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Útdráttur  

Í ritgerðinni er leitast eftir svörum við spurningunni hvort að unglingum með fötlun sé 

mismunað á Suðurnesjum? af aðgengi í tómstundastarf félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. 

Lýst er hvernig tómstundir með einstaklingum án fötlunar gætu haft jákvæð áhrif á 

félagslega stöðu einstaklinga með fötlun og myndun vinasambanda.  

Í ritgerðinni er reynt að fá sjónarmið starfsfólk í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum 

ásamt því að taka viðtal við foreldri eins drengs til þess að fá sjónarmið foreldra barna 

með fötlun. Með söfnun ganga úr viðtölum og heimildum vonast ég til þess að geta 

svarða þessari spurningu. 
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1. Inngangur  

Í þessari ritgerð verður farið yfir þann mikilvæga þátt sem tómstundir spila inn í líf 

einstaklinga með fötlun, hvað varðar þátttöku þeirra í daglegu starfi, sjálfstæði, öryggi 

og vellíðan. Tómstundir eru stórt hugtak sem erfitt er að skilgreina á einn sérstakan hátt, 

þar sem tómstundir ná yfir svo stórt svið og ætla ég mér að þrengja það svið og taka 

eingöngu fyrir tómstundir fyrir einstaklinga með fötlun á Suðurnesjum og koma inná 

tómstundastarf einstaklinga með fötlun inní félagsmiðstöðvum. Nokkrar rannsóknir sem 

snúa að tómstunda- og íþróttastarfsemi benda til þess að þær geta spilað stóran þátt í 

þroskaferli einstaklinga og stuðlað að betri lífsgæðum einstaklinga með fötlun, hjálpað 

til við að byggja upp og viðhalda tengslum við fjölskyldu og vini, gera líf þeirra 

bærilegra og létta á daglegri spennu í lífið einstaklinga með fötlun (Dattilo, 2002). 

McGill (1996) skilgreindi nánar að tómstundir hjálpi til við að lýsa því hvernig 

einstaklingar líta á sjálfan sig, með tómstundum styrkjum við okkur sjálf og tilvist 

okkar. Það sem við tökum sem sjálfsögðum hlut getur reynst fötluðum sem hindrun, þar 

sem einstaklingar með fötlun eru bundnari við aðstoð en aðrir einstaklingar til þess að 

geta notið grundvalla lífsgæða.  

Farið verðum yfir starfsemi félagsmiðstöðva og viðtöl tekin við starfsfólk 

félagsmiðstöðva á Suðurnesjum og farið yfir aðstæður félagsmiðstöðvana. Tekið verður 

viðtal við foreldri einstaklings með fötlun sem var mjög virkur í tómstundastarfi einnar 

félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum. Ég mun velta fyrir mér hvaða þættir hafa áhrif á 

tómstundir og tómstundaúrval fatlaðra einstaklinga, og hvað tómstundir geta gert fyrir 

einstaklinga með fötlun. Eftirfarandi spurningar legg ég fram sem ég ætla að finna svar 

við: 

 Hefur tómstundaiðkun með einstaklingum án fatlanna góð áhrif á einstaklinga 

með fötlun? 

 Hafa allir jöfn tækifæri til að stunda tómstundir? 

 Er auðvelt aðgengi fyrir einstaklinga með fötlun að tómstundastarfi 

félagsmiðstöðva á Suðurnesjum? 

Efnið í ritgerðinni mun ég vinna fræðilega út frá heimildum og viðtölum og kem með 

persónulegar skoðanir á málefni einstaklinga með fatlanir. Í lok ritgerðarinnar mun ég 

velta fyrir mér tómstundastarfi fyrir unglinga með fötlun. og hvort að tómstundir hafa 

jákvæð áhrif á einstaklinga með fötlun ef þær eru stundaðar með öðrum einstaklingum. 
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2. Að lifa lífinu með fötlun 

Í fötlunarfræðum er ekki leitast eftir því að spyrja hvort að það sé þess virði að lifa 

lífinu fatlaður, heldur er reynt að finna lausnir og svör við því hvernig samfélagið í heild 

getur betrumbætt lífsgæði einstaklinga með fötlun og aðlagað sig að marbreytileika 

mannlífsins. Fötlunarfræði leitast eftir því að finna þá þætti sem má laga samfélagið að 

fjölbreyttum þörfum almennings (Dóra S. Bjarnason, 2001) 

Það má segja að þegar hugmyndin um normaliseringu var sett fram á sjötta og sjöunda 

áratugi 20. aldarinnar af Bank-Mikelsen sem var yfirmaður málefna þroskaheftra í 

danska félagsmálaráðuneytinu hafi líf einstaklinga með fötlun breyst til muna. Hún varð 

til þess að margir einstaklingar með fötlun losnuðu undan sjúklingsgreiningunni og 

hafði hugmyndin áhrif á sýn fagfólks, yfirmanna og sérfræðinga á samfélag fatlaðra. 

Með tilkomu normaliseringu átti fólk með fötlun rétt á að fá þá þjónustu sem gæfi þeim 

tækifæri á að lifa sem eðlilegustu lífi, þá innan veggja stofnanna sem og utan þeirra. 

Í bókinni Fötlunarfræði greinir Dóra S. Bjarnason frá rannsókn sem hún gerði á 36 

ungmennum  á aldrinum 16-24 ára. Þar kemur margt fróðlegt fram sem varpar ljósi á líf 

einstaklinga með fötlun. Þrátt fyrir að eiga sér drauma og markmið mótast þeir samt að 

aðstæðum hvers og eins, líðan og hagir ungmennanna fer oft eftir vali foreldra og 

annarra fagaðila sem umgangast þau og getur það verði bæði gott og slæmt. 

Vinasambönd og tómstundaiðkun réðist oft af því hvort foreldrar og umönnunarfólk 

höfðu tíma og gátu sinnt þessu með þeim. Hefur þetta gríðarleg áhrif á frjálsræði 

einstaklinganna, en var ekki sjáanlegt að það hafði áhrif á þeirra drauma og framtíðar 

áætlanir. Þegar skoðað var nánar framtíðaáætlanir einstaklinga sem voru í rannsókninni 

kom í ljós að flest allir voru búnir að mynda sér skoðun um framtíðina og hvað þau 

vildu gera, flest allt var svipað á meðal þeirra hvað varðar framtíðar plön. Þau vildu flest 

búa á eigin heimili, hafa vinnu, stunda tómstundir og áhugamál, eignast maka og barn 

(Dóra S. Bjarnason, 2003). 

 

2.1 Að stjórna eigin lífi 

Í Bretlandi hafa félagslegar áherslur verið ráðandi og hefur hið félagslega líkan haldið 

því fram að einstaklingar með skerðingar séu fatlaðir út af viðhorfi samfélagsins 
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gagnvart fólki með fötlun þar sem að samfélagið er ekki að koma til móts við þarfir 

einstaklinga með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Það má segja að núverandi félagslegt líkan eigi rætur sínar að rekja til sjöunda og 

áttunda áratug 20. aldarinnar þar sem þrýstingur um aukin mannréttindi var hár og 

einstaklingar með fötlun börðust fyrir auknum réttindum. T.d fátækt, útilokun frá 

samfélaginu og almennum hindrunum í samfélaginu. Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin 

(WHO) breytti skilgreiningu sinni á fötlun árið 1980, þar sem að horfið var frá því 

sjónarmiði að fötlun væri læknisfræðileg og gerður var greinarmunur á fötlun, þá var 

fötlun skipt niður í flokka, fötlun (e. disability) og hömlur (e. handycap). Á þessum tíma 

voru háværar kröfur um bætta þjónustu fyrir einstaklinga með fötlun, mikil áhersla var 

lögð á að þeirra þátttaka yrði aukin í samfélaginu og mismunun yrði eitt (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro taldi að fötlun einstaklinga einkenndist af 

