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Formáli 

 

Í ritgerð þessari er fjallað um hvaða tómstundatilboð eru í boði fyrir fatlaða einstaklinga 

hérlendis á aldrinum 25 ára og eldri og hvað þeir gera helst í frístundum sínum. Megin 

markmiðið er að skoða þennan hóp, kanna hvaða tómstundir standa þessum einstaklingum til 

boða, hvernig þeir nota frítíma sinn og hvar þeir stunda þær tómstundir sem þeir hafa valið 

sér. Jafnframt er leitast við að skilgreina þá þætti sem hafa mest áhrif á þátttöku í frístundum 

s.s. hvaðan upplýsingarnar koma um þau tilboð sem eru í boði. Við vinnslu samantekta á 

heimildum kom í ljós að lítið er um rannsóknir á þátttöku fullorðinna fatlaðra einstaklinga í 

frístundum. Verkefnið hefst á fræðilegum kafla um hugmyndafræði og framþróun í málefnum 

fatlaðra. Hvernig þroski þeirra og kringumstæður hafa þróast er varðar lög og réttindi. 

Fræðasviðið er um mikilvægi félags-, íþrótta- og tómstundastarfs fyrir aldurshópinn og 

hvernig þessir þættir hafa áhrif.  Síðan er fjallað um frístundastarf, mikilvægi þess og hvaða 

gildi það hefur fyrir fatlaða einstaklinga. Nokkur tómstundatilboð eru skoðuð og kynnt og að 

lokum er rannsókninni gerð skil og niðurstöður hennar kynntar.   

 Hugmyndin að verkefninu varð til vegna starfa okkar í búsetumálum fatlaðra.  Mat 

okkar hefur verið að eftir því sem einstaklingarnir hafa orðið eldri því erfiðara er að finna 

viðunadi tómstundatilboð.  Hið félagslega bil virðist aukast með árunum hjá eldri fötluðum 

einstaklingum.           

 Ritgerðin er 10 einingar og leiðbeinandi okkar var Árni Guðmundsson. Viljum við 

þakka honum fyrir góða leiðsögn, þolinmæði og stuðning við gerð ritgerðarinnar. Þá viljum 

við sérstaklega þakka þeim einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni fyrir góða samvinnu 

og þann trúnað og traust sem þeir sýndu okkur. Heimildir sem stuðst er við í þessari ritgerð 

eru viðtöl, fræðibækur, tímaritsgreinar, vefsíður og rannsóknaskýrslur tengdar viðfangsefninu. 



5 

 

Inngangur 

 

Árið 1986 voru örorkulífeyrisþegar 16–66 ára rúmlega 3.600 (75% örorka, þar sem 

þroskahamlaðir eru flestir metnir í) en árið 2004 voru þeir orðnir um 12.000 og hafði 

hópurinn því nærri þrefaldast á þessu tímabili og gera má ráð fyrir að þeim hafi fjölgað frá 

2004. (Stefán Ólafsson, 2005). Innan þessa hóps eru þeir einstaklingar sem viðtölin eru við í 

verkefninu.          

 Barns- og unglingsárin eru mörgum skemmtilegur tími, jafnvel sá skemmtilegasti á 

lífsleiðinni. Á þessum árum er líka markvisst lagður grunnur að því tómstundastarfi sem 

þekkist í skólum og í hinum ýmsu félögum utan hans. Tilgangurinn er sá að börn og unglingar 

hafi nóg að gera og finni sín áhugamál. Oft á tíðum einkennast þau af skemmtunum, gleði og 

mjög nánum samskiptum við vini. Sá vinskapur sem myndast á unglingsárunum getur 

varðveist út lífið. Staðan innan hópsins hefur mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og 

skapgerðarþroska hans (Árni Guðmundsson, 2007). Þetta á líka við um einstakling með 

fötlun. Það geta því miður ekki allir valið sjálfir hvað þeir hafa fyrir stafni í frítíma sínum. 

Einstaklingar með fötlun sem búa á sambýlum, sjálfstæðri búsetu eða öðrum stofnunum eru 

oft á tíðum háðir þeim stuðningsaðilum sem þekkja til viðkomandi. Í lífi fatlaðra einstaklinga, 

rétt eins og annarra, spilar frístundastarf mjög stóran þátt og mikilvægt er að þeim tíma sé vel 

varið í hópi vina og kunningja. Það má segja að þær tómstundir sem fólk kynnist strax í æsku 

og á unglingsárunum leggi undirstöðurnar fyrir þann lífstíl sem fólk velur sér þegar komið er 

fram á fullorðinsár.          

 Uppbygging þjónustu í frítímanum er ein af kröfum nútímans. Þar á að vera og er 

vettvangur tómstunda, menntunar, menningar og uppeldis undir handleiðslu hæfra 

starfsmanna. Hin ýmsu félög og opinberar stofnanir gegna þar stóru og mikilvægu hlutverki. 

Þessir aðilar þurfa að bregðast við væntingum fólks um aukin lífsgæði og öruggara samfélag 

fyrir alla. Með öllum er einnig átt við minnihluta hópa eins og t.d. fatlaða einstaklinga. Það 

sem fólk tekur sér fyrir hendur í tómstundum á að vera þroskandi og veita ánægju og það á að 

skipta máli fyrir einstaklingana og samfélagið í heild sinni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tómstunda- og íþróttaiðkun stuðlar að auknum lífsgæðum fólks með fötlun, hjálpar til við að 

gera líf þeirra innhaldsríkara, létta spennu og byggja upp og viðhalda tengslum við fjölskyldu 

og vini. (Dattilo, 2002 og Driver, Brown & Peterson, 1991). 
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Fjölmennt, félagsmiðstöðvar og íþróttafélög þar sem eldri fatlaðir einstaklingar stunda 

frístundir má finna um allt land. Hugmyndafræðin og markmið þessarar starfsemi sem fer 

fram á fyrrnefndum stöðum er mjög áhugaverð og sýnir vel fram á það hversu mikilvægt 

skipulagt frístunda-og félagsstarf er fyrir fatlaða.       

 En hvernig nýtir fatlað fólk, 25 ára og eldra frítíma sinn? Til þess að fá vitneskju um 

það ákváðum við að gera könnun á því hvað væri í boði fyrir fatlaða einstaklinga í Reykjavík 

á aldrinum 25 ára og eldra og hvað þeir gera helst í frístundum sínum. Megin markmiðið er að 

skoða þennan hóp, hvað er í boði fyrir einstaklingana, hvað þeir gera í sínum frístundum, og 

hvar þeir stunda þær tómstundir sem þeir hafa valið sér. Jafnframt er leitast við að skilgreina 

þá þætti sem hafa hvað mest áhrif á þátttöku þeirra í frístundum, s.s. hvaðan upplýsingarnar 

koma sem sýna þau  tilboð sem í boði eru.      

 Ritgerðin hefst á fræðilegum kafla um hugmyndafræði í málefnum fatlaðra og þróun 

málaflokks þeirra. Fjallað er um þroska þeirra, umhverfi og í hvaða átt málaflokkur fatlaðra 

hefur þróast varðandi lög og réttindi. Fyrst skilgreinum við hvað fötlun er, síðan er fjallað 

ítarlega um mismunandi sjónarhorn á fötlun, sögulegar rætur læknisfræðilega líkansins, 

breska félagslega líkansins og norræna tengslaskilningsins. Hvað skilur á milli þessara líkana, 

hvernig er fötlun túlkuð og skilgreind út frá þessum sjónarhornum? Einnig er fjallað um þá 

gagnrýni sem fram hefur komið á læknisfræðilegu líkönin svo og breska félagslega líkanið. Á 

hvaða hátt og hvernig þau birtast í tengslum við lífsgæði og aðstæður fatlaðs fólks, sem komið 

er yfir 25 ára aldur?          

 Hagnýtt gildi ritgerðarinnar felst í því að varpa ljósi á þætti sem stuðla að aukinni 

samfélagsþátttöku einstaklinga með fötlun 25 ára og eldri og að benda á það sem betur má 

gera í skipulagi og framkvæmd þjónustu við einstaklingana hvað varðar frístundir og 

tómstundir þeirra. Í framhaldinu er hugtakið frítími/tómstundir skoðað og skilgreint hvað í því 

felst. Síðan er fjallað um frístundastarf, mikilvægi þess og gildi þess fyrir fatlaða einstaklinga. 

Til að leita svara við þessu var gerð rannsókn meðal þeirra sem nýta sér hin ýmsu úrræði. 

Rannsókn þessari er gerð skil í lok ritgerðarinnar. 
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1. Mismunandi sjónarhorn á fötlun 

 1.1. Lög um réttindi fatlaðra til félags- og tómstundarstarfi 

 

Lög og reglugerðir eru settar til að hægt sé að framfylgja þeim réttindum sem einstaklingar 

eiga rétt á til lífsgæða. Lög og reglugerðir eru í sífelldri endurskoðun, þeim breytt, nýjum 

lögum eða reglugerðum bætt við og önnur lög felld úr gildi og reglugerðabreytingar. Þannig 

er engum endapunktum náð enda er langt í land með að fullgera lög og reglugerðir er lúta að 

jafnrétti og aðgengi þegnanna á því sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Markmið þeirra 

laga sem tóku gildi þann 1.september 1992 eru að tryggja fötluðum jafnan rétt og sambærileg 

lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þessi lög lúta að hverri 

þeirri þjónustu sem einstaklingurinn þarf á að halda til að geta lifað eðlilegu lífi í samfélaginu 

(Lög um málefni fatlaðra nr.59/1992). Það virðist vera fast í öllum lögum (Alþjóðarétti) og 

sáttmálum að hver maður á rétt á atvinnu að frjálsu vali, á réttlátum og hagkvæmum 

vinnuskilyrðum og vernd gegn atvinnuleysi. Allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna samþykkti 

13. desember 2006 samkomulag um sáttmála Sameinuðu þjóðanna sem falið er það hlutverk 

að vernda og efla réttindi og virðingu einstaklinga með fötlun (Convention on the Protection 

and Promotion of the Rights and Dignity of Persons with Disabilities).   

 Meginatriði samningsins eru: Að tryggja skal jafnrétti fatlaðra gagnvart öðrum 

þjóðfélagshópum. Að það skuli vera skylda aðildarríkjanna að breyta lögum til að koma í veg 

fyrir hvers kyns venju eða framkvæmd sem orsaka mismununun fatlaðra gagnvart öðrum 

hópum. Að aðildarríkin verða að skapa það umhverfi til að tryggja og efla réttindi fatlaðra og 

fjarlægja hindranir að aðgengi, umhverfi og samgöngutækjum. Einnig eru ákvæði eins og að 

fatlað fólk hefur jafnan rétt til að lifa og sérstök vernd fyrir fötluð börn. Ákvæði sem eru 

ítrekuð s.s. réttur og vernd gagnvart fötluðum konum og stúlkum, engar læknisfræðilegar 

tilraunir án samþykkis, réttur til persónuverndar og vernd gegn hvers konar misnotkun, 

ofbeldi, vanrækslu og eða neins konar ólögmætra frelsissviptinga. Í samningnum eru 

jafnframt atriði sem snúa að réttindum til sjálfstæðrar búsetu, rétturinn til að fá fræðslu og 

menntun, til atvinnu þar sem áhersla er á að fjarlægja skal hindranir á vinnumarkaði og stöðva 

mismunun á vinnumarkaði. Það á að koma í veg fyrir hvers konar mismunun vegna fjölskyldu 

eða persónulegra tengsla ásamt því að tryggja fötluðum öll borgaraleg réttindi og aðgang að 
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dómskerfinu, heilbrigðiskerfinu og nauðsynlegri aðstoð. Einning er samningnum ætlað að  

tryggja réttin til fullnægjandi lífsgæða og félagslegrar verndar, að tryggja réttinn til jafnrar 

þátttöku í samfélaginu, svo sem skoðanaskipta og stjórnmála. Allir fatlaðir skulu hafa aðgengi 

að opinberum þjónustustofnunum, upplýsingum og að netinu. Að lokum skal rétturinn til 

jafnrar þátttöku í tómstundum, íþróttum og menningarlífi tryggður öllum fötluðum 

einstaklingum (Félags-og tryggingarmálaráðuneytið, 2006).    

