég að loknu námi bíði mín stórt og 

mikilvægt verkefni hvað varðar fræðslu fyrir fatlað fólk. Einnig hef ég það að leiðarljósi að 

huga að hagi fólks með þroskahömlun. 

Það mætti draga nokkurn lærdóm af þessu verkefni ef vilji er fyrir hendi og ég hef dregið fram 

hér að framan.  
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