áherslunni á tengsl hins fatlaða og umhverfisins, og byggir núverandi Norræna 

tengslasjónarhornið á einstaklingum með fötlun á hugmyndum hans. Þannig að ákveðin 

fötlun sé í raun bundin aðstæðum hverju sinni, einstaklingur sem er bundin við hjólastól 

væri í raun ekki fatlaður ef allir aðrir væru á í hjólastólum. Skilgreiningin á því hvort að 

einstaklingur sé fatlaður fari eftir því hvar einstaklingurinn sé búsettur og aðstæðum 

sem einstaklingurinn búi við (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Það má draga þá ályktun að einstaklingar sem eru haldnir fötlun hafi í raun ekki þann 

rétt til þess að ráða og stjórna sínu eigin lífi. Eins og Jan Tøssebro hélt fram að þá væri 

fötlun einstaklingsins ákveðin af umhverfi þess fatlaða og eru möguleikar einstaklinga 

með fötlun til þess að hafa áhrif á sitt eigið líf mun meiri ef umhverfið er meðtakalegri 

fyrir einstaklingum með fötlun. Því meira sem dýpkun skilnings á stöðu og málefnum 

einstaklinga með fötlun verður hjá fræðimönnum og almenningi því meira mun 

félagsleg staða einstaklinga með fötlun batna og mun leiða til bættrar stöðu einstaklinga 

með fötlun til þess að taka sjálfstæðar ákvarðanir.  

 

2.2 Félagsleg einangrun 

Því miður er það svo að einstaklingar með fötlun eiga í meiri hættu á því að verða 

félagslega einangraðri en aðrir, þar sem að einstaklingar með fötlun þurfa meiri á 

stuðning og aðstoð að halda til þess að geta tekið þátt í sínu daglega lífi. Það eru til 
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úrræði fyrir einstaklingar með fötlun til þess að brjóta sig úr félagslegri einangrun, þar 

má nefna vinna með stuðning, liðveisla, tómstundir og verndaðir vinnustaðir þar sem 

einstaklingurinn er partur af vinnuumhverfinu og tekur þátt í verkefnum og vinnu sem 

skilar sér aftur í samfélagið. Getur þetta allt stuðlað að mjög jákvæðum áhrifum á 

samfélagið sjálft (Brown og Percy, 2007). Allir einstaklingar geta tekið þátt í 

samfélaginu á sinn hátt og geta þá einstaklingar með fötlun öðlast þekkingu í gegnum 

kennslu (Cooper, 2001). 

Tómstundir geta haft jákvæð áhrif á samband fatlaðra með öðrum einstaklingum, 

sérstaklega þegar einstaklingar með fötlun hafa tækifæri á því að stunda tómstundir með 

einstaklingum án fatlanaheldur en í lokuðum hópi með öðrum fötluðum einstaklingum. 

Prescott (1994) lagði áherslu á það að jákvæð upplifun tómstunda væri mikilvæg fyrir 

einstaklinga með fötlun til þess að kynnast nýju fólki og styrkja önnur sambönd og 

vinabönd. Tómstundir hafa haft mikil áhrif á mitt eigið líf þar sem að tómstundir 

hjálpuðu mér í gegnum erfiða tíma í barnæsku og aðstoðuðu mig við að opna mig og 

kynnast nýju fólki sem ég kalla vini mína í dag.  

Það er ekki nóg að ætlast til þess að einstaklingur með fötlun fari bara að stunda 

tómstundir, hvað þá að stunda tómstundir með einstaklingi án fötlunar og í umhverfi 

sem hann er ekki vanur og það sama gildir um einstakling án fötlunar. Í bókinni 

Adventure education Theory and applications fjallar höfundur um þægindahringinn. 

Þægindahringnum er skipt í þrjú stig, það fyrsta kallast þægindasvæði (e. comfort zone), 

á þessu svæði er einstaklingurinn í jafnvægi og hefur það rólegt, þarf ekki að hafa 

áhyggjur af líðandi stund og getur í raun unnið í sinni tómstund óáreittur, stig tvö er 

teygjusvæðið (e. stretch zone), á þessu svæði eru skynfæri okkar vakin, áhugi fyrir því 

að læra og takast á við hluti, það má segja að á stigi tvö er einstaklingurinn farinn að 

finna fyrri smá ójafnvægi en enga að síður orðin opnari fyrir kennslu og opnari til að 

meðtaka reynslu. Þriðja stigið er hættusvæðið (e. panic zone), á þessu stigi getur stress 

og líkamleg pressa haft áhrif á einstaklingar. Á þessu stigi ná einstaklingar ekki að 

melta upplýsingar og adrenalínflæðið gerir það að verkum að einstaklingar verða oft 

ekki kleift að læra (Panicucci, 2007).  

Hvatinn fyrir persónulegan vöxt er miðpunktur teygjusvæðisins, þar sem að 

teygjusvæðið er misjafnt eftir einstaklingum og þarf að vinna með teygjusvæðið á því 

stigi að það fari ekki yfir á áhættusvæðið (e. Panic zone) svo að upplifun einstaklingsins 

veitir honum tækifæri á persónulegum vexti, lærdómi og þroska. Það er mjög mikilvægt 
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að liðveitendur og aðstandendur einstaklinga með fötlun geri sér grein fyrir þeirra stigi í 

teygjusvæðinu og vinnu með þeim á viðeigandi hátt þannig að þau endi ekki í 

hættusvæðinu (e. panic zone). Með vinnu á þessum sviðum getur einstaklingur brotið 

sig útúr félagslegri einangrun og lærir að skora á sjálfan sig (Panicucci, 2007). 

 

3. Tómstundir og einstaklingar með fötlun 

Fyrstu lög um málefni fatlaðra sem gerðu ráð fyrir jafnrétti og jafna þátttöku 

þroskaheftra í íslensku samfélagi voru sett árið 1979, Lög um aðstoð við þroskahefta nr. 

47/1979. Árið 1983 voru samþykkt af Alþingi ný lög um málefni fatlaðar, með þessari 

lagasetningu var skilningur um málefni fatlaðra að batna og orðið þroskaheftur skipt út 

fyrir hugtakið fatlaður sem átti betur við. Árið 1992 komu ný lög nr. 59/1992 lög um 

málefni fatlaðra sem innihalda meiri skilning á málefnum fatlaðar og viðhorf til þeirra 

allt önnur (Rannveig Traustadóttir, 2003). En þann 17.desember voru samþykktar 

breytingar á lögum nr. 59/1992 lög um málefni fatlaðar af Alþingin. Þar sem megin 

áherslur á breytingum laganna verða að þjónusta við börn og fullorðna með fötlun flyst 

frá ríki til sveitafélaga og munu lögin nú fá heitið Lög um málefni fatlaðs fólks 

(Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi, 2010) 

Mér finnst það mjög leitt að það þurfi að vera sérstök lög um málefni fatlaðra, þar sem 

að samfélagið og einstaklingar í samfélaginu taka ýmsa hluti sem sjálfsagðan hlut án 

þess að gera sér grein fyrir því að það eru ekki allir sem njóta þeirra forréttinda. En ef 

allt er svona sjálfsagt, af hverju er það ekki líka sjálfsagt fyrir einstakling með fötlun? 