 Samkvæmt upplýsingum á vef Félagsmálaráðuneytisins (desember 2009) í greinargerð 

um grunnþjónustu og aðferðir við hagræðingu í efnahagsþrengingum, þá er fjallað ítarlega um 

skilgreiningar á grunnþjónustu og þar á meðal við fatlaða. Samkvæmt greinargerðinni eiga 

fatlaðir einstaklingar rétt á lögbundinni þjónustu á vegum ríkis og sveitarfélaga. Annars vegar 

eiga þeir rétt á allri almennri þjónustu og hins vegar eiga þeir rétt á aukinni þjónustu í 

samræmi við sérlög, sérákvæði í almennum lögum og í samræmi við samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. En það verður að hafa í huga að markmið þjónustu við 

fatlaða er einkum að styðja þá við athafnir daglegs lífs og efla tækifæri þeirra til náms, starfs 

og frístunda og að gera þeim kleift að standa jafnfætis öðrum. Í greinargerðinni kemur fram 

að ríki og sveitafélög verða að standa við lögbundna þjónustu við fatlaða og ákveðna 

grunnþjónustu. Þar að auki verða þau að halda þeim þjónustustigum sem hefð hefur skapast 

fyrir. Einnig að auka við  notendastýrða þjónustu sem leiðir til  persónulegrar aðstoðar. 

Ítrekað er minnt á ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem kveður 

á um rétt þeirra til þjónustu sem miðar að því að fólk geti lifað lífi sínu í samfélagi án 

aðgreiningar og njóti valkosta um þjónustu og búsetukosti (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009). Þetta er dregið upp hér til að skerpa sérstaklega á ákvæðinu 

um stuðning til  náms, starfs og frístunda. 

 

1.2. Hvað er fötlun? 

Svar við þeirri spurningu ætti að vera auðvelt að svara með því að horfa til læknisfræðinnar. 

Hlutverk lækna er m.a. að meta og skilgreina hvað sé fötlun og hvaða einstaklingar heyra 

undir þá skilgreiningu. Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (The 

World Health Organization, WHO) á heilbrigði, telst sá einstaklingur heilbrigður sem býr við 

líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. Það er því  ekki er nægjanlegt að vera laus við 

sjúkdóma eða annan heilsubrest til að teljast heilbrigður (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Að 

vera blindur felur í sér ákveðna skerðingu sem er andhverfa við hið eðlilega og heilbrigða 
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samkvæmt hinni hefðbundnu læknisfræðilegu skilgreiningu. En ef allir væru blindir, væri þá 

enginn blindur? 

1.3. Mismunandi sjónarhorn á fötlun 

Mismunandi sjónarhorn eru til varðandi einstaklinga sem skera sig úr frá hinu hefðbundna, 

eru öðruvísi en normið. Þá komum við aftur að því að hinn hefðbundni skilningur á fötlun er 

byggður á læknisfræðilegum sjónarmiðum. 

 

1.4. Pólitískar og félagslegar rætur 

Upphaf fötlunarfræða liggja víðar en í fræðilegri þróun. Nýjar hugmyndir er einnig að finna 

innan pólitískrar baráttu fatlaðs fólks sem hófst upp úr 1960. Hið pólitíska andrúmsloft hafði 

þau áhrif að fatlað fólk hóf að samhæfa krafta sína og mótmæla aðstæðum sínum. Samtök 

sem kenndu sig við sjálfstætt líf (Independent Living Movement) sem átti upphaf sitt í 

Bandaríkjunum í lok sjötta áratugarins var ein kveikjan af því. Önnur kveikja í hinu pólitíska 

andrúmslofti þar í landi var stríðið í Víetnam (Rannveig Traustadóttir, 2006, 18).  

 

1.5. Upphaf og þróun fötlunarfræða 

Fræðastörf er beinst hafa að fötluðu fólki hafa einkennst af læknisfræðilegum skilningi þar 

sem skerðingar eru álitnar einstaklingsbundinn galli og persónulegur harmleikur. Þessi 

skilningur hefur verið ráðandi og einkennt rannsóknir á sviði læknavísinda og ýmissa tengdra 

sviða s.s. endurhæfingar, en var einnig ríkjandi innan félagsvísinda. Talcott Parsons, 

bandarískur félagsfræðingur skilgreindi læknavísindin sem eitt af tækjum samfélagsins til 

félagslegs taumhalds og leit hann á „sjúkdóma― sem félagslega stöðu fólks og skilgreindi þær 

skyldur og réttindi sem fylgdu hlutverki sjúklingsins. Þannig mat Parsons að heilbrigði væri 

hið eðlilega og stöðuga ástand, tengd færni og afköstum. Sjúkdómar væru hins vegar truflun 

og afbrigðilegt ástand sem gerði einstaklinginn óvirkan og háðan öðrum. Kenningar Parsons 

höfðu mikil áhrif á félagsfræðinga víða um heim þótt þær sættu gagnrýni, en það leiddi m.a. 

til þess að félagsleg greining á fötlun varð viðfangsefni þeirra sem höfðu áhuga á því hvernig 

samfélög bregðast við þeim sem skilgreindir eru frávikar. Bandaríski félagsfræðingurinn 

Erving Goffman birti verk sín á sjöunda áratug síðustu aldar og átti mikinn þátt í að leggja 

grunn að ríkjandi félagsfræðilegum skilningi á fötlun. Umfjöllun Goffmans um eðli og 
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einkenni altækra stofnana og áhrif þeirra sem þar bjuggu átti stóran þátt í hinu mikla 

umbótastarfi sem hófst um 1970 í málefnum fatlaðra og fólst m.a. í lokun sólarhringsstofnana 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, 14-16).       

 Fræðimenn fóru í auknum mæli að líta á fötlun sem félagslega mótað fyrirbæri. 

Fræðimaðurinn Robert Scott rannsakaði blint og sjónskert fólk og hélt því fram að menn 

fæddust ekki „blindir― heldur væru þeir „búnir til― af fagfólki (Rannveig Traustadóttir, 2006, 

17). Danmörk varð fyrst þjóða til að samþykkja lög um þjónustu við þroskahefta árið 1959 

þar sem hugtakið eðlilegt líf (normalisering) kom fyrst fyrir í löggjöf (Margrét Margeirsdóttir, 

2001). Svíar samþykktu tveimur árum seinna reglugerð um að fatlaðir ættu að hafa jafnan rétt 

til almennrar þjónustu eins og aðrir þegnar og þeim gert kleift að taka þátt í samfélaginu og 

eiga eðlilegt líf. Þessi stefna var andsvar við þeirri tilhneigingu að fatlað fólk væri vistað á 

stórum stofnunum og einangrað frá öðrum (Dóra S. Bjarnason, 1991). 

 

1.6. Læknisfræðilega líkanið 

Í hinum vestræna heimi voru læknisfræðileg sjónarhorn ráðandi mestan hluta 20. aldar. Sá 

skilningur sem liggur þar að baki grundvallast á læknisfræði og heilsufélagsfræði þar sem litið 

er á fötlun sem andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Læknisfræðilega líkanið leggur 

áherslu á að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um meðferð, 

lækningu, endurhæfingu eða umönnun. Fötlun er álitin persónulegur harmleikur og skerðingin 

talin vera uppspretta allra erfiðleika einstaklingsins þar sem lítið eða ekki er tekið tillit til 

áhrifa umhverfis eða aðstæðna. Eftir að einstaklingur hefur hlotið læknisfræðilega greiningu 

er litið svo á að hann þarfnist afskipta sérfræðinga. Í gegnum tíðina hefur það verið algengt að 

fatlað fólk sé aðgreint frá venjulegu fólki og samfélaginu, sett á sérstakar stofnanir sem 

ætlaðar eru til  að þjóna því (Rannveig Traustadóttir, 2003, 24-25).   

 Sú tilhneiging að skýra megi sjúkdóma og fötlun á grundvelli þekkingar í líffræði, 

lífeðlisfræði og lífefnafræði hefur mótað sýn heilbrigðiskerfisins og almennings síðustu 

áratugi. Þetta sjónarhorn er hið svokallaða læknisfræðilega líkan (medical model). Hinn 

læknisfræðilegi skilningur á fötlun leggur skerðingu (impairment) og fötlun (disability) nánast 

að jöfnu þar sem skerðingin er eins konar galli sem býr innra með einstaklingnum og leiðir til 

fötlunar (Snæfríður Þ. Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006, 37-38).   

  Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) sendi frá sér flokkunarkerfi árið 1980 um fötlun 

(ICIDH) og hefur það haft mikil áhrif á skilning manna á fötlun. Greint er á milli þriggja 
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lykilhugtaka: Skerðing, fötlun og hömlun. Skerðing (impairment) er missir eða afbrigðileg 

sálræn, líkamleg eða líffræðileg bygging eða virkni. Fötlun (disability) er takmörkuð geta eða 

vanhæfni (vegna skerðingar) til þess að framkvæma athafnir á sama hátt eða innan þeirra 

marka sem talin er eðlileg. Hömlun (handicap) vísar til erfiðleika einstaklingsins sem stafar af 

skerðingu eða fötlun og hindrar þannig viðkomandi við að uppfylla eðlileg hlutverk (miðað 

við aldur, kyn, félagslega og menningarlega þætti). Fötlun er ekki sama og skerðingin í þessu 

flokkunarkerfi heldur er litið á skerðinguna sem megin orsök fötlunar (Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 26). En maðurinn er ekki hlutur, heldur lifandi vera sem hugsar og getur 

komið ýmsu til leiðar með því að berjast fyrir umbótum, mannréttindum og réttlæti.  

 

1.7. Breska félagslega líkanið 

Gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun naut strax mikils stuðnings bæði meðal 

fatlaðs fólks og einnig meðal stórs hóps fagfólks og fræðimanna (Rannveig Traustadóttir, 

2003, 19). Þekktast hinna félagslegu sjónarhorna á fötlun er breska félagslega líkanið um 

fötlun (social model of disability). Hugmyndir sem liggja til grundvallar því komu upphaflega 

frá samtökum fatlaðra í Bretlandi sem nefndu sig Union of the Physically Impaired Against 

Segregation (UPIAS). Árið 1976 gáfu þessi samtök út fræga yfirlýsingu þar sem því er lýst 

yfir að fólk með skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé afleiðing þeirrar 

undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu. Þessi 

yfirlýsing var afar róttæk á þessum tíma og hafði mikil áhrif og lagði þar með hornsteininn að 

breska félagslega líkaninu um fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006, 29).    

 Þvert á hina hefðbundnu merkingu líta fötlunarfræðingar svo á að takmarkaðir 

möguleikar fatlaðra einstaklinga til þess að takast á við daglegar athafnir séu afleiðing 

félagslegra hindrana sem eru settar af hinum ófatlaða meirihluta. Hinar félagslegu hindranir, 

s.s. aðgengi að byggingum og þjónustu, neikvæð viðhorf og fordómar, takmarka þannig 

athafnir og líf fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar. Hindranir skapa félagslega 

útilokun og leiða til undirokunar þess fólks sem talið er búa við skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 29-30).         

 Breska félagslega líkanið um fötlun hafnar þeirri viðteknu hugmynd að skerðingin 

orsaki fötlunina (skerðing = fötlun) og einnig er því hafnað að skerðing og fötlun sé hið sama 

(skerðing = fötlun). Samkvæmt skilningi þessa líkans orsakast fötlunin ekki af erfiðleikum 

einstaklinga með líkamlegar, andlegar eða skynrænar skerðingar við það að framkvæma 
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ýmsar athafnir, heldur er litið svo á að fötlunin sé afleiðing af fyrirkomulagi sem felur í sér 

félagslegar hindranir og takmarkar þannig möguleika fólks með fötlun (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, 29).         