Þar tel ég að komi inn aukakostnaðurinn á því að einstaklingur með fötlun taki þátt í 

daglegum lífi, t.d tómstundir, vinnu og skóla. Öll höfum við grunnþarfir sem við þurfum 

að uppfylla til þess að lifa eðlilegu lífi, til dæmis að nægur matur sé til, að við höfum 

þak yfir höfuðið, sjálfræði og góðan stöðuleika í lífinu. En því miður þurfa margir 

einstaklingar með fötlun að eyða miklum tíma í það að hafa áhyggjur af þeirra 

grunnþörfum og má þá nefna búsetu, sjálfræði og það óöryggi að hafa ekki stöðuleika 

þegar kemur að starfsmönnum í umönnunarstörfum fatlaðra. Þessi óstöðuleiki í lífi 

einstaklinga með fötlun getur haft mikil áhrif á þeirra líf og aðgengi þeirra að 

tómstundavali (McGill, 1996). 
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3.1 Tómstundaiðkun einstaklinga með fötlun á Suðurnesjum 

Oft getur reynst erfitt fyrir einstaklinga með fötlun að taka þátt í tómstundum, það getur 

verið vegna stig fötlunar, það gæti verið af fjárhagslegum toga eða þá tíma og fjármagn 

sem einstaklingar fá úthlutað til liðveislu og umönnunar. Einstaklingar með fötlun hafa 

því miður ekki auðvelt aðgengi að tómstundum sem aðrir einstaklingar eiga greiðan 

aðgang að, þar sem að það fer eftir því hvar viðkomandi tómstundastarf sé haldin uppá 

aðgengi fyrir einstaklinga með fötlun. Þó svo að húsnæði og vinnusvæði þar sem 

viðkomandi tómstund er starfrækt sé til fyrirmyndar varðandi reglugerðir og aðgengi 

fyrir fatlaða, þarf það ekki að tryggja að tómstundastarfið sjálft sé í stakk búið til þess 

að taka á móti einstaklingnum með fötlun og má segja að það sé oft undir stjórnendum 

komið hvort að fatlaðir einstaklingar geti og fái að stunda tómstundina sem í boði er, 

enda getur það verið auðveldara að vísa einstaklingnum til þeirra íþróttafélaga sem eru 

fyrir fatlaða, sem bjóða uppá tómstundaiðkun fyrir þau. 

Það eru mörg íþróttafélög fyrir fatlaða víðsvegar um landið sem eru aðilar að 

Íþróttabandalagi fatlaðra, á Suðurnesjum er það Íþróttafélagið Nes sem er starfrækt mest 

allt árið um kring, í Íþróttafélaginu Nes fá einstaklingar með fötlun að leggja stundir á, 

boccia, knattspyrnu, körfubolta, frjálsar íþróttir og sund ásamt því að fara á böll síðasta 

fimmtudag í hverjum mánuði í félagsmiðstöðina Fjörheima í Reykjanesbæ 

(Íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum, 2011). 

Velti ég því fyrir mér hvort að það sé nóg? Þar sem að allar tómstundir innan 

íþróttafélaginu Nes eru stundaðar með öðrum einstaklingum með fötlun og má flokka 

það tómstundastarf sem hálfgerðan verndaðan hóp, þar sem samskipti og áhrif frá 

öðrum einstaklingum án fötlunar er í lágmarki og er aðallega í gegnum þjálfara og 

starfsmenn sem sinna liðveislu. Það gæti verið mjög gott fyrir einstaklinga með fötlun 

að eiga samskipti við aðra einstaklinga án fötlunar sem leggja líka stund við sömu 

tómstundir og einstaklingar með fötlun fá boðið uppá, þar getur myndast gott samband á 

milli tveggja ólíka menningarheima sem geta haft jákvæð áhrif og skipt sköpun fyrir 

einstakling með fötlun.  

Að mínu mati er tómstundastarf fyrir einstaklinga með fötlun til fyrirmynda hjá 

Íþróttafélaginu Nes á Suðurnesjum, en með bættum samskiptum á milli stofnana þá ætti 

aðgengi að tómstundastarfi að vera til fyrirmyndar á Suðurnesjum í heild. Ég tel mig 

vera þeim forréttindum gæddur að hafa fengið að starfa með einstaklingi með fötlun 

sem var skjólstæðingur í minni félagsmiðstöð. Á þeim tíma sem hann kom inní starfið 

http://www.nessport.is/
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vissi ég ekki hvernig ég ætti að vinna með einstakling með fötlun, en fljótt varð hann 

fastagestur í félagsmiðstöðinni og varð einn af unglingunum. Þrátt fyrir að vera 

hreyfihamlaður og bundinn við hjólastól, stoppaði það hann ekki og var hann 

varaformaður nemendafélags félagsmiðstöðvarinnar Skýjaborg, fór með okkur hvert á 

land sem er í þau ferðalög sem við fórum í. Það má segja að þetta hefði aldrei gengið 

upp nema með samvinnu unglinga og starfsmanna í félagsmiðstöðinni að vilja taka 

skrefið og bjóða einstaklingi með fötlun að taka þátt í því starfi sem félagsmiðstöðin 

bauð uppá. 

En þrátt fyrir að einstaklingur stundi tómstundir geta þær tómstundir verið mjög 

letjandi, þar sem að það er engin sérstök skilgreining á hugtakinu tómstundir og geta 

tómstundir oft orðið einhæfar og letjandi. T.d. hanga að horfa á sjónvarpið eða að hanga 

í tölvunni, þessar tómstundir geta virkað neikvætt á einstaklinga á þann hátt að 

einstaklingar geta dregist meira inn í sig og verið félagsfælnari en áður þar sem að 

einstaklingurinn er þá í litlum samskiptum við aðra einstaklinga sem reynir lítið sem 

ekkert á þroska einstaklingsins (Petterson og Pegg, 2009). Þar sem að einstaklingur með 

fötlun er yfirleitt háður því að þurfa aðstoð við þá tómstundaiðju sem hann ætlar sér að 

stunda, er það oft áhugi og drifkraftur aðstoðarmanns einstaklingsins sem sker út um 

það hvort að viðkomandi sé stýrt í þá átt að stunda heilbrigðar og hvetjandi tómstundir 

með öðrum einstaklingum án fatlana. Að mínu mati er það mjög mikilvægt að 

einstaklingar með fötlun fái tækifæri á því að stunda tómstundir án hindrana og finni 

fyrir því að í því tómstundastarfi sem þau stundi séu ekki hindranir vegna fötlunar 

þeirra, heldur að þau upplifi sig sem ein af hópnum. 

 

3.2 Unglingsárin, vinir og sjálfsmyndin. 

Unglingsárin eru mjög spennandi tímar, þar sem að einstaklingurinn gengur í gegnum 

miklar breytingar andlega og líkamlega sem bindur enda á hina eiginlegu barnæsku 

(Berger, 2008). Á unglingsárum gengur einstaklingurinn í gegnum miklar 

hormónabreytingar sem hafa mikil áhrif á ytri útlit einstaklingsins sem og hugarfar og 

innri þroska. Stelpur og strákar ganga í gegnum svipaðar breytingar hvað varðar 

grunnþætti þroskans, stúlkur þroskast yfirleitt fyrr en strákar en ávallt eru 

undantekningar á þessum málum eins og öðrum. Unglingar hafa gengið í gegnum mesta 

allar breytingarnar fjórum árum eftir að breytingum varð fyrst vart, en þar sem að við 
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erum öll misjöfn getur þetta tekið skemmri eða lengri tíma, nefnist það að vera fljótur 

með þroskaskeiðið að vera bráðþroska og að taka lengri tíma í þetta eða byrja seint á 

þroska skeiðinu að vera seinþroska (Berger, 2008). 

Á unglingsárum ganga einstaklingar í gegnum miklar breytingar, þar sem að hugsanir 

þeirra verð brenglaðar og þau einblína of mikið á sjálfan sig. David Elkind lagði fyrstur 

fram útskýringuna á sjálflægni unglinga (e. adolsescent egocentrism), sú kenning fjallar 

um það að unglingurinn telur sig vera miðjan í öllu og velta unglingarnir því mikið fyrir 

sér hvernig aðrir líta á þau sem einstaklinga, á þessu tímabili eru þau að reyna að átta sig 

á blendnum tilfinningum um foreldra þeirra, skóla, vini og skólasamfélagið (Berger, 

2008).  

Við könnumst öll við það tímabil þegar gelgjan gengur yfir, þar sem unglingar prufa allt 

sem þau vilja prufa og velti ég því fyrir mér hvort að unglingur með fötlun hafi í raun 

sömu tækifæri eins og  unglingur án fötlunar og upplifa sig í þessum breytingum eins og 

unglingar án fötlunar gera? Þar sem fatlaður einstaklingur þarf meira á aðstoð annarra 

að halda má draga þá ályktun að skoðanir unglings með fötlun endurspeglist meira í  

þeim aðila sem sér um hann heldur en ófatlaðan unglings. En ávallt fer þetta eftir stöðu 

fötlunar hvers og eins. 

Einstaklingar ganga í gegnum sjálflægni á öðrum tímapunkti í lífi sínu fremur en bara á 

unglingsárum, á yngri árum barnæskunnar ganga einstaklingar í gegnum sjálfslægni, en 

megin munur sjálflægni á yngriárum og unglingsárum er sá að á unglingsárum veit 

einstaklingurinn að aðrir einstaklingar hafa sýnar eigin hugsanir og tilfinningar (Berger, 

2008). Unglingar eiga það oft til að líta svo á að þeirra hugsanir, tilfinningar og reynsla 

þeirra í lífinu sé alveg einstök, getur þetta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér 

varðandi skoðanir unglinga á sjálfum sér og öðrum. Á þessi aldurskeiði einblína 

unglingar of mikið á eigið útlit og passa sig við að skera sig ekki út úr vinahópnum, 

heldur reyna að blanda inn í hópinn þar sem að einstaklingarnir halda að allir séu jafn 

sjálfslæg og þau sjálf (Berger, 2008). 

 

3.3 Að hafa jöfn tækifæri 

Evrópudeild Alþjóðasamtaka um vinnu og verkþjálfun (Workability International –

Europe) sendi frá sér eftir þing samtakanna daganna 27. – 30. maí 2003 yfirlýsingu, sem 

er nefnd Reykjavíkur-yfirlýsingin. Þar sem henni er gert á að taka á vandamáli innan 
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Evrópusambandinu um stöðu einstaklinga með fötlun á vinnumarkaði, þar sem að 

atvinnuleysi einstaklinga með fötlun var á þeim tíma um þrisvar sinnum meiri en annars 

vinnufærs fólks. 

Áætlun þeirra gekk út á það að vinna á næstu 10 árum áætlun sem samtökin lögðu 

mikla áherslu á til að ná niður hlutfalli atvinnulausra einstaklinga með fötlun. Samtökin 

hvöttu til að hefja samstarfs milli ríkisstjórna, vinnuveitenda og einstaklinga með fötlun 

til að þeim markmiðum að hlutfall atvinnulausra einstaklinga með fötlun verði 

sambærileg við vinnufært fólk í Evrópu (Workability International –Europe, 2003). 

Áætlunin er byggð á sex tillögum: 

 Að tryggður verður fjárstuðningur frá ríkisvaldi í hverju landi, til stofnana sem 

styðja einstaklinga með fötlun í atvinnu á almennum vinnumarkaði, 

 Að þeir einstaklingar með fötlun sem geta ekki starfað út á almennum 

vinnumarkaði vegna fötlunar sinnar, sé tryggður fjárhagslegur stuðningur, 

 Að sett verður á laggirnar faglegur hópur vinnuveitenda í Evrópu, 

 Þeir aðilar sem veita einstaklingum með fötlun atvinnu, þjálfun til 

atvinnuþátttöku tali einum rómi, til þess að mynda samstöðu og auka áhrif þeirra 

á Evrópuþinginu og í Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, 

 Að væntanleg aðildarríki Evrópusambandsins auki atvinnutækifræi einstaklinga 

með fötlun, 

 Að reglulega verði látin í té gögn og tölur sem gefi heildræna mynd á ástand 

atvinnumála einstaklinga með fötlun, með skuldbindingu Evrópusambandsins og 

Evrópuríkja með úthlutun ganga er hægt að leggja raunhæft mat á framfarir í 

atvinnumálum einstaklingar með fötlun (Workability International –Europe, 

2003). 

Það er alveg ljóst hversu mikilvæg jöfn tækifæri spila á líf einstaklinga með fötlun, 

og fái þau tækifæri til að starfa og lifa með öðrum einstaklingum án fatlana. Þar sem 

staða einstaklinga er bundin við fötlun þeirra, getur það skipt sköpun um félagslega 

stöðu þeirra að fá að vinna á opnum vinnustöðum með einstaklingum án fatlanna heldur 

en vernduðum  vinnustöðum.  Í lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðra er ekkert um 

réttindi einstaklinga með fötlun um launakjör og félagsleg réttindi á vernduðum 

vinnustöðum (Ríkisendurskoðun, 1995). 
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Í skýrslu Ríkisendurskoðunar um sambýli fatlaðar og verndaða vinnustaði kom í ljós 

að félagsleg réttindi einstaklinga með fötlun er mismunandi eftir vinnustöðum, þar sem 

einstaklingum með fötlun er mismunað á milli vinnustaða varðandi aðild að 

verkalýðsfélögum (Ríkisendurskoðun, 1995). 

Verður það að teljast ljóst að einstaklingar með fötlun búa ekki við jöfn tækifæri og 

aðrir, hvort sem er kannaðir atvinnumöguleikar einstaklinga með fötlun eða tækifæri 

þeirra til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum. Þar sem að fötlun getur verið 

misjöfn á milli einstaklinga, getur fötlun hamlað tækifæri einstaklings til þess að taka 

þátt í atvinnu á almennum vinnumarkaði, en fötlun annarra einstaklinga þarf ekki að 

vera hamlandi. Þessi mismunun getur gert það að verkum að einstaklingar með fötlun 

sem hamlar þeim aðgang að almennum vinnumarkaði geta fengið verri launakjör og 

verri félagsleg réttindi en einstaklingar með fötlun sem hamlar þau ekki að taka þátt í 

almennum vinnumarkaði.  

Það sama má segja um stöðu einstaklinga með fötlun þegar kemur að tómstundastarfi 

félagsmiðstöðva, þar sem að allir eru misjafnir og staða fötlunar getur algerlega breytt 

stöðu þeirra til þess taka virkan þátt í tómstundastarfi félagsmiðstöðva. Það hefur ekki 

verið tekið út hvernig staða einstaklinga með fötlun sé í ástundun tómstunda 

félagsmiðstöðva og hvort þau hafa jöfn tækifæri til ástundunar. Það spilar einnig inní 

annar þáttur sem getur verið hindrandi fyrir einstaklinga með fötlun og er það geta 

foreldra, aðstandenda og liðveitenda til þess að koma viðkomandi einstakling á opnun 

tómstundastarfs. 

 

4. Félagsmiðstöðva á Suðurnesjum 

Á Suðurnesjunum eru starfræktar fimm félagsmiðstöðvar og mynda þau með sér 

Samsuð – samtök félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, en félagsmiðstöðvarnar eru allar 

misstórar og þjónusta mismarga einstaklinga. Í Reykjanesbæ er stærsta félagsmiðstöðin 

á Suðurnesjunum og ber hún nafnið Fjörheimar og eru unglingar á aldrinum 12-16 ára 

1.057 talsins árið 2011. Sú félagsmiðstöð sem þjónustar næst stærsta byggðarkjarnann 

er félagsmiðstöðin Þruman og er hún staðsett í Grindavík, félagsmiðstöðin Þruman 

þjónustaði 227 unglinga á aldrinum 12 – 16 ára árið 2011. Félagsmiðstöðin Skýjaborg 

er staðsett í Sandgerðisbæ, félagsmiðstöðin Skýjaborg þjónustaði 122 unglinga á 

aldrinum 12 – 16 ára árið 2011. Félagsmiðstöðin Eldingin er staðsett í Sveitarfélaginu 
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Garði, þar þjónustaði félagsmiðstöðin Eldingin 106 unglingum á aldrinum 12 – 16 ára 

árið 2011. Félagsmiðstöðin Boran er staðsett í sveitarfélaginu Vogum, félagsmiðstöðin 

Boran þjónustaði 98 unglinga á aldrinum 12 – 16 ára árið 2011 (Hagstofa Íslands, 

2011).  

Allar félagsmiðstöðvarnar vinna að svipuðum markmiðum og nýta þar með fundi 

Samsuð sem vettvang til samrýningar í félagstarfi, félagsmiðstöðvarnar eru allar 

mismunandi að stærð og gerð, farið verður betur yfir félagsmiðstöðvarnar og starfsemi 

þeirra hér að neðan. 