 Þó að breska félagslega líkanið hafi virkað sem gott baráttutæki til að andmæla 

hefðbundnum skilningi á fötlun þá er eins og líkanið mismuni fólki eftir skerðingum og sé 

helst fyrir þá sem eru með líkamlegar og skynjunar skerðingar. Breska félagslega líkanið 

hefur verið gagnrýnt mest fyrir það að sniðganga hagsmuni fólks með ákveðnar tegundir 

skerðinga, einkum fólks með þroskahömlun, geðræna erfiðleika og heyrnarlausa (Rannveig 

Traustadóttir, 2006, 31). Fólk með þroskahömlun skilgreinir sig ekki endilega sem fatlaða; 

dæmi frá einstakling í sjálfshjálparhópi: „Fötlun lætur þig trúa að við séum í hjólastól og 

getum ekki gert neitt sjálf, ég er með tvær hendur og tvo fætur, ég er ekki líkamlega fötluð þó 

ég sé með þroskahömlun― (Cappell, Goodley og Lawthom, 2001).    

 Það virðist vera að ákveðið bil sé á milli fólks með líkamlega eða skynjunarskerðingu 

og fólks með þroskahömlun og félagslega líkanið hefur ekki náð að samræma það bil. Fólk 

sem á erfitt með gang og notar hjálpartæki fær strax viðbrögð frá umhverfinu að þarna sé 

fatlaður einstaklingur á ferð og vegna sýnileika fötlunarinnar býður fólk gjarnan fram aðstoð, 

t.d. að opna þunga hurð, setja matvöru í poka, ná í hluti sem detta á gólfið eða vöru uppi í 

hillum o.s.frv. En þeir sem eru með ,,ósýnilega fötlun― geta upplifað mikið afskiptaleysi, 

skilningsleysi og fordóma frá umhverfinu því fötlun þeirra er ekki sjónræn, t.d. þeir sem eru 

þunglyndir eða með námsörðugleika.      

 Gagnrýnendur telja að líkanið geri þessum hópum ekki skil og að reynsla þessa fólks 

falli ekki vel að því þar sem ofuráhersla breska líkansins sé á félagslegar hindranir, sem orsaki 

fötlun einstaklingsins og þannig sé litið framhjá skerðingunni. Fræðimennirnir Thomas, 

Shakespeare og Watson hafa bent á að skerðingin geti að sjálfsögðu átt þátt í sumum 

hindrunum og þar með orsakað fötlun. Með ofuráherslu á félagslegar og efnahagslegar 

hindranir geri breska félagslega líkanið lítið úr menningarbundnum hugmyndum um fötlun og 

persónulegri reynslu fatlaðs fólks. Ýmsir fræðimenn hafa einnig gagnrýnt þá tvíhyggju sem er 

að finna í líkaninu sem birtist í hinni skörpu skiptingu milli hins líffræðilega (skerðingarinnar) 

og hins félagslega (fötlunarinnar). Að skerðingin sé sniðgengin í fræðilegri greiningu og þar 

með skilin eftir í viðjum læknavísindanna (Rannveig Traustadóttir, 2006, 31). 
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1.8. Norræna tengslalíkanið 

Gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn á fötlun hefur einnig mátt finna á Norðurlöndum 

allt frá því um 1970. Á Norðurlöndum er ekki um að ræða einn sameiginlegan skilning á 

fötlun en þar er samt litið til félagslegra þátta eins og í breska líkaninu en ekki með eins 

afgerandi hætti. Norski fræðimaðurinn Jan Tössebro heldur því fram að unnt sé að greina 

sameiginlegar hugmyndir sem einkennast af áherslunni á tengsl hinna fötluðu manneskju við 

umhverfi sitt. Hann bendir á að þróun þessara hugmynda hafi verið með mismunandi hætti á 

Norðurlöndum og greina megi ólíkar áherslur eftir því hvaða land eigi í hlut. En hinn norræni 

skilningur á fötlun á margt sameignlegt og hægt er að tala um sérstaka nálgun sem Tössebro 

nefnir norræna tengslasjónarhornið á fötlun (Nordic relational approach to disability) 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, 25).        

 Fyrir 1960 var sjaldgæft að nota eitt hugtak um mismunandi skerðingar þar sem 

yfirleitt var vísað til fatlaðra eftir skerðingu hvers hóps s.s. blindra, heyrnarskertra, 

þroskaheftra o.s.frv. Hugtakið handikap á norsku hafði öðlast neikvæða merkingu og þess í 

stað var reynt að finna annað hugtak.  Fötlun varð yfirhugtak  um leið og það var kynnt og var 

jafnframt lögð áhersla á að ekki skyldi gera kröfu um að fatlaðir löguðu sig einhliða að 

samfélaginu, heldur væri ekki síður mikilvægt að laga samfélagið og umhverfið að þörfum 

fatlaðra. Samhliða þessu nýja hugtaki var jafnframt ítrekaður nýr skilningur á fötlun, sem fólst 

í því að draga fram mikilvægi samfélagslegra þátta eins og þjónustu við fatlað fólk. Þessi nýja 

áhersla varð einnig til þess að beina athyglinni frá því að skilgreina einstaklinginn sem einu 

uppsprettu vandans þar sem öll úrræði skyldu beinast að því að þjálfa eða endurhæfa hinn 

fatlaða einstakling. Sjóninni var nú beint í ríkari mæli að því hvernig unnt væri að fjarlægja 

samfélagslegar hindranir, veita stuðning og þjónustu. Þessi breyting fól ekki í sér eina leið, 

aðferð eða fræðilega nálgun til að skilja fötlun, heldur er um að ræða fjölda skyldra hugmynda 

sem beindust að því að þróa hinn nýja tengslaskilning á fötlun sem er ríkjandi á 

Norðurlöndum í dag (Rannveig Traustadóttir, 2006, 26).      

 Í hinni norrænu tengslanálgun eru þrjú meginatriði að mati Tössebro. Í fyrsta lagi er 

fötlun misræmi milli einstaklings og umhverfis, þ.e. fötlunin skapast af því að einstaklingur 

og umhverfið falla ekki hvort að öðru, þ.e.a.s. skapar misræmið. Ástæðan getur verið sú að 

umhverfið gerir ekki ráð fyrir öllum þeim mannlega margbreytileika sem er í samfélaginu og 

einnig vegna þess að einstaklingurinn býr ekki yfir þeirri færni sem er skilgreind innan hinna 
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venjulegu marka sem almennt er gert ráð fyrir að fólk búi yfir. Þannig er einstaklingur 

skilgreindur fatlaður ef um takmarkaða færni, veikindi eða skerðingu er að ræða, sem leiði til 

þess að viðkomandi verði fyrir verulegum hindrunum í daglegu umhverfi sínu. Í öðru lagi er 

fötlun aðstæðubundin, þ.e. hún er bundin þeim aðstæðum sem einstaklingurinn hrærist í 

hverju sinni. Sjónskert manneskja er t.d. ekki fötluð þegar hún talar í síma. Hvort skerðing 

verði að fötlun er þannig tengt aðstæðum og er því ekki alltaf til staðar. Tössebro heldur því 

fram í þriðja lagi að fötlun sé afstæð. Fötlun sé félagslega ákvörðuð og oft tilviljunarkennt 

hvar mörkin eru dregin. Mörk þroskahömlunar hafa verið skilgreind með mismunandi hætti í 

Evrópu á 20. öld, allt frá IQ=50 upp í IQ=85 og því misjafnt hve stór hluti þjóða í Evrópu 

hefur verið skilgreindur þroskahamlaður (Rannveig Traustadóttir, 2006, 26-27). 

 

1.9. Hvernig birtast þessi sjónarhorn í daglegu lífi fatlaðs fólks  

Á Íslandi ríkir hin hefðbundna sýn á fötlun að mati Rannveigar Traustadóttur (2003). Hún 

bendir á að þrátt fyrir að læknisfræðilega líkanið hafi verið gagnrýnt af ýmsum sem koma að 

málefnum fatlaðra hér á landi hefur hinn félagslegi skilningur á fötlun ekki borist hingað til 

lands nema að takmörkuðu leyti. Í tali fagfólks sem og almennings er skerðing og fötlun hið 

sama. Ráðandi skilningur á fötlun hefur mikið að segja og stýrir því hvernig brugðist er við 

fötluðu fólki. Ef litið er á fötlun sem galla sem búi innra með einstaklingnum þá er eru það 

rökrétt viðbrögð að lækna eða gera við viðkomandi, setja í endurhæfingu eða meðferð. Hins 

vegar ef litið er á fötlun sem eigi sér að hluta til eða öllu leyti rætur í félagslegum hindrunum, 

þá hljóta viðbrögðin að beinast að samfélagslegum breytingum (Rannveig Traustadóttir, 2003, 

38).             

 Það er ekki að undra að breytingar gerast mun hægar hér á landi en í Bretlandi, 

Bandaríkjunum eða á hinum Norðurlöndunum, þar sem þekking og umræða um þessar nýju 

nálganir eru komnar vel á skrið en eru rétt að hefjast hér á landi. Ástæðan er kannski sú að 

enn eimir eftir stofnanavæðingu og sérúrræðum fyrir fatlaða og þeir eru ekki eins sýnilegir úti 

í samfélaginu eins og gerendur í sínu lífi. Fordómar gagnvart fólki er litað af læknisfræðilegri 

nálgun. Því ekki eru allir jafn velkomnir í heiminn. Fósturskimun og snemmómskoðun eru 

gott dæmi þar sem strax í upphafi meðgöngu er reynt að finna „galla― í fóstrinu og þeim er í 

flestum tilfellum eytt, m.a. fólk með hryggrauf, Down syndrom. Hvernig brugðist er við 

fötluðu fólki getur farið eftir því hvort það fæðist „heilbrigt― eða fatlað. Stundum segir fólk 

um þann sem fatlast vegna slyss: „Hann sem var svo myndarlegur og átti framtíðina fyrir sér, 
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svo er bara kippt undan honum fótunum―.        

 Að litið sé á fatlaða sem kynverur og foreldra er oft fjarri lagi en það getur verið 

mismunandi eftir skerðingum. Kvennadeild Landsspítalans gerði ekki lengi vel ráð fyrir 

hreyfihömluðum konum og/eða foreldrum þar sem aðstaðan, s.s. aðgengi á salerni og inn í 

bygginguna var aðeins fyrir hina „venjulegu―. Upplýsingar og ráðgjöf er mjög ábótavant m.a. 

innan Hjálpartækjamiðstöðvar Tryggingastofnunar ríkisins. Fólk hefur í gegnum tíðina fundið 

sjálft út úr hlutunum hvernig það ber sig að til að sinna börnum sínum, engin hjálpartæki eru 

fyrir hendi til að auðvelda hreyfihömluðum, t.d. baðborð fyrir ungabörn sem hægt er að keyra 

undir í hjólastól. Sumir gætu vel hugsað sér að eignast börn en sjá sig ekki í því hlutverki, en 

erlendis hefur fólk sem er jafnvel mikið fatlað fengið aðstoðarmann sem virkar eins og hendur 

fyrir hinn fatlaða.         