 

4.1 Félagsmiðstöðin Boran Vogum 

Félagsmiðstöðin Boran er staðsett að Hafnargötu 17 í Vogum, þar samnýtir hún 

húsnæðið með frístundamiðstöð Voga. Í félagsmiðstöðinni Borunni eru 6 starfsmenn, 

einn forstöðumaður og fimm starfsmenn sem sinna daglegri opnun ásamt 

kvöldopnunum (Sveitarfélagið Vogar, 2011). Húsnæði Borunnar er samtengt við 

Íþróttahús bæjarfélagsins og er það nýtt húsnæði, í því er mjög gott aðgengi fyrir 

einstaklinga með fötlun og er ekkert sem kæmi í veg fyrir að fatlaðir einstaklingar geta 

nýtt sér aðstöðu félagsmiðstöðvarinnar. Félagsmiðstöðin Boran vinnur að settum 

markmiðum og eru þau búin að móta sér meginmarkmið og framtíðarsýn. 

Meginmarkmið félagsmiðstöðvarinnar eru  að starf félagsmiðstöðvarinnar eigi að skipta 

einstaklinginn og samfélagið máli, að efla þroska og viðsýn, auka vellíðan og ánægju 

með því að hafa fjölbreytt úrval afþreyingar og uppákoma. Að starf 

félagsmiðstöðvarinnar er frítími unglingsins og að starfsmenn þurfa að stuða að auknu 

úrvali og afþreyingu fyrir þau (Sveitarfélagið Vogar, 2011).   

Þær leiðir sem félagsmiðstöðin Boran fer í að ná settum markmiðum eru: 

 Að virkja unglinga í leik og starfi, 

 Að gefa þeim kost á að hafa áhrif á starfsemina, virða reglur og umhverfi 

félagsmiðstöðvarinnar, 

 Til þess að auka vellíðan og ánægju hjá unglingum þarf unglingurinn að vita að 

hver og einn á að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Finna fyrir jákvæðri 

hvatningu frá starfsmönnum jafnt sem félögum og öðrum unglingum innan 

veggja félagsmiðstöðvarinnar, 
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 Að unglingurinn læri að taka tillit til  þarfir annarra og þeirra tilfinninga, allir eru 

öðruvísi það er enginn eins, 

Við gefandi og þroskandi tómstundir fær einstaklingurinn að: 

 Vinna á jafnréttis og lýðræðislegum grundvelli og að einstaklingar eru misjafnir, 

ávallt á að taka vel á móti öllum, 

 Að þeirra frítími er mikilvægur og að þau fái að leggja stundir á skemmtileg og 

krefjandi verkefni í umhverfi sem er aðlaðandi og vingjarnlegt, 

Dagskrá og afþreyingarefni fyrir unglinganna er unnið af starfsmönnum en 

unglingaráð/Boruráð félagsmiðstöðvarinnar fær að ákveða vissa viðburði. Þá er ávallt 

mikilvægt að starfsfólk búi yfir reynslu sem nýtist bæði þeim og unglingnum sem 

ráðgjafar við val á verkefnum og skipulag innan starfs félagsmiðstöðvarinnar. 

Það er mikil áhersla lögð á að ná sem bestum árangri í uppbyggingu á góðu og 

fjölbreyttu félags og tómstundastarfi fyrir unglinga í bæjarfélaginu. Að stuðla að 

sköpunarhæfileikum einstaklinga með því að efla einstaklinga í einstaklings og 

hópaverkefni. Að skapa umhverfi þar sem unglingar bera ábyrgð á sinni ákvörðunartöku 

og ábyrgð á eigin gjörðum, með þetta að leiðarljósi erum við að stuðla á mótun sterkari 

einstaklinga sem geta tekist á við fjölbreytt verkefni innan bæjarfélagsins sem og utan 

þess (Sveitarfélagið Vogar, 2011). 

4.2 Félagsiðstöðin Eldingin Garði 

Félagsmiðstöðin Eldingin er staðsett að Garðbraut 69A, þar sem hún samnýtir húsnæði 

með tónlistaskóla Sveitarfélagsins Garðs. Í félagsmiðstöðinni eru þrír starfsmenn og er 

einn forstöðumaður og tveir hlutastarfsmenn sem sjá að jafnaði um opnanir og starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar. Húsnæði félagsmiðstöðvarinnar var áður samkomustaður eldri 

borgara í Garðinum og er mjög gott aðgengi fyrir einstaklinga með fötlun í húsnæðinu 

og er ekkert sem ætti að hindra einstaklinga með fötlun til þess að sækja starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar (Sveitarfélagið Garður, 2011). 

Eins og ég kom að hér að ofan þá vinna allar félagsmiðstöðvarnar náið saman í Samsuð 

og í litlu samfélagi eins og Suðurnesin eru þá má gera ráð fyrir því að markmið í starfi 

félagsmiðstöðva séu eins. Félagsmiðstöðin Eldingin vinnur að settum markmiðum og 

eru þau svipuð og markmið félagsmiðstöðvarinnar Borunnar. Meginmarkmið 
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félagsmiðstöðvarinnar eru í stórum dráttum þær sömu og eru í starfi Borunnar, það er 

mjög mikilvægt að einstaklingur finni fyrir því að starfsemi félagsmiðstöðvarinnar 

skipti hann og samfélagið hans máli, að hafa fjölbreyttara úrval af afþreyingu til þess að 

stuðla að heilbrigðari líferni og auka ánægju og vellíðan hjá ungum einstaklingum. Að 

félagsmiðstöðin er þeirra staður og er þjónustu aðili í þeirra frítíma og að starfsfólk átti 

sig á að þau þurfi að stuðla að auknu úrvali og afþreyingu fyrir þau (Félagsmiðstöðin 

Eldingin, 2011).  

Það er mjög mikilvægt fyrir starfsemi félagsmiðstöðvarinnar að þær leiðir sem 

félagsmiðstöðin Eldingin fer í til þess að ná settum markmiðum séu virtar og nýttar af 

starfsfólki. 

 Að unglingar séu virkjaðir meira í leik og starfi, 

 Að unglingurinn skiptir máli og að hann getur haft áhrif á starfsemi 

félagsmiðstöðvarinnar og að unglingurinn virði reglur og nánasta umhverfi 

hennar, 

 Það er mjög mikilvægt að auka vellíðan og ánægju hjá unglingum með því að 

kenna þeim að hver og einn á að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að 

einstaklingurinn finna fyrir jákvæðu viðhorfi frá starfsfólki og öðrum 

einstaklingum, 

 Að þarfir annarra skipta máli og að unglingurinn geri sér grein fyrir því. 

Einstaklingurinn á að finna að hann fái gefandi og þroskandi tómstundir sem hentar 

honum, til þess a ná þeim markmiðum fær einstaklingurinn að : 

 Vinna á grundvelli jafnréttis og lýðræðis, að einstaklingar eru allir misjafnir og 

við eigum ávallt að taka vel á móti öllum, 

 Að vita að þeirra frítími skiptir máli og sé mikilvægur, 

 Að einstaklingurinn fái að leggja stundir á skemmtileg og krefjandi verkefni í 

umhverfi sem hentar honum og er aðlaðandi. 

Dagskrá og afþreyingarefni fyrir unglinganna er unnið af starfsmönnum en unglingaráð 

félagsmiðstöðvarinnar fær að ákveða vissa viðburði. Þá er ávallt mikilvægt að starfsfólk 

búi yfir reynslu sem nýtist bæði þeim og unglingnum sem ráðgjafar við val á verkefnum 

og skipulag innan starfs félagsmiðstöðvarinnar. 



19 

Mikil áhersla er lögð á að halda áfram uppbyggingu á góðu og fjölbreyttu félags og 

tómstundastarfi fyrir unglingana í bæjarfélaginu. Að einstaklingar verði efldir í á þeim 

sviðum sem þeir telja sig sterkir á, Að skapa umhverfi þar sem unglingar bera ábyrgð á 

sinni ákvörðunartöku og ábyrgð á eigin gjörðum, með þetta að leiðarljósi erum við að 

stuðla á mótun sterkari einstaklinga sem geta tekist á við fjölbreytt verkefni innan 

bæjarfélagsins sem og utan þess (Félagsmiðstöðin Eldingin, 2011). 

4.3 Félagsiðstöðin Fjörheimar Reykjanesbæ 

Félagsmiðstöðin Fjörheimar tók formlega til starfa 26.nóvember 1983. Félagsmiðstöðin 

Fjörheimar er nú staðsett að Hafnargötu 88 þar sem félagsmiðstöðin samnýtir húsnæði 

með ungmennahúsinu 88 húsinu. Félagsmiðstöðin eins og flestar á Suðurnesjum þjónar 

öllum aldurshópunum en aðal aldurshópurinn er aldurinn 13 – 16 ára og vinna þau 

dagskrá sína í samvinnu með grunnskólum Reykjanesbæjar. Félagsmiðstöðin er vel búin 

tækjum og tólum til þess að mæta þörfum unglinga í dag, í félagsmiðstöðinni er til að 

mynda tvö ballskákborð, eru þau með fótboltaspil, þythokkíborð, borðtennisborð, 

ballskák ásamt leikjatölvu og öðru afþreyingar efni.  

Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Fjörheima er svipuð og hjá öðrum félagsmiðstöðvum á 

Suðurnesjum, þar sem starf Fjörheima fylgir mikið til dagskrá grunnskólum 

Reykjanesbæjar, það er opið alla mánudags- og miðvikudagskvöld fyrir 8.-10.bekk frá 

kl: 19:30 – 21:30 og fer þá fram alls kyns klúbbastarf og hefðbundið starf með 

afþreyingu fyrir unglinga í huga. Annan hvern föstudag er opið í Fjörheimum þar sem 

haldin eru böll eða aðrar stærri uppákomur. 

Starfsfólk Fjörheima vinna að settum markmiðum í félagsmiðstöðinni og því starfi sem 

félagsmiðstöðin stendur fyrir, þar er unnið með unglingalýðræði. Fjörheimar á að vera 

opið fyrir áhrifum frá unglingum þar sem félags- og tilfinningaþroski getur blómstað, 

með virkri þátttöku, áhuga og ábyrgð unglinga. Félagsmiðstöðin Fjörheimar stuðlar að 

góðu samstarfi við ýmsa aðila, s.s. Félagsmálastofnun, skóla, foreldra, lögreglu, 

félagsmiðstöðvar, aðrar stofnanir, félög og samtök sem vinna að unglingamálum, með 

þessu samtarfi á félagsmiðstöðin Fjörheimar mun auðveldara með að ná settum 

markmiðum sem eru meðal annars að leitast sérstaklega við að ná til unglinga sem ekki 

finna sig í öðru æskulýðsstarfi. Með samstarfi á félagsmiðstöðin mun auðveldara með 

að halda úti aukinni fræðslu-, forvarna og leiðarstarfi og hafa valmöguleika á því að beit 

fjölbreyttum aðferðum þegar kemur að því að ná árangri. 
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Með unglingalýðræði  fá unglingar tækifæri á að taka þátt í dagskrágerð og þeirri vinnu 

sem við kemur þeirra starfi, með unglingalýðræði er félagsmiðstöðin Fjörheimar að 

þjálfa unglinga til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og standa sjálf í lappirnar. Með auknu 

lýðræði unglinga og þátttöku þeirra í tómstundastarfi félagsmiðstöðvarinnar Fjörheimar 

er verið að stuðla að víðsýni og rökréttri hugsun, og hefur þetta styrkjandi áhrif á 

sjálfsmynd unglinga (Félagsmiðstöðin Fjörheimar, 2011). 

 

4.4 Félagsmiðstöðin Skýjaborg Sandgerði 

Félagsmiðstöðin Skýjaborg er staðsett að Skólastræti í Sandgerðisbæ, þar sem hún 

samnýtir húsnæði með Grunnskóla Sandgerðisbæjar. Í félagsmiðstöðinni eru fimm 

starfsmenn þar af er einn forstöðumaður og fjórir hlutastarfsmenn sem sjá að jafnaði um 

opnanir og starfsemi félagsmiðstöðvarinnar (Félagsmiðstöðin Skýjaborg, 2011).  

Félagsmiðstöðin Skýjaborg vinnur að settum markmiðum og eru þau svipuð og 

markmið annarra félagsmiðstöðva. Megin markmið félagsmiðstöðvarinnar Skýjaborg að 

hafa fjölbreytt úrval tómstunda afþreyingu fyrir einstaklinga. Að þeirra staður sé 

félagamiðstöðin og þau geti nýtt sér þá þjónustu sem er í boði í félagsmiðstöðinni, að 

starfsfólk leitist við að auka úrval og stuðla að fjölbreyttri afþreyingu fyrir einstaklinga 

sem stunda tómstundastarf félagsmiðstöðvarinnar Skýjaborg  (Félagsmiðstöðin 

Skýjaborg, 2011).  

Það er mjög mikilvægt fyrir starfsemi félagsmiðstöðvarinnar að starfsfólk virði og nýti 

sér þær leiðir sem fer í.  

 Að unglingar finni sig í og séu virkjaðir meira í leik og starfi, 

 Að unglingurinn virði settar reglur í félagsmiðstöðinni og átti sig á því að 

unglingurinn skiptir máli og að hann geti haft áhrif á innri starf 

félagsmiðstöðvarinnar, 

 Að auka vellíðan og ánægju hjá unglingum með því að kenna þeim að hver og 

einn á að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að einstaklingurinn finni fyrir 

jákvæðu viðhorfi frá starfsfólki og öðrum einstaklingum, 

 Að þarfir annarra skipta máli og að unglingurinn geri sér grein fyrir því. 
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Dagskrá og afþreyingarefni fyrir unglinganna er unnið af starfsmönnum en unglingaráð 

félagsmiðstöðvarinnar fær að ákveða vissa viðburði. Þá er ávallt mikilvægt að starfsfólk 

búi yfir reynslu sem nýtist bæði þeim og unglingum sem ráðgjafar við val á verkefnum 

og skipulag innan starfs félagsmiðstöðvarinnar (Félagsmiðstöðin Skýjaborg, 2011). 

 

4.5 Félagsmiðstöðin Þruman Grindavík 

Félagsmiðstöðin Þruman er staðsett að Víkurbraut 21 í Grindavík og þar fer öll 

starfsemi félagsmiðstöðvarinnar fram. Starfsemi félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar er 

skipulögð með börn og ungmenni í huga. 

Þruman á að vera opin öllum börnum og unglingum og leitast skal eftir því að virkja og 

sækja þá unglinga sem eru ekki virkir í öðrum tómstundum og að  ná til þeirra unglinga 

sem eru einangruð og  eða eru haldin líkamlegri eða andlegri fötlun. Félagsmiðstöðin 

Þruman á að vera leiðandi í þróun frístundamála í Grindavík og vera vel vakandi fyrir 

þörfum samfélagsins að hverju sinni. Félagsmiðstöðin Þruman vinnur náið við allar þá 

aðila og stofnanir sem viðkoma málefnum barna og unglinga, til þess að bæta fræðslu, 

forvarnir og frístundastarfs. Til að ná settum markmiðum þarf starfsfólk að stuðla að: 

 Að leikur og starf sé meira virk hjá unglingum. 

 Að unglingurinn getur haft áhrif á starfsemi félagasmiðstöðvarinnar og að hann 

viti að hann skiptir máli. 

 Það er mjög mikilvægt að auka vellíðan og ánægju hjá unglingum með því að 

kenna þeim að hver og einn á að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, að 

einstaklingurinn finna fyrir jákvæðu viðhorfi frá starfsfólki og öðrum 

einstaklingum. 

 Að þarfir annarra skipta máli og að unglingurinn geri sér grein fyrir því. 