 Hagsmunasamtök fatlaðra hafa t.d. ekki verið í miklum tengslum við fræðasamfélagið 

innan Háskóla Íslands, nema þá einna helst Landssamtökin Þroskahjálp vegna tengsla við 

Þroskaþjálfastéttina og baráttu aðstandenda fyrir réttindum og möguleikum á eðlilegu lífi fyrir 

fólk með þroskahömlun. Önnur ástæða er sú að það hefur þótt sæta tíðindum ef fatlaður 

einstaklingur lýkur háskólanámi hér á landi hvort sem hann er hreyfihamlaður, blindur eða 

með heyrnarskerðingu. Einstaklingurinn hefur verið gerður að vandamálinu en ekki 

félagslegar hindranir. Menntun er grundvöllur fyrir jafnrétti og möguleikum á virkri 

samfélagsþátttöku og sjálfstæði. Einnig er mikilvægt að einstaklingar með fatlanir (fatlaðir 

einstaklingar) sem eru í forsvari fyrir hagsmunasamtök hafi fjölbreytta menntun, hafi bæði 

fræðilega þekkingu á því sem er að gerast í nútíma viðhorfum til fatlaðra og einnig 

persónulega reynslu af fötlun ef við viljum í raun og veru bera okkur saman við hin 

Norðurlöndin. Heildarsamtök fatlaðra þurfa líka að velta fyrir sér spurningunni: Hvað er 

fötlun? Hér á landi er félagsleg þjónusta skipulögð mikið til út frá tegund sjúkdóma eða 

skerðingar. Hreyfihamlaðir eru í sér flokkum, þroskahamlaðir á sambýlum og geðfatlaðir í sér 

úrræðum og íbúðum sem eru þá gjarnan óaðgengilegar fyrir hreyfihamlaða. Það mætti efla 

samskipti og samvinnu á milli þessara hópa til þess að eyða fordómum þeirra á milli og 

einangrun. Innan fötlunarfræða er almennt litið svo á að fötlun eigi sér jafnframt rætur í 

félagslegum hindrunum. Að veröldin sé félagslega mótuð og í sífelldri endursköpun í okkar 

daglegu samskiptum við hvert annað og samspili við umhverfið. Þannig eiga ýmsar hindranir 

í umhverfinu s.s. fordómar, staðalmyndir og efnahagslegar þrengingar þátt í því að skapa 

fötlun einstaklingsins ekki síður en skerðingin (Rannveig Traustadóttir 2006, 9, 23, 24). Hin 

nýja sýn á málefni fatlaðra horfir fyrst og fremst á ólíka hæfileika fólks, færni og kröfur um 
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jafna samfélagsþátttöku og tækifæri. Þjóðfélagið þarf að aðlaga sig að hinum ólíku þörfum og 

væntingum borgaranna með réttindi og skyldur allra í huga. Fatlaðir eru líka heilbrigðir og 

venjulegir einstaklingar; það snýst allt um réttu viðhorfin. 
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2. Rannsóknir um félagslega þátttöku fatlaðra  

 

2.1. Normalisering-kenningar um eðlilegt líf 

Á síðustu áratugum hefur hugmyndafræði um normaliseringu, eðlilegt líf og fulla þátttöku í 

samfélaginu verið ríkjandi í málefnum fatlaðra á Norðurlöndum og víðar. 

Hugmyndafræðin kemur frá Bank Mikkelsen í Danmörku árið 1951 (Margrét Margeirsdóttir, 

2001) en um það bil tveim áratugum seinna endurbætti Wolf Wolfensberger kenningarnar um 

normaliseringu eða eðlilegt líf.        

 Með hugtakinu normalisering er átt við að hinn fatlaði einstaklingur taki þátt í 

samfélaginu á sem eðlilegastan hátt og hans daglega líf sé á svipuðu róli og hjá öðrum 

þegnum. Að eiga sitt einkalíf og fara í gegnum lífsþróun á sama hátt og aðrir. Þetta felur m.a.í 

sér að fara á fætur, sækja vinnu eða dagtilboð, halda heimili, taka þátt í félagsstarfi og 

tómstundum, fara í sumarfrí, orlof o.s.fv. Einnig er það mikilvægt  að fá að vera barn, 

unglingur, fullorðinn, aldraður (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í hugtakinu felst líka að 

eðlileg lífsgæði séu mikilvæg fyrir alla, að allir eigi rétt á sömu lífsskilyrðum og 

lífsaðstæðum. Allir og einnig fólk með þroskahömlun eigi að hafa  rétt á að upplifa virðingu 

samfélagsins eins og aðrir, það eigi og ber að virða val þeirra, óskir ásamt réttinum til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir á eigin forsendum. Allt þetta flokkast undir mannréttindi sem allir 

menn eiga að njóta burtséð frá líkamlegu eða andlegu atgervi. Sá sem er skilgreindur með 

fötlun býr við einhvers konar líkamlega eða andlega skerðingu. Þannig er oft mikil tilhneiging 

til að horfa meira á skerðinguna sjálfa frekar en einstaklinginn og þannig verða einstaklingar 

með fötlun öðruvísi heldur en þorri manna og oftar en ekki er litið á þá sem minna virði. Þetta 

kallast brennimerking eða stimplun og leiðir oft til þess að viðkomandi er vanmetinn af 

samfélaginu (Margrét Margeirsdóttir, 2001).      

 Aðalinntakið í kenningum Wolfensberger var að leita leiða sem gætu komið í veg fyrir 

að vanmetnir hópar eins og fatlaðir í samfélaginu verði fyrir óréttlæti og misrétti. Hann taldi 

að til að bæta úr því þyrfti að finna þessum hópum og þar með fötluðum einstaklingum 

hlutverk sem væru virt og vel metin í samfélaginu. Tilhneigingin hefur gjarnan verið sú að 

einstaklingar með fötlun (fatlað fólk) hefur verið álitið byrði á samfélaginu og því verið í 

neikvæðu hlutverki. Sem dæmi um þetta er að einstaklingar með fötlun er oft gefið eitthvað 

eða þeim er boðinn afsláttur í verslunum út á það eitt að vera með fötlun og eru þar af leiðandi 

þiggjendur frekar en að geta tekið þátt á sínum eigin forsendum. Í kenningum Wolfensberger 



18 

 

er áherslan sú að það beri að leggja ríka áherslu á að öll þjónusta fyrir vanmetið fólk sé 

staðsett á velmetnum stöðum og með fullri þátttöku í samfélaginu. Að áhersla sé lögð á að 

ávallt væri horft á einstaklinginn og öll skipulagning þjónustu væri miðuð út frá þörfum 

einstaklingsins. Það ætti að veita einstaklingsmiðaða þjónustu en ekki að horfa á alla 

skipulagningu út frá hópum, eins og tíðkaðist á stórum stofnunum um það leyti sem kenningar 

hans komu fram. Jafnframt ætti að leggja áherslu á að styrkja jákvæða og persónulega færni 

einstaklingsins og styrkja hans ímynd í samfélaginu. Það að vera velmetinn felur í sér að taka 

þátt í einhverju sem er talið jákvætt og eftirsóknarvert. Þannig geta fatlaðir öðlast ákveðna 

félagslega stöðu og hlutverk sem er almennt viðurkennt í því menningarumhverfi sem þeir 

búa í (Margrét Margeirsdóttir, 2001) .      

 Wolfensberger lagði áherslu á og taldi að fötlun einstaklings sé ekki vandamál heldur 

viðhorf samfélagsins í garð fólks með fötlun. Hugmyndir um eðlilegt líf ganga því út á að allir 

nýti sér þá almennu þjónustu og þau tilboð sem standa til boða í samfélaginu, hvort sem fólk 

er fatlað eða ekki. Fatlað fólk þarf oftast stuðning til að taka virkan þátt í samfélaginu. Þeir 

sem veita þann stuðning þurfa því að hafa það að markmiði að styrkja félagslegt hlutverk 

einstaklingsins í samfélaginu. Þess vegna verður að hafa það í huga þegar aðstoða og 

leiðbeina á einstaklingum með fötlun, hvað er viðeigandi, viðurkennt og velmetið í 

samfélaginu. 
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2.2. Staða fatlaðra í velferðarkefinu 

Lög og reglugerðir eru endurskoðuð og þeim breytt í samræmi við gildandi viðmið hverju 

sinni þar sem velferðarþjóðfélagið er í stöðugri mótun. Lög eru til, eins og fram hefur komið, 

sem eiga að framfylgja réttindum einstaklinga til lífsgæða.  Endapunkti er ekki náð varðandi 

laga- og reglugerðabreytingar sem lúta að jafnrétti og aðgengi þegnanna að því sem 

samfélagið hefur upp á að bjóða.         

 Markmið laga um málefni fatlaðra sem tóku gildi 1. september 1992 eru þau að 

tryggja fötluðum jafnan rétt og sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skilyrði til að 

lifa eðlilegu lífi. Þessi lög lúta að hverri þeirri þjónustu sem einstaklingurinn þarf á að halda 

til að getað lifað eðlilegu lífi í samfélaginu (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992). 

Mannréttindi eiga því við um alla. Þau fela í sér að allir eigi að njóta sömu réttinda og 

virðingar. Alþjóðleg mannréttindi snúast um borgaraleg, stjórnmálaleg, efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi. Þau fjalla um afnám alls kynþáttamisréttis og allrar mismununar 

gegn konum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2008). Mannréttindi snúast einnig um rétt 

þegnanna til að lifa lífi sínu án ótta við afskipti valdhafa, skyldur stjórnvalda gagnvart 

þegnum sínum og samskipti þegnanna sín á milli. Allt sem fjallað er um í dag um þá sem 

þurfa á samfélaginu að halda snýst um skilning okkar á mannréttindum  

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2008). Velferðarþjóðfélagið er í stöðugri mótun og þróun 

lagalega séð. Þrátt fyrir þetta eigum við þó enn langt í land með að fullgera þær reglur sem 

lúta að jafnrétti og aðgengi þegnanna að því sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Markmið 

laga um málefni fatlaðra, sem sett voru árið 1992, eru að tryggja fötluðum jafnan rétt og 

sambærileg lífskjör við aðra þjóðfélagsþegna og skilyrði til að lifa eðlilegu lífi. Þessi lög lúta 

að hverri þeirri þjónustu sem einstaklingurinn þarf á að halda til að geta lifað eðlilegu lífi í 

samfélaginu. Til að lög um málefni fatlaðra nái fram að ganga þarf velferðarsamfélagið allt að 

laga sig að þörfum þeirra. Annað sjónarmið sem notað hefur verið í túlkun á velferð er að 

skilgreina fyrirfram frumþarfir sem taldar  eru öllum  sameiginlegar og spyrja síðan í hve 

miklum mæli þeim þörfum sé fullnægt.  Þannig geta menn litið beint eða óbeint til hugmynda 

eða forsendna um  einhverjar slíkar þarfir, þegar þarf að leggja mat á aðgerðir og árangur á 

hinum ýmsu sviðum þjóðfélagsins og lífskjara.      

 Sumir fræðimenn hafa t.d. skipt þörfum mannsins upp í flokka og er í þarfastigi 

Maslows (1943) líklega ein þekktasta tilraunin á því sviði. Kenning hans snýst um þarfir og 

áhugahvöt.  Hann raðar þörfum mannsins í stigveldiskerfi /pýramída eftir mikilvægi þeirra; 
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almenna þroskabraut einstaklingsins og þýðingu þarfanna og fullnægingu þeirra fyrir 

mannkynið. 

 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow (Maslow 1943) 

Efri lög þroskans byggjast á hinum lægri þ.e.a.s. einstaklingur nær ekki efri þroskamörkum 

nema að hafa uppfyllt þarfir hinna lægri. Dæmi: Grundvallarþarfir eru lífeðlisfræðilegar, þörf 

fyrir mat, svefn, súrefni og vatn. Einstaklingur verður einfaldlega veikur og deyr fljótlega ef 

þessum þörfum er ekki fullnægt. Einnig verður að koma á móts við vissar sálrænar þarfir til 

þess að varveita andlegt heilbrigði (Maslow, 1943). 

 

2.3. Frítími, tómstundir og frelsi 

Það er erfitt að skilgreina frítímann sem hugtak og einnig er erfitt að skilgreina hvað 

innhaldsríkur og góður frítími er. En flestir rannsakendur sem hafa skoðað frítímann eru 

sammála um að allir þurfa sinn frítíma til að farnast vel sem einstaklingar. Hjá mörgum er það 

sjálfgefið að eiga frí, frítíma eða sínar tómstundir. Þessi tími er oft tengdur því að hann er 

algjörlega óháður öllum kröfum og væntingum um nám eða vinnu. En hvað með 

íþróttaiðkanir, búðarráp eða það að búa til mat? Flokkast þessar athafnir undir 

frítíma/tómstundir? Ekkert einhlítt svar er við því og svarið fer eftir því hver er spurður og 

hvenær er spurt.          

 Samkvæmt Íslensku orðabókinni þýðir orðið TÓMSTUND: ,,Frístund, stund eða tími, 
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þegar ekki þarf að sinna skyldustörfum‖ (Mörður Árnason, 2002). Frítími og tómstund eru þar 

af leiðandi hugtök sem hafa fleiri en eina merkingu. Hugtakið frítími eða tómstund getur því 

verið einfalt og mælanlegt en einnig það hugtak sem erfitt getur verið að skilgreina. Til dæmis 

er hægt að mæla frítímann í dögum eða tímum. En erfiðara getur verið að skilgreina 

tilfinninguna frelsi, að vera frjáls. Að hafa frelsi frá þvingunum en jafnframt að hafa frelsi til 

að velja og hafna. Frítíminn getur líka verið sá tími sem við höfum eitthvað fyrir stafni svo 

sem að stunda íþróttir, fara í göngutúra, rækta sambönd við fjölskyldu og vini. Að velja það 

að hafa ekkert fyrir stafni er líka „ að vera að gera eitthvað―. Okkur líður oftast miklu betur 

andlega og líkamlega ef við höfum eitthvað fyrir stafni í frítíma okkar. Þar með hafa 

tómstundir okkar áhrif á heilsu okkar og vellíðan. Hvaða afþreyingu sem við síðan veljum er 

ekki bara háð áhuga, heldur einnig kyni, aldri, félagslegu umhverfi, tilboðum, tíma, peningum 

og fleiru. Þegar fólk nýtur sín í frítíma/tómstundum þá blómstrar fólk oft og finnur leiðir til að 

njóta sín á eigin forsendum og getur sýnt öðrum hver viðkomandi er og vill vera. Þær leiðir 

sem fólk velur sér í frístunda- og tómstundastörfum er lífstíll, ásamt því að velja það fólk sem 

það vill umgangast, en þetta stuðlar einmitt að heildarsjálfsmynd viðkomandi. Tómstundir 

hafa almennt verið viðurkenndar sem leið til að auka fjölbreytni í lífsháttum einstaklinga. 

Einnig hjálpa þær til við að auka lífsgæði, til að létta spennu, auka sjálfstraust, ásamt því að 

bæta líkamlega heilsu og hreysti. Síðan má ætla að tómstundir veiti aukin tækifæri til að læra, 

auki kunnáttu, dragi úr hættu á því að fá sjúkdóma og byggi upp og viðhaldi félagslegum 

samskiptum og eða tengslum. Þetta eykur líkurnar á að auka og viðhalda líkamlegri og 

andlegri heilsu og vellíðan fólks með fötlun (Aitchison, 2003, Dattilo, 2002, Driver o.fl., 

1991).  Tómstunda- og félagsstarf hefur einnig verið skilgreint af opinberum aðilum sem 

skipulögð starfsemi sem fram fer innan samtaka og hreyfinga þar sem þátttakendur starfa 

saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og áhugamálum sem þeir sjálfir meta 

að verðleikum. Þátttaka ungs fólks, fullorðinna, hvort sem um er að ræða fatlaða eða ófatlaðra 

í félags- og tómstundastarfi er mikilvægur liður í þátttöku í samfélaginu og hefur mikið 

uppeldislegt og forvarnarlegt gildi. Þátttaka í slíku starfi kennir fólki að vinna saman, taka 

ákvarðanir í samvinnu við aðra og þar fer fram þjálfun í að koma fram og tjá skoðanir sínar. 

(Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). 

Á Íslandi stendur fólki til boða fjölbreytt og öflugt tómstunda- og félagsstarf, s.s. á sviði 

íþrótta, útivistar, menningar og lista, trúarlegrar starfsemi og stjórnmála svo eitthvað sé nefnt.  

Mikilvægt er að hver og einn finni eitthvað við sitt hæfi og að allir geti tekið þátt í einhvers 

konar félags- og tómstundastarfi. Það er því óendanlega margt sem hægt er að taka sér fyrir 
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hendur í tómstundum. Aðalatriðið er að finna það sem einstaklingi finnst skemmtilegt og 

einnig er mikilvægt að geta deilt áhugamáli sínu með öðrum. Lífstíll fólks mótast að verulegu 

leyti í frístundum þeirra, sem oftar en ekki liggja utan lögsögu fjölskyldu og skóla. Til að ná 

betri tökum á þessu viðfangsefni hafa fræðimenn gripið til þess ráðs að lýsa tómstundum og 

samskiptum út frá kenningum um lífsstíl (Þórólfur Þórlindsson, Kjartan Ólafsson, Viðar 

Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000).  Þegar talað er um lífsstíl fólks er oftast átt við 

hvað það gerir í frístundum, hvernig og með hverjum það ver tíma sínum. Félags-, íþrótta- og 

tómstundastarf sem er skipulagt og í umsjá ábyrgra aðila (t.d. þroskaþjálfa, 

tómstundaleiðbeinanda, foreldra, kennara eða þjálfara) dregur úr líkum á því að t.d unglingar 

tileinki sér lífsstíl sem felur í sér reykingar og neyslu ólöglegra vímuefna. Á hinn bóginn 

eykur það líkur á slíkum lífsstíl ef unglingar verja frístundum sínum í félags-, íþrótta- og 

tómstundastarfi sem ekki er í umsjá ábyrgra aðila. Félagsfræðingar hafa bent á að unglingar 

þrói snemma með sér ákveðinn smekk sem hafi áhrif á það hvernig lífsstíl þeir velja. Í erlendri 

rannsókn hefur til að mynda verið bent á að svokallaður skemmtanalífsstíll (party lifestyle) 

sem einkennist m.a. af því að sækja partý, rúnta um á bíl, sækja rokktónleika og neyta áfengis, 

tengist oft veiku aðhaldi foreldra, umsjónaraðila og litlum áhuga á námi (Osgood o.fl., 1996).  

Þetta á einnig við um fatlaða einstaklinga. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þátttaka í öðru 

æskulýðsstarfi  hefur svipuð áhrif, þ.e. að þátttaka í skipulögðu félags-, íþrótta- og 

tómstundastarfi, sem  er í umsjón ábyrgra aðila, draga úr líkum á því að unglingar tileinki sér 

lífsstíl sem felur í sér óheilbrigði (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994, 1998, 2000.) Tómstundir 

og orlof eiga að vera þroskandi og veita ánægju og það á að skipta máli fyrir einstaklinginn og 

samfélagið.  Fólk með fötlun hefur oft á tíðum ekki sömu tækifæri og ófatlaðir til orlofs og 

tómstundaiðkana né félagslífs á eigin forsendum. Megintilgangur orlofs og frístundastarfs er 

að sporna við félagslegri einangrun (party lifestyle), fatlaðra einstaklinga (Osgood o.fl., 

1996). 

Í Lögum um málefni fatlaðra segir í 7. grein um almenna þjónustu:  

„Fatlaðir skulu eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Ávallt skal 

leitast við að veita fötluðum þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar 

og heilbrigðis- og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf hins fatlaða meiri en svo að 

henni verði fullnægt innan almennrar þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu 

samkvæmt lögum þessum”.  

(Lög um málefni fatlaðra, nr. 59/1992) 
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Tekið er fram í 8.grein sömu laga að veita eigi fötluðum þjónustu sem miðar að því að 

gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu samfélagi við aðra.     

 Í stefnuskrá Þroskahjálpar er talað um að allir eiga rétt á að njóta menningar og 

frístunda. Þar kemur fram að allt fólk sem býr við fötlun á rétt á skipulögðu félags- og 

tómstundastarfi. Að það skuli tryggja þeim sem búa við fötlun ferðaþjónustu til að geta 

stundað frístundastarf, orlof og aðra menningu að eigin vali. Það eiga allir sem búa við fötlun 

að hafa kost á að taka sumarleyfi og önnur frí utan heimilis.     

 Ljóst er að allir hafa sömu þörf fyrir að sækja lífsfyllingu, slökun, örvun og skemmtun 

í  hverskyns tómstunda- og menningarstarfi. Til að þessari þörf sé mætt þarf  að finna greiða 

leið að allri almennri tómstunda- og menningarstarfsemi samfélagsins fyrir alla þá sem á þeim 

stuðningi þurfa að halda. Allt fólk með fötlun skal eiga þess kost að hafa raunverulegt val á 

slíkri starfsemi og fá til þess nauðsynlega liðveislu án tillits til aldurs eða búsetu. Sveitarfélög 

skulu og eiga að uppfylla skyldur sínar við þennan hóp eins og aðra íbúa sveitarfélagsins. 

Húsnæði sem ætlað er til almenns félags-, menningar-, tómstunda- og íþróttastarfs skal vera 

aðgengilegt fólki með fötlun og því skal  gert kleift að taka þátt í því starfi sem þar fer fram. 

Einnig þarf að tryggja öllum þeim sem þess þurfa ferðaþjónustu til að geta stundað 

frístundastarf eða farið í orlof. Á öllum skólastigum er skylda aða veita fötluðu fólki kennslu 

og þjálfun í nýtingu tómstunda. Sérhæft tómstundastarf á að vera skipulagt fyrir þá sem ekki 

geta, eða treysta sér til að nýta sér almennt tómstundastarf og þeim tryggð aðstaða við hæfi.  

Fólk sem býr við fötlun á að eiga kost á að taka sumarleyfi (orlof) og önnur frí utan heimilis. 

Þeir sem ekki geta ferðast einir eiga rétt á stuðningi og skal  þeim tryggð til þess fjárveiting.  

Fjölbreytt félags-, menningar-, tómstunda- og íþróttastarf verði jafnan í boði fyrir fólk með 

fötlun í heimabyggð þess og skulu hlutaðeigandi yfirvöld annast kynningu á því.  

 Í þessu samhengi er til dæmis vitnað í Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 22. 

gr. og 24. gr. Alþjóðasamningsins (SÞ) um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, 

(bls. 65, 5. gr., 1. tlb. A). Samningur um réttindi barna, bls. 121, 23. gr. 3. tlb. bls. 124 og 31. 

gr.. Grundvallarreglur Sameinuðu þjóðanna um jafna þátttöku fatlaðra 10. og 11.gr. 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948).    

 Varðandi dæmi um framkvæmd hjá opinberum aðila þá er Mannréttindastefna 

Reykjavíkurborgar dæmi um vinnuskipulag sem samþykkt var í borgarstjórn 16. maí 2006. 

Stefnan miðar að því að allar manneskjur fái notið mannréttinda án tillits til uppruna, 

þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, 

efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu.     
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 Ísland undirritaði samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun 30. mars 

2008 og skuldbatt sig þar með til að aðhafast ekkert sem gengur gegn efni sáttmálans. 30. 

grein sáttmálans - þátttaka í menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi sem á 

sérstaklega við um starfsemi eins og þá sem ÍTR stendur fyrir og þá sérstaklega 5. kafli 

greinarinnar. En megininntak hennar er að ,,Aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir, í 

því skyni að gera fötluðum kleift að taka til jafns við aðra þátt í tómstunda- frístunda- og 

íþróttastarfi― (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948). Þetta þýðir að það skuli 

hvetja fatlaða til að taka þátt í íþróttastarfi á öllum stigum, að tryggja fötluðum tækifæri til 

þess að skipuleggja, taka þátt og þróa íþrótta- og tómstundastarf fyrir fatlaða á sama hátt og 

gildir um aðra, ásamt því að þeir fái tilsögn, þjálfun og fjármagn. Þess vegna þarf að sjá til 

þess að tryggja öllum fötluðum aðgang að stöðum þar sem íþrótta- og tómstundastarf fer fram 

og að ferðamannastöðum. Fötluðum börnum á einnig að tryggja aðgang, til jafns við öll önnur 

börn, að leikjum, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi, ekki síst innan skólakerfisins. Einnig 

á að sjá til þess að tryggja öllum fötluðum aðgang að þjónustu þeirra sem annast 

skipulagningu tómstundastarfs, ferðamennsku og frístunda- og íþróttastarfs (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun, 2008). 
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3. Frístundartilboð 

 

3.1. Tómstundatilboð 

Hér á eftir er að finna lauslegt yfirlit yfir helstu svið tómstundastarfs fyrir börn, unglinga og 

fullorðna á Íslandi. Fatlaðir einstaklingar 25 ára og eldri eiga að sjálfsögðu rétt á að taka þátt í 

öllu sem í boði er, þó svo að ýmsar hindranir í umhverfinu geti komið í veg fyrir það, eins og 

komið hefur fram.  Upptalningin er ekki tæmandi og ýmislegt fleira en hér kemur fram 

stendur öllu fólki til boða. Síðar er fjallað um hvern flokk fyrir sig og hvað hann innheldur til 

frekari skýringa. Í heimildum er listi yfir heimasíður hjá ýmsum aðilum sem bjóða upp á 

tómstundatilboð. 