Félagsmiðstöðin Þruman hefur stefnu í unglingalýðræði og vinnur náið með unglingum 

við uppbyggingu og markmisvinnu, þar sem að félagsmiðstöðin Þruman stuðlar að 

meiri þátttöku ungling með það að leiðarljósi að bæta félagslega stöðu þeirra, að rækta 

sjálfstæðar skoðanir unglinga og að þau taki virkan þátt í stjórnun og skipulagningu 

innrastarfs félagsmiðstöðvarinnar Þrumunnar. 
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5. Viðtöl og rannsóknaaðferðir  

Viðtöl eiga við í mörgum tilvikum þegar þarf að safna samann fjölbreyttum gögnum, 

má þar nefna öflun ganga um samskipti, reynslu fólks af sjúkdómum, persónulegir hagri 

s.s. eimmannaleika, væntingar, viðhorf og gildismat. Hægt er að nota viðtöl samhliða 

öðrum aðferðum og má segja að áhugi og rannsakandans ráði ferðinni þar, spurningar 

verða að vera vel ígrundaðar, vel skipulagðar og röðunin sett fram á örvandi hátt til þess 

að hvetja viðmælanda til að svara heiðarlega og vel (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Mjög algengt er að opin viðtöl séu notið í eigindalegum rannsóknum, þar sem 

rannsakandinn leiðir viðtalið í þeim tilgangi að reyna að fá í ljós sýn og upplifun 

viðmælanda síns. Eigindalegum rannsóknaraðferðum hafa átt undir högg að sækja, þar 

sem að dregið er í efa trúverðugleika og eða réttmæti þegar kemur að eigindalegum 

viðtölum, sú umræða sem myndast hefur um eigindaleg viðtöl skýra þá mismundandi 

aðferðagræði sem í þeim felst. Í rannsóknarformi eins og eigindalegum rannsóknum þá 

er gögnum safnað samann á kerfisbundinn hátt, síðan er unnið úr þeim þær upplýsingar 

sem borist hafa. Það form sem ég mun notast við er eitt af formum eigindalegra 

rannsókna er að ég tek viðtöl og þau hljóðrituð og síðan vinn ég úr þeim (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). 

 

5.1 Framkvæmd viðtala og lýsing á viðmælendum 

Hér á eftir verður farið yfir fimm viðtöl, sem tekin voru tekin við einn aðstandenda 

fjölfatlaðan drengs, sem hafði í nokkur ár verið mjög virkur í tómstundastarfi einnar 

félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum. Síðan voru tekin viðtöl við fjóra starfsmenn í 

félagsmiðstöðvum, starfsvið viðmælenda minna er misjafn, tveir viðmælendur eru 

starfsmenn á gólfi sem vinna mjög náið með einstaklingum þegar opið er í 

félagsmiðstöðinni. Hinir tveir eru reynsluboltar á þessu sviði, annar viðmælendanna er 

forstöðumaður yfir félagsmiðstöð og er tómstundafulltrúi í sínu bæjarfélagi, annar þeirra 

starfar með unglingum á annan hátt og hefur verið tómstundafulltrúi hjá bæjarfélagi á 

Suðurnesjunum og forstöðumaður yfir félagsmiðstöð áður. 

Viðtölin voru tekin á vinnustað viðkomandi viðmælenda og voru viðtölin tekin upp til 

þess að tryggja betri úrvinnslu. Eigindalegt rannsóknarform var á viðtölunum og voru 

hafðar um 8 spurningar til stuðnings, voru þær notaðar sem viðmið til þess að leiða 

viðtölin meira áfram. Nafnleynd hvílir á viðmælendum til þess að tryggja að ekki sé 
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unnt að finna út hvaðan einstaklingarnir koma og hvar þeir vinna.  Eftir að viðtölin voru 

kláruð og unnin upp í tölvutækt form var þeim eytt. 

Ég mun gefa viðmælendum mínum önnur nöfn til þess að aðgreina svör þeirra frá hvor 

öðru. 

Nöfnin eru: 

 Stína 

 Stefán 

 Þórður 

 Friðrik 

 Sara 

 Guðmundur 

 

5.2 Viðtöl við aðstandenda einstaklings með fötlun 

 

Telur þú að Guðmundur hafi haft gott af því að stunda tómstundarstarf með öðrum 

einstaklingum án fötlunar, ef já af hverju? 

Sara :  

Já, mjög svo, hann hefði ekki mátt missa af því starfi sem þarna var. Hann var og er 

mjög félagslega sterkur, en skipulagt tómstundastarf í félagsmiðstöð tel ég hafi hjálpað 

honum mikið að styrkja sig enn meira félagslega. Hann mætti á allar opnanir, hann var 

varaformaður í nemendaráði félagsmiðstöðvarinnar og fór í allar ferðir sem 

félagsmiðstöðin fór í og það var aldrei neitt vandamál. 

 

Telur þú að allir hafi jöfn tækifæri til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á 

Suðurnesjum 

Sara:  

Nei, ég tel því miður að það séu ekki allir sem hafa jöfn tækifæri á því að stunda 

tómstundir í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum. Ég tel það velta mikið á aðstandendum 

hvernig því er háttað varðandi með það hvort að þessi eða þessi einstaklingur með 
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fötlun hafi tækifæri á því að stunda eftirfarandi tómstundir sem eru í boði. En við 

megum ekki gleyma því að spurningin spyr hvort að það séu allir sem hafi jöfn tækifæri 

og þá er verið að meina einstaklingar með fötlun og einstaklingar án fötlunar og þar tel 

ég sama gilda um þá einstaklingar að þetta velti mikið á baklandi þeirra.  

 

Telur þú einstaklinga með fötlun eigi auðvelt með að sækja tómstundastarf 

félagmiðstöðva á Suðurnesjum 

Sara:  

Því miður er það þannig að það geta verið teymin í kringum einstaklinga með fötlun 

sem hamla aðgengi hans að tómstundastarfi félagsmiðstöðva. Það eru ekki allir 

einstaklingar með fötlun sem búa hjá foreldrum sínum og geta áherslur teymisins verið 

hamlandi fyrir getu einstaklingsins til að sækja tómstundastarf félagsmiðstöðva. 

Liðveitendur geta haft áhrif á tækifæri þeirra þar sem að það oft speglast í þeirra áhuga 

hvað liðveitandi gerir með sínum skjólstæðingum. Ég tel að aðgengi fyrir einstaklinga 

með fötlun sé ekki hindrunar valdur, enda held ég að allar félagsmiðstöðvar hafi gott 

aðgengi að húsnæði sínu og innrastarfið sé til fyrirmyndar, þó svo að það sé ekki alltaf 

allt sem henti og sumir þurfi að sitja hjá á meðan en þá eru þau samt að taka þátt sem 

áhorfendur. 

 

Telur þú að samskipti á milli stofnana, þá félagsþjónustu í bæjarfélögum á Suðurnesjum 

sem sjá um málefni fatlaðar og félagsmiðstöðva mætti bæta, með það að leiðarljósi að 

bæta aðgengi einstaklinga með fötlun að tómstundastarfi félagsmiðstöðva á 

Suðurnesjum? 

Sara:  

Ég tel að það sé ekki auðvelt fyrir mig að svara þessari spurningu þar sem að 

Guðmundur hefur alltaf fengið að taka virkan þátt í öllu og ekki verið hindrað í neinu. 

En ef hann hefði í raun ekki haft okkur og þá baráttu sem við höfum barsit fyrir hans 

hönd hefði hann í raun aldrei farið mikið né stundað svona miklar tómstundir. Það 

skiptir miklu máli að einstaklingar með fötlun hafi sterkt bakland og hafi þann stuðning 

að gera þá hluti sem einstaklingar án fötlunar geta gert. Þá skiptir já, máli, að það séu 

samskipti á millistofnana sérstaklega þegar einstaklingar með fötlun eru í umsjón teyma 

og eru í beinum samskiptum við félagsþjónustuna heldur en foreldra. 
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Við viljum að Guðmundur fái sömu tækifæri og aðrir og við viljum að hann fái að vera 

úti með þeim og upplyfi lífið á sama hátt og þau.  