Flokkarnir eru: 

 Íþróttir  

 Listir og menning Ungmennahús  

 Félagsmiðstöðvar og annað á vegum sveitarfélaganna  

 Samtök nemenda í framhaldsskólum Skátahreyfingin  

 Trúarlegt starf — trúarleg samtök  

 Stjórnmálaflokkar og Ungliðahreyfingar stjórnmálaflokka 

 Ungliðastarf fatlaðra  

 Bindindishreyfingar  

 Önnur tilboð fyrir fatlaða 

 

3.2. Íþróttir 

Öll íþróttaiðkun felur í sér áherslu á hreyfingu, fimi og heilbrigt líferni en auk þess er þjálfun í 

félagslegum samskiptum, samvinnu og skipulagningu stór hluti. Umfangsmikil og fjölbreytt 

íþróttastarfsemi stendur öllum til boða sem fer fram innan hinna fjölmörgu aðildarfélaga að 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) og Ungmennafélagi Íslands (UMFÍ) og 

Íþróttasamband fatlaðra (ÍF).  Á heimasíðum ÍSÍ og UMFÍ er hægt að nálgast upplýsingar um 

ýmsar íþróttagreinar, íþróttafélögin og íþróttasamböndin.  
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 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

 Ungmennafélag Íslands 

 

3.3. Listir og menning 

Flestum einstaklingum finnst gaman að skapa og njóta lista og menningar. Ýmsir skólar og 

námskeið á sviði myndlistar, tónlistar, danslistar og leiklistar standa börnum, unglingum, 

fullorðnum, fötluðum og ófötluðum einstaklingum til boða út um allt land. Þá starfa oft kórar, 

hljómsveitir, leikfélög og kvikmyndaklúbbar innan skólanna og félagsmiðstöðvanna. Best er 

að fá upplýsingar um hvað er í boði á svæði viðkomandi hjá Þroskahjálp, Öryrkjabandalagi 

Íslands, Ás styrktarfélagi, í skólanum eða sveitarfélaginu/bænum/hverfismiðstöðinni.   

• Fjölmennt – Býður upp á fullorðinsfræðslu fyrir fatlaðra. Fjölmennt er ætlað í öllu starfi 

sínu að leitast við að skipuleggja þjónustu sína þannig að hún efli tengsl notandans við 

umhverfi sitt í starfi og daglegu lífi, hvort heldur í tómstundum eða daglegu starfi. 

 Tónlistarskólar  

 Listdansskólar  

 Dansskólar 

 Myndlistarskólar 

 Bókasöfn 

 www.musik.is. Vefur um tónlist 

 Menning á Íslandi 

 

3.4. Ungmennahús  

Mikil breyting hefur átt sér stað á síðustu árum í tengslum við tómstundir fyrir ungt fólk, 16 

ára og eldra en aukin þörf fyrir framboð á tómstundastarfi fyrir þennan aldurshóp hefur komið 

fram. Víða um landið hafa verið stofnuð sk. ungmennahús sem standa ungmennum á aldrinum 

16—25 ára til boða. Upplýsingar um þessi hús koma hér fram vegna þess að í Hinu Húsinu í 

Reykjavík, er starfssemi fyrir fötluð ungmenni og þar hafa eldri einstaklingar en 25 ára tekið 

þátt. Starfað er undir heiti Sérsveitarinnar en meginmarkmið hennar er að styðja hinn fatlaða 

til sjálfstæðis, og þá sem einstakling og einnig í samskiptum við aðra. Í starfi Sérsveitarinnar 
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er lögð áhersla á þrjá meginþætti; eflingu sjálfstrausts, eflingu sjálfstæðis og eflingu 

samkenndar með öðrum.  Ekki er vitað hvort einhver starfsemi er fyrir fatlaða í öðrum 

ungmennahúsum víðsvegar um landið, en í þeim getur ungt fólk hist, notið veitinga, lesið 

blöð, sinnt áhugamálum sínum og tekist á við fjölbreytt verkefni. Ef ekki er nein starfsemi 

sérstaklega ætluð fötluðum í þessum húsum , þá er væntanlega hægt að koma einhverri 

starfsemi þar fyrir ef áhugi er fyrir hendi hjá einstaklingum eða félögum. 

 88 Húsið — Reykjanesbæ 

 Gamla Apótekið — Ísafirði 

 Gamla Bókasafnið — Ungmennahús í Hafnarfirði 

 H Húsið — Hveragerði 

 Hitt Húsið — Reykjavík 

 Húsið — Akranesi 

 N1 Húsið — Sauðárkróki 

 Ungmennahúsið Engi — Húsavík 

 Mímir — Borgarnesi 

 

3.5. Félagsmiðstöðvar og annað á vegum sveitarfélaganna 

Í flestum sveitarfélögum eru reknar félagsmiðstöðvar fyrir nemendur í efstu bekkjum 

grunnskóla. Félagsmiðstöðvar eru vettvangur fyrir alla unglinga fatlaða og ófatlaða til að 

stunda ýmiss konar afþreyingu. Sem dæmi má nefna að unglingar fá þar tækifæri til að koma 

að skipulagningu viðburða og ýmissa verkefna og taka þátt í margvíslegu tómstundastarfi, 

þemakvöldum, listviðburðum, klúbbastarfi o.s.frv. Eldri fatlaðir einstaklingar hafa einnig haft 

aðgang að félagsmiðstöðvum á höfuðborgarsvæðinu í tengslum við klúbbastarfsemi og 

aðstöðu . Þetta er þannig valkostur í tómstundum fatlaðra.    

 Sveitarfélögin standa auk þess fyrir leikjanámskeiðum, sumarnámskeiðum og ýmsu 

öðru. Einnig fer fram umtalsvert félags- og tómstundastarf í grunnskólum, bæði starfsemi á 

vegum nemendanna sjálfra og starfsemi á vegum sveitafélaganna.    

  Í Reykjavík er það ÍTR – Íþrótta og tómstundasvið Reykjavíkurborgar sem sér um 

rekstur félagsmiðstöðva, frístundamiðstöðva, frístundaheimila og frístundaklúbba. Einnig 

hefur sviðið með höndum rekstur á : Fjölskyldu- og húsdýragarðinum, Hinu Húsinu, eins og 

fram hefur komið, Jafningjafræðslunni, Músíktilraunum, Nauthólsvík, Reykjavík Spa City, 
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sem eru sundlaugarnar í Reykjavík, Skíðasvæðin í Bláfjöllum, Skálafelli svo og Tótalráðgjöf, 

en þar er alhliða ráðgjöf fyrir ungt fólk á aldrinum 16-25 ára. Þar geta öll ungmenni fengið 

svör við sínum spurningum með því  að skoða eldri svör eða með því að senda inn nýjar 

spurningar, eins og það er orðað á heimasíðunni. 

 Samfés — samtök félagsmiðstöðva á Íslandi 

 ÍTR – Íþrótta og tómstundasvið Reykjavíkur 

 

3.6. Samtök nemenda í framhaldsskólum 

Nemendafélög starfa innan flestra framhaldsskóla og standa þau fyrir öflugu félags- og 

tómstundastarfi. Félag framhaldsskólanema eru hagsmunasamtök framhaldsskólanema en þau 

samtök standa einnig fyrir félagsstarfi s.s. leiðtoganámskeiðum, söngvakeppni og ræðukeppni. 

 Samband íslenskra framhaldsskólanema 

 

3.7. Skátahreyfingin 

Bandalag íslenskra skáta (BÍS) hefur starfað á Íslandi frá árinu 1911. Markmið skáta er að 

þroska börn og ungt fólk til að verða sjálfstæðir, virkir og ábyrgir einstaklingar í samfélaginu. 

Mikil áhersla er lögð á útilíf, alþjóðasamstarf og ýmsa þjálfun í hagnýtum störfum. Starfsemi 

skátafélaga nær til barna og unglinga á aldrinum 7-18 ára og felst aðallega í vikulegum 

samkomum, dagsferðum, helgarútilegum, skátamótum o.s.frv.  

 Bandalag íslenskra skáta 

 

3.8. Trúarlegt starf – trúarleg samtök 

Trúarlegt starf fyrir ungt fólk og fullorðna fer fram á vegum ýmissa sjálfstæðra samtaka s.s. 

KFUM og KFUK, KSS o.fl. auk þess sem félagsstarf fyrir börn, unglinga og fullorðna er í 

boði í söfnuðum þjóðkirkjunnar og annarra trúfélaga. Margs konar starfsemi fer fram á vegum 

þessara samtaka og safnaða og má nefna sem dæmi sumarbúðir, leikjanámskeið, vikulega 

fundi og fræðslu, fermingarstarf, kórastarf, sunnudagaskóla og æskulýðsfélög.  
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 Íslenska þjóðkirkjan 

 Listi yfir skráð trúfélög utan þjóðkirkjunnar (fylgiskjal.blað 4) 

 KFUM og KFUK  

 Ungmennastarf 16-30 ára: Ungmennastarf innan KFUM og KFUK er aðallega fólgið í 

þemadeildum og samstarfi við Kristilegu skólahreyfinguna en innan hennar starfa 

Kristileg skólasamtök fyrir 16 - 20 ára og Kristilegt stúdentafélag fyrir 20 - 30 ára.  

 

3.9. Stjórnmálaflokkar  og Ungliðahreyfingar stjórnmálaflokka 

Ungliðastarf fer fram innan stjórnmálaflokkanna og miðar það yfirleitt við aldurinn 16-35 ára. 

Félagsstarfið felst aðallega í fundarhöldum, samkomum og blaðaútgáfu og þar fá ungmenni 

þjálfun í framkomu, í að tjá skoðanir sínar og stjórnmálaumræðu. Ungliðarnir starfa einnig að 

því að kynna stefnumál flokksins fyrir öðru ungu fólki og taka þátt í kosningabaráttu og öðru 

starfi flokkanna.  

• Besti flokkurinn 

• Borgarahreyfingin 

• Framsóknarflokkurinn 

• Frjálslyndi flokkurinn 

• Samfylkingin  

• Sjálfstæðisflokkurinn  

• Vinstrihreyfingin – grænt framboð 
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3.10. Ungmennahreyfing Rauða kross Íslands 

Starfsemi Rauða kross Íslands og ungmennahreyfingar Rauða kross Íslands (URKÍ) felst í því 

að skapa ungu fólki vettvang til þess að sinna Rauða kross starfi og auka þannig þátttöku og 

áhrif ungs fólks í Rauða krossinum. Starfið er hugsað fyrir ungt fólk, 30 ára og yngra. Starfið 

hefur m.a. falist í samnorrænu átaki gegn ofbeldi, fatasöfnun, fataverslun fyrir notaðan fatnað, 

fjáröflun ýmiskonar svo og góðgerðarstarfsemi.  

 Rauði kross Íslands 

 

3.11. Starfsemi og ungliðastarf fatlaðra 

Auk hefðbundins tómstundastarfs stendur fötluðum börnum og ungmennum til boða 

ungliðastarf á vegum samtaka blindra, heyrnarlausra og fatlaðra. Starfsemi slíkra samtaka 

felst m.a. í reglulegum fundum og samverustundum, sumarbúðum, ferðum og námskeiðum 

svo að eitthvað sé nefnt. Ungliðar þessara samtaka vinna auk þess að ýmsum hagsmuna- og 

réttindamálum. Starfsemin er ætluð ungmennum frá 13-35 ára aldurs.  

 Blindrafélagið - Ungmennadeild Blindrafélagsins 

 Félag heyrnalausra - Puttalingar – Ungliðadeild heyrnalausra 

 Sjálfsbjörg - Ný-ung – Ungliðahreyfing Sjálfsbjargar 

 

3.12.  Bindindishreyfingar 

Margs konar félagsstarf fyrir börn, unglinga og fullorðna fer fram á vegum bindindishreyfinga 

á Íslandi. Bindindishreyfingarnar leggja áherslu á gildi þess að neyta ekki áfengis og 

ólöglegra vímuefna. Samtök íslenskra ungtemplara (ÍUT) eru forvarnasamtök og sjá m.a. um 

undirbúning og framkvæmd bindindismótanna í Galtalækjaskógi og taka þátt í ýmsum 

vímuvörnum. Innan IOGT er starfrækt barnahreyfing, fyrir börn eldri en sex ára og 

ungmennahreyfing fyrir ungt fólk á aldrinum 14-35 ára.  

 IOGT á Íslandi 
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3.13.  Önnur tilboð fyrir fatlaða 

 Hjólastólasveitin (sjá heimildir)  

 Félagsmiðstöðin Aflagranda 40. Starf ætlað fyrir 40+, opið félagsstarf fyrir fólk með 

þroskahömlun á laugardögum frá kl. 14.00 til kl. 17.00. Þróunin hefur verið sú að fólk 

allt frá 26 ára sækir þetta tilboð, þar sem ekkert sérstakt tilboð er fyrir fatlað fólk á 

aldursbilinu 25 – 40 ára.  

 Orlofsstaðurinn Fell, Strandabyggð á Ströndum . Orlofsstaður fyrir 18 ára og eldri. Þar 

er hægt að njóta náttúrunnar og menningarinnar á Ströndum og komast í kyrrðina. 

Boðið upp á helgardvalir frá september- júní. Frá júní – ágúst er boðið upp á 

vikudvalir. Nánar á heimasíðu, (sjá heimildir) 

 Ferðaskrifstofur á höfuðborgarsvæðinu (sjá heimildir) 

 Orlofsstaðurinn Nýi-bær 

 Ferðafélagar Reykjadalur 



32 

 

4. Rannsókn á tómstundum fatlaðra 25 ára og eldri 

 

4.1. Aðdragandi rannsóknarinnar 

Hugmyndin að verkefninu kom til vegna starfa okkar í búsetumálum fatlaðra. En okkur hefur 

fundist að eftir því sem einstaklingarnir hafa orðið eldri því erfiðara er að finna viðunandi 

tómstundatilboð. Hið félagslega bil virðist aukast með árunum hjá eldri einstaklingum með 

fötlun. 

 

4.2. Rannsóknaspurningar 

1. Hvaða tómstundatilboð eru í boði? 

2. Hvað gerir hópurinn í sínum tómstundum? 

3. Eru fatlaðir einstaklingar 25 ára og eldri að nýta sér það sem í boði er? 

4. Hvernig fær hópurinn upplýsingar um tilboðin? 

 

4.3. Markhópurinn 

Markhópurinn í þessari rannsókn eru fatlaðir einstaklingar í Reykjavík á aldrinum 25 ára og 

eldri. Megininntakið er að skoða þennan hóp með rannsókn á því hvað er í boði varðandi 

tómstundum fyrir einstaklingana, hvað þeir gera í frístundum sínum og hvar þeir stunda þær 

tómstundir sem þeir hafa valið sér að ástunda. Jafnframt er leitast við að skilgreina þá þætti 

sem hafa hvað mest áhrif á þátttöku í frístundum s.s. hvaðan upplýsingarnar  koma um þau 

tilboð sem eru í boði. Markhópurinn eru einstaklingar með þroskahamlanir eða einhverfu á 

misháu stigi.   
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4.4. Þátttaka/svörun 

Þátttakendur voru 12 fatlaðir einstaklingar í Reykjavík á aldrinum 30 ára-66 ára, búsettir á 

stór Reykjavíkursvæðinu. Kynjaskiptingin var að sjö konur tóku þátt og fimm karlmenn. 

Þátttakendurnir voru fundnir með því að hafa samband við ÍTR, Fjölmennt og Ás 

styrktarfélag. Þátttakendurnir búa ýmist í eigin íbúðum eða á sambýlum þar sem íbúar eru frá 

tveimur og upp í sex. Allir þátttakendur fengu kynningu á því hvað væri verið að spyrja um 

og á hvern hátt viðtölin færu fram, þannig að þeir fengu tækifæri til að taka upplýsta afstöðu 

um þátttöku í rannsókninni. Allir sem voru beðnir um að taka þátt tóku erindinu vel og enginn 

hafnaði þátttöku. Báðir höfundar verkefnisins voru viðstaddir viðtölin. Öll viðtölin voru tekin 

upp á stafrænt upptökutæki ásamt því að skrifuð voru niður atriði á  minnisblað ásamt 

meðfylgjandi  listum (Viðauki blöð 1,2 og 3).  Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar hér .   

 

4.5 Samantekt úr svörum 

Aldursbilið í rannsókninni er frá 26 ára til 62 ára. Kynjahlutfallið var að sjö konur tóku þátt 

og fimm karlmenn. 

 

Mynd 2. Kyn 
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Búsetuform þátttakenda var að sjö eiga heima í sinni eigin íbúð og þrír á sambýlum með 

þremur til fimm íbúum. Öll eru búsett á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Allir áttu þátttakendurnir 

það sameiginlegt að vera í vinnu allan daginn eða hluta úr degi. Vinnan var ýmist á vegum 

opinberra aðila s.s. Ás- styrktarfélagið, AMS (Atvinna með stuðningi) eða hjá einkaaðilum. 

Vinnutíminn var frá nokkrum klukkustundum á viku upp í fulla vinnu. 

 

 

Mynd 3. Vinna - Búsetuform 
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Í þeim hluta þar sem þátttakendur voru spurðir beint varðandi tómstundaiðkun þá var fyrst 

athugað hvort þátttakendur stunduðu einhverjar íþróttir á vegum íþróttafélaga og þá hversu 

marga tíma á viku. Kom það fram að alls fimm þátttakendur stunduðu Boccia einu sinni í viku 

og þá einn og hálfan tíma í senn, ásamt því að keppa að meðaltali annan hvern mánuð. Tveir 

þátttakendur stunduðu sund og æfðu og voru einu sinni–tvisvar í viku og þá einn tíma í senn. 

Einn þátttakandi stundaði líkamsrækt reglulega en var ekki félagsbundinn í sinni iðkun. 
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Mynd 4. Íþróttagrein – Íþróttafélag 

Spurt var um þátttöku í námi/tómstundum á vegum skóla, og kom þá fram að allir 

þátttakendurnir voru skráðir frá tveimur-fjóra tíma á viku á námskeiðum á vegum 

Fjölmenntar. Fjórir tóku þátt í námi tengdu leiklist, einn var í hljóðfæranámi, þrír í söngnámi 

eða tóku þátt sönghópum, tveir í myndlist, sex voru síðan skráð á önnur námskeið s.s. 

leikfimi, sund, matseld og  textílhönnun.  
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Í rannsókninni var spurt um skipulagt tómstundastarf annað en hjá íþróttafélagi. Kom þá fram 

að tíu þátttakenda sækja skipulagt tómstundastarf á vegum ÍTR á Aflagranda 40, einu sinni í 

viku þá frá 14-17 eða þrjá tíma í viku. Allir þátttakendur fóru á böllin er þau voru haldin. Einn 

þátttakandi var í kirkjustarfi og sótti messur á hverjum sunnudegi en aðrir þátttakendur fóru í 

kirkju einu sinni–tvisvar á ári.  
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Mynd 6. Skipulagt tómstundarstarf 
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Hvað gera þátttakendur í sínum tómstundum heima og á öðrum stöðum, þ.e. ef þátttakendur 

þurftu að skipuleggja sig sjálfir. Kom í ljós að allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að 

horfa á sjónvarp, fara á böll, heimsóknir til ættingja og fara reglulega á kaffihús. Einnig voru 

atriði ofarlega hjá mörgum s.s. göngutúrar, horfa á DVD, heimsóknir til vina og kunningja, 

bíó, elda mat, orlofsdvöl, hlusta á tónlist og út að borða. Myndavélar áttu nokkrir og notuðu, 

síðan fóru áhugamálin að vera einslitaðri og persónulegri eins og t.d. að baka, ferðast með 

strætó, að syngja og spila á hljóðfæri heima o.sfv. 

Tómstundir heima - öðrum stöðum
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Mynd 7. Tómstundir heima- öðrum stöðum (1) 
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Mynd 8. Tómstundir heima- öðrum stöðum (2) 
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Hér er reynt að fá upplýsingar hjá þátttakendum hvaðan þeir höfðu fengið upplýsingar um þau 

tilboð sem voru í gangi og þau stunduðu. Kom það í ljós að þau höfðu fengið upplýsingarnar 

frá ólíkum aðilum s.s. starfsmönnum, þjálfurum, aðstandendum eða í gegnum póst. 

 

 

Mynd 9. Hvaðan koma upplýsingar um tilboð 
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Mynd 10. Vill fá sem viðbót við núverandi tilboð 



39 

 

 

4.6. Niðurstöður úr rannsókninni 

Helstu niðurstöður úr rannsókninni eru að þessi hópur sem tók þátt er nokkuð vel settur 

varðandi uppbyggilegar tómstundir í heildina.  Þau taka t.d. öll þátt í skipulögðu 

tómstundastarfi fyrir þennan aldurshóp því eina úrræðið sem boðið er upp á er á Stór-

Reykjavíkursvæðinu er starfið á Aflagranda. Þangað koma þau öll á hverjum laugadegi frá kl. 

14-17 og mörg þeirra eru einnig í svokölluðum leikhúshóp sem fer í leikhús saman einu sinni 

í mánuði. Varðandi þátttöku í íþróttum þá stunduðu fáir þátttakendur íþróttir og aðeins fimm 

stunduðu íþróttagrein hjá félagi en þau voru í Boccia einu sinni í viku, einn og hálfan 

klukkutíma í senn, fyrir utan mót/keppni á um það bil tveggja mánaða fresti. Tveir 

þátttakendur stunduðu sund einu sinni í viku í um klukkustund í senn.   

 Næst var spurt um þátttöku í námi/tómstundum á vegum skóla, og kom þá fram að 

allir þátttakendurnir voru frá tveim og upp í fjóra tíma á viku skráðir á námskeið á vegum 

Fjölmenntar. Fimm tóku þátt í námi tengdu leiklist, einn var í hljóðfæranámi, þrír í söngnámi 

eða tóku þátt sönghópum, tveir í myndlist, fimm voru skráðir á önnur námskeið s.s. leikfimi, 

sund, matseld og textílhönnun. Allir höfðu þeir fengið einhver tilboð í Fjölmennt frá tveimur 

og upp í fjóra tíma á viku. Þetta verður að teljast nokkuð góð þátttaka og er greinilegt að það 

sem boðið er upp á í Fjölmennt er áhugavert fyrir þau, þó svo að ekki voru allir alls kostar 

ánægðir með þau námskeið sem þau höfðu valið sér þessa önnina.   

 Einnig spurðum við um hvað þátttakendur gerðu í sínum tómstundum heima og á 

öðrum stöðum þ.e. þar sem þátttakendur þurftu að skipuleggja sig sjálfir. Kom þá í ljós að það 

sem allir þátttakendur áttu sameiginlegt var að horfa á sjónvarp heima hjá sér, fá vini og 

vandamenn í heimsókn og fara reglulega á kaffihús. Annað sem þátttakendur áttu nokkuð 

sameiginlegt var að hlusta á tónlist, tala í síma, fara í heimsóknir til vina, horfa á DVD 

myndir, sem þau keyptu aðallega sjálf, áttu myndavélar og notuðu, elduðu mat, fóru í 

göngutúra að staðaldri, út að borða  og fóru í orlofsdvöl. Síðan fóru áhugamálin að vera 

einslegri og persónulegri eins og t.d. að baka, ferðast með strætó, að syngja og spila á 

hljóðfæri heima o.sfv., eins og fram hefur komið.      

 Ekki er hægt annað en að draga þá ályktun af þessum svörum en að öll hafi þau fengið 

góða hvatningu frá aðstandendum, starfsmönnum, vinum og eða haft drjúga hvöt hjá sér að 

hafa eitthvað fyrir stafni og framkvæma það. Það kom raunar fram hjá sumum að þau vildu 

hafa meira fyrir stafni t.d. að fara oftar á böll eða í bíó. Áhugasviðin og iðkunin er nokkuð 
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breið eins og kemur fram í svörunum. Að lokum reyndum við að fá það fram hjá 

þátttakendum hvaðan þeir fengu upplýsingar um þau tilboð sem eru í gangi og þeir stunda 

ásamt því hvort eitthvað vantaði sem gaman væri að taka þátt í.  Kom í ljós að þeir hafa 

fengið upplýsingarnar frá ólíkum aðilum s.s. starfsmönnum, þjálfurum, aðstandendum eða í 

gegnum póst. Allir þátttakendurnir í rannsókninni söknuðu þess að engin skipulögð böll væru 

fyrir fatlaða einu sinni í mánuði. Einnig kom fram að sum vildu gera meira af öðru s.s. að fara 

í bíó eða að læra á hljóðfæri. Þetta sýnir að þau vilja frekar stunda sérhæfðar skemmtanir/böll 

heldur en að fara á skemmtistaði sem eru opnir öllum.  



41 

 

5. Lokaorð 

 

Það er erfitt að trúa því að í framtíðinni verði félagslega kerfið jafn öflugt og það er í dag. 

Þess vegna verður fólk í framtíðinni að hafa meiri trú á því sem það getur gert sjálft og verður 

að treysta meira á sjálft sig í athöfnum sínum og gjörðum. Að hugsa meira um sjálfan sig 

þýðir að uppfylla sjálfur sínar þarfir og bera ábyrgð á þeim, þetta á við um líkamlega 

hreyfingu og félagslegar þarfir til að lífið verði uppfullt af jákvæðum atburðum. 

 Unglingar, fatlaðir og aðrir þjóðfélagsþegnar framtíðarinnar koma til með að eiga fullt 

í fangi með að finna sig í tilverunni þar sem þjóðfélagið verður flóknara og flóknara ásamt því 

að hefðbundin störf hverfa og ný verða til og má áætla að erfiðara verður að finna sér störf við 

hæfi. Störfin verða þá þess eðlis að þau þurfa að vera skapandi, bjóða upp á mikil samskipti 

við annað fólk og meira frelsi varðandi vinnutíma. Fólk kemur til með að flakka meira á milli 

landa enda verður menntunin þess eðlis að enginn munur verður þar á. Munurinn er mikill 

miðað við þá kynslóð sem óx upp í iðnaðarsamfélaginu þar sem vinnan var einhæf og slítandi 

og fá tækifæri fyrir einstaklinga til að þroskast og dafna á eigin forsendum. Þjóðfélagið og þar 

á meðal frítíminn er stöðugum breytingum háð.     

 Vinnustaðurinn og heimilið verður væntanlega fyrir marga sami staðurinn enda býður 

tækni nútímans upp á það. Þetta fyrirkomulag sparar tíma og þar með verður meira svigrúm 

fyrir frítíma. Það verður erfiðara að greina á milli vinnu og frítíma. Sennilega kemur þetta 

einnig til með að tengjast atvinnuleysi en það verður örugglega viðvarandi þannig að frítíminn 

kemur til með að aukast, þar sem fólk vinnur styttra til að fleiri hafi möguleika á vinnu. 

Líklega verða flestir í hlutastörfum enda verður það hluti af stefnu stjórnvalda til að halda 

atvinnuleysinu niðri. Þá verða væntanlega einnig breytingar varðandi innihald frítímans en 

fólk í framtíðinni kemur til með að sækja í það sem gefur mest frelsi þ.e.a.s. sækja kaffihús, 

fara í sund, skapa eitthvað sjálft á eigin forsendum t.d. kvikmyndir, listir, tónlist, tölvuvinnslu 

og íþróttir.           

 Fólk með skerta getu á að hafa möguleika að nota sköpunarmátt sinn til að sinna 

listum og menningu sem finnst í samfélaginu. Allir möguleikar skulu standa þeim til boða 

m.a. með þátttöku í fjölbreyttu félagsstarfi á vegum hins opinbera eða frjálsra félagasamtaka, 

dansi, tónlist, bókmenntum, leiklist, málun og skúlptúrum. Öll list fatlaðra þarf að fá 

viðurkenningu og þurfa því fatlaðir að hafa jafnan aðgang að öllum opinberum styrkjum eins 

og aðrir.          
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 Verkefnið List án landamæra, sem er árlegur viðburður þar sem lögð er áhersla á 

samvinnu fatlaðra og almennings í gegnum listir og menningarstarf, er haldið í þeim tilgangi 

að efla vitund og skilning á milli einstaklinga sem búa að ólíkri getu til athafna. Aðstandendur 

Listar án landamæra eru Landssamtökin Þroskahjálpar, Öryrkjabandalag Íslands, Fjölmennt, 

Átak, Félag fólks með þroskahömlun og Hitt húsið. Er þetta framtak frábær vettvangur fyrir 

fatalaða til að fá viðurkenningu og athygli á sinni sköpun í þágu listar og menningar. 

 Allir eiga að hafa möguleika á innihaldsríku og fjölbreyttu líferni þar sem 

einstaklingarnir miða við eigin forsendur og markmið burt séð frá því hver fötlun þess er. 

Innihaldsríkt og fjölbreytt líferni þýðir að fólk getur valið sjálft hvað það vill fást við hverju 

sinni. Þetta þýðir einnig að fólk á að geta staðið á eigin fótum sem sjálfstæðir einstaklingar 

ásamt því að fá að taka sjálft ákvarðanir um eigið líf. Til þess að fatlaðir geti notið þessara 

lífgæða í samfélaginu til jafns á við aðra þegna þá þurfa réttindi þeirra að viðurkennast og 

uppfyllast.            

 Til að tryggja fulla þátttöku fatlaðra til að njóta menningar og lista þarf viðunandi 

einstaklingsbundinn stuðning, fullt aðgengi að leikhúsum, listasöfnum, kvikmyndahúsum, 

bókasöfnum og að öðru húsnæði þar sem listsköpun fer fram. Þróun og notkun á tækni sem 

gagnast fötluðum einstaklingum á alltaf að vera tiltæk. Það þarf að gera stórátak í að gera alla 

staði aðgengilega fyrir alla þjóðfélagsþegna s.s. hótel, flugvélar, strendur, íþróttahús og 

leikvelli. Það þarf að ýta á alla sem málið varðar t.d. ferðamálayfirvöld, hótel, 

ferðaskrifstofur, frjáls félagasamtök og alla þá sem standa að tilboðum fyrir viðkomandi að 

koma aðgengismálum og aðstöðunni í viðunandi ástand svo fatlaðir geti notið þess að fara í frí 

og notið sinna frístunda. Fatlaðir einstaklingar hafa ekki sömu möguleika og aðrir til atvinnu 

og þá sérstaklega þegar kreppir að í samfélaginu. Sú vinna sem fötluðum stendur til boða er 

oft á tíðum einhæf og lítt fallin til sköpunar eða sjálfstæðra vinnubragða. Þess vegna má búast 

við að frítíminn verði meiri og er þá sértaklega mikilvægt að finna sér eitthvað uppbyggjandi 

og skemmtilegt til að hafa fyrir stafni. Má taka starfsemi Aflagranda 40 til fyrirmyndar hvað 

það varðar. Það mætti bjóða upp á skipulögð böll einu sinni í mánuði fyrir þennan aldurshóp á 

Stór-Reykjavikursvæðinu eins og þátttakendur voru sammála um að vantaði. Eins og margoft 

hefur komið fram er löngu vitað að frítíminn nýtist til að styrkja félagslega þátttöku og eflir 

sjálfstæði fatlaðra einstaklinga. Það hafa allir sömu þörf fyrir að sækja sér lífsfyllingu, slökun, 

örvun og skemmtun í hvers kyns tilboðum er varða tómstunda- og menningarstarf. 

 En vegna áherslu opinberra aðila um að uppfylla grunnþarfir fatlaðra, hafa viðkomandi 

yfirvöld hunsað algjörlega að veita tómstundum í lífi fólks með þroskahömlun einhverja 
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athygli eða brautargengi. Hins vegar hefur leiði og óánægja almennt einkum meðal eldra fólks 

með þroskahömlun verið tengd litlu framboði á tómstundatilboðum, sem það gerir kröfu til. 

Þetta hefur komið fram í rannsóknum m.a. hjá Hawkins (Hawkins, 1993). Það sama kom í ljós 

í þessari litlu rannsókn sem við höfum kynnt hér. Skipulögð tómstundatilboð, sem ekki eru 

íþróttatengd, fyrir fatlaða í sveitarfélögunum eru tiltölulega fá og þá sérstaklega fyrir fatlað 

fólk á aldursbilinu 25 ára og eldra. Sveitafélögin hafa ekki boðið mikið upp á skipulögð og 

innhaldsrík tilboð til þess að koma til móts við þennan aldurshóp. Það sem er í boði á Stór- 

Reykjavíkursvæðinu fyrir utan fullorðinsfræðslu fatlaða er starfsemin á Aflagranda 40. 

Mikilvægt er því að á öllum skólastigum verði fötluðu fólki veitt kennsla og þjálfun í nýtingu 

tómstunda til þess að fólk geti nýtt sér það á fullorðinsárum, þar sem þjónustan er nánast 

engin.            

 Það er mikil þörf á því að greiða þeim leið, sem vegna fötlunar sinnar þurfa aðgang að 

almennri tómstunda- og menningarstarfsemi samfélagsins, með þeim stuðningi sem hentar 

hverjum og einum. Þörf er á fleiri og fjölbreyttari tómstundaúrræðum fyrir fullorðið fólk með 

fötlun. Allir þar á meðal fólk með fötlun skulu eiga raunverulegt val um tilboð og fá til þess 

nauðsynlega liðveislu svo að þátttakan verði þeim til ánægju og gagns, án tillits til aldurs eða 

hvar það býr. Mikil þörf er á því að sérhæft tómstundastarf verði skipulagt fyrir þá sem ekki 

geta nýtt sér það og þeim tryggð aðstaða við hæfi. Fjölbreytt félags-, menningar-, tómstunda- 

og íþróttastarf á jafnan að vera í boði fyrir fólk með fötlun, óháð aldri og getu í heimabyggð 

þess og skulu hlutaðeigandi yfirvöld sem fara með málefni fatlaðra annast kynningu á því. 

Sveitarfélögunum ber að uppfylla skyldur sínar við þennan hóp eins og aðra íbúa 

sveitarfélagsins..           

 Það húsnæði sem ætlað er til almenns félags-, menningar-, tómstunda og íþróttastarfs 

skal og vera aðgengilegt fólki með fötlun. Með því að aðgengismál séu í góðu lagi er 

fötluðum gert kleift að taka þátt í því starfi sem þar fer fram. En þó má segja að aðgengismál 

fatlaðra hafa verið miklu meira í umræðunni hjá sveitarfélögunum undanfarin ár. Þannig hafa 

aðgengismál fatlaðra að opinberum byggingum lagast mikið, en það er hægt að standa sig 

betur í þeim efnum. Einnig er nauðsynlegt að tryggja öllum fötluðum, sem þess þurfa 

ferðaþjónustu til að geta stundað tómstundir sínar í frítímanum. Fólk sem býr við fötlun á að 

eiga kost á að taka orlof, sumarfrí og önnur frí utan heimilis. Þeir sem ekki geta ferðast einir í 

sínum fríum hvort sem þeir fara á orlofstaði, innanlands eða  utan  eiga að hafa kost á 

stuðningi og fjárveitingu frá þeim aðilum sem fara með málefni fatlaðra hverju sinni. Sá tími, 

sem helgaður er skapandi athöfnum eins og tónlist, myndlist, tómstundarstörf, nám og 
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þjónusta við samfélagið veitir meiri gleði en óvirk afþreying eins og að horfa á sjónvarp, 

hlusta á útvarp og að fylgjast með íþróttum. Við eigum aldrei að vænta þess að fólk hagi sér 

eftir  okkar höfði.         

 Virðum hvern einstakling fyrir sérstöðu hans. Það er oft talað um svokallað flæði eða 

„flow― (Abuhamdeh, Sami, Csikszentmihalyi, Mihaly og Nakamura, Jeanne, 2005) í 

hamingjufræðum og þá notað um það að geta gleymt stund og stað. Fólk sem er til dæmis 

mjög ánægt í sinni vinnu gleymir stund og stað. Frístundir sem veita þetta eru mjög 

mikilvægar og allir ættu að fá að upplifa það sem oftast. 
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