 „Guðmundur var úti að labba með unglingunum eitt kvöldið, það var hringt í systir 

mína útaf því að hann var úti, þá spyr systir mín hvort að einstaklingurinn geri sér grein 

fyrir því að hann sé jafn gamall og hinir unglingarnir“?  

Það er oft litið á einstaklinga með fötlun eins og þau séu litlu börnin og er búið að dæma 

þau mun minni en þau eru. Hún nefnir að lögreglan hefur stoppað unglingahópinn með 

honum Guðmundi þar sem að lögreglan taldi hann vera yngri en hann er, og hún seigir, 

hann gleymir þessu aldrei. Veltir Sara því fyrir sér hvort að fólk sé búið að mynda sér 

fyrirfram ákveðna skoðun á stöðu og aldri einstaklinga með fötlun. 

 

Hvað telur þú hamla tækifæri einstaklinga með fötlun til þess að stunda tómstundir í 

félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum? 

Sara:  

Ég er í þeirri stöðu að mér finnst þetta frekar erfitt að svara þessu þar sem að 

Guðmundur var alstaðar og komst alstaðar. En það má als ekki gleyma því að hann var 

rosalega heppinn að eiga sína félaga, sem tóku hann útum allt og hann var alstaðar með 

þeim og alltaf partur af hópnum. Hefði hann ekki fengið að vera með þeim í leikskóla 

og fylgt hópnum í gegnum grunnskólann og hefðum við ekki neitað því að hann yrði 

tekinn úr bekk í grunnskólanum væri hann ekki svona félagslega sterkur eins og hann er 

í dag. Hann fór einn út í frímínútur þar sem við vildum ekki að stuðningsfulltrúi væri 

með honum útí frímínútum heldur var hann með félögum sínum. Ég tel að það 

einstaklingar í fötlun eigi ekki að vera í bómull og það er kannski það sem hann hefur 

haft gott af enda eigum við að koma fram við þau eins og jafningja. Guðmundur kenndi 

jafnöldrum sínum mjög mikið sjálfur og tel ég það hafi verið rosalega gott fyrir 

gangkvæman skilning á aðstæðum einstaklinganna. 
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5.3 Viðtöl við starfsfólk félagsmiðstöðva á Suðurnesjum 

 

Telur þú einstaklinga með fötlun hljóti ávinning á því að stunda tómstundir með 

einstaklingum án fötlunar? Ef já, hver er ávinningurinn. 

Allir viðmælendur voru sammála og töldu að einstaklingar með fötlun myndu eflaust 

hljóta góðs af því að stunda tómstundir með öðrum einstaklingum án fatlanna.  Stína 

taldi að einstaklingar með fötlun hefðu bara gott á því að stunda tómstundir í 

félagsmiðstöðvum innan um aðra einstaklinga, og að það væri mjög jákvætt og 

styrkjandi fyrir einstaklinga með fötlun stundi tómstundastarf félagsmiðstöðva þó að 

það væri ekki nema bara að koma, til þess að brjóta sig úr félagslegri einangrun sem þau 

eiga oft hættu á að lenda í.  

Stefán nefndi að það er mikilvægt fyrir þau að koma og taka þátt, enda getur það aukið á 

vellíðan hjá einstaklingum með fötlun og hjálpað þeim að styrkja sína félagslega stöðu í 

grunnskólanum, félagsmiðstöðinni eða bara í sínu daglega lífi. Stefán nefndi að starf 

félagsmiðstöðva væri byggt uppá að vera frítt og að það kosti ekki í starfið sem slíkt 

nema þá á sérstök böll, þetta fyrirkomulag ætti að henta einstaklingum með fötlun mjög 

vel þar sem að auka kostnaður við að stunda ákveðna tómstund er þá ekki til staðar í 

tómstundum félagsmiðstöðva nema að lámarki. Stefán hefur sjálfur reynslu á því að 

hafa einstakling með fötlun í tómstundastarfi hjá sér og telur Stefán að það hafi skipt 

sköpun fyrir þann einstakling að fá að stunda tómstundir með öðrum einstaklingum. 

 

Þórður taldi að það væri ekki spurning um að einstaklingar með fötlun hljóti góðs af því 

að stunda tómstundir með einstaklingum án fötlunar, enda hefur hann sjálfur ekki trú á 

aðskilnaði á milli einstaklinga með fötlun og án fatlana þegar það kemur að 

tómstundastarfi, skólastarfi eða almennt starfi yfir höfuð. Þórður nefni að hann þekki til 

þess dæmi að einstaklingar með fötlun hafi alla tíð frá barnæsku og til dagsins í dag 

verið partur af samfélaginu, þar sem jafnaldra þeirra og aðrir einstaklingar í samfélaginu 

tóku þeim sem jafningjum. Tel ég að það hafi skilað sér til baka í mun sjálfstæðari og 

félagslega sterkum einstaklingum. Friðrik bendir á að í hann félagsmiðstöð hafi hann 

sjálfur verið með einstakling með fötlun, sem tók sinn tíma til að kynnast og treysta 

krökkunum og starfsfólki í félagsmiðstöðinni. Á loka ári hans í félagsmiðstöðinni fór 

hann uppá svið og tók þátt í söngvakeppni við mjög góðar undirtektir, sér maður vel 
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ungmenni taka út mikinn þroska við að vera innan um krakk án fatlana. Friðrik nefni að 

hann hafi kynnt sér hugmyndafræði Sesselíu Sigmundsdóttur sem var ein sú fyrsta á 

Íslandi til þess að afnema þessar aðgreiningar þar sem að einstaklingar með fötlun voru 

settir í sér flokk , og settir í tossabekk. Friðrik efast ekki um það að það sé vel hægt að 

láta einstaklinga með fötlun alast upp og þroskast með einstaklingum án fötlunar, og til 

þess að ná settum markmiðum verðum við að afnema aðgreiningar. 

 

 

Telur þú að allir hafi jöfn tækifæri til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á 

Suðurnesjum? 

Flestir viðmælendur voru sammála um það að flest allir einstaklingar hefðu jöfn 

tækifæri til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á suðurnesjum. En samt vildu 

þau meina að það væri misjafnt eftir stöðu einstaklinga að hverju sinni. Flestir 

viðmælendur töluðu um að félagsmiðstöðvarnar á Suðurnesjum væru að vinna að 

sameiginlegum markmiðum, félagsmiðstöðvarnar væru partur af samtökum sem eru 

kölluð Samsuð „samtök félagsmiðstöðva á Suðurnesjum“ og halda þeir reglulega fundi 

til samráðs og samræmingar á dagskrá og starfi félagsmiðstöðva. Stína nefnir að í 

félagsmiðstöðinni sem hún vinnur í séu ávallt allir velkomnir og að allir hafi aðgang að 

starfinu. En því miður er það oft þannig að sami hópurinn sæki alltaf starfið í 

félagsmiðstöðinni og vildi hún að það væru fleiri einstaklingar sem myndu sækja það, 

einstaklingar með fötlun og aðrir ó fatlaðir einstaklingar. 

 

Stefán telur að það sé ekkert sem stoppar einhvern einn hóp fram yfir annan, og telur 

hann að allir hafi jöfn tækifæri til þess að sækja tómstundastarf félagsmiðstöðva á 

Suðurnesjum. Stefán bendir á að það sé ávallt bundið hverjum einstaklingi fyrir sig 

hvort að hann komist á staðinn til þess að stunda eftirfarandi tómstundir og  þurfa 

einstaklingar með fötlun meiri aðstoð við það en aðrir einstaklingar. Þórður telur að það 

hafa eflaust ekki allir jöfn tækifæri, og nefnir að það geta verið mismunandi ástæður, þá 

víðtækari en bara einstaklingar með fötlun búi við takmarkanir. Þær ástæður sem Þórður 

nefnir eru að til dæmis búseta einstaklinga, staðsetning félagsmiðstöðvar, tímasetningar  

á opnun, almennis samgöngur. Þórður nefnir að það megi eflaust taka meiri tillit til 

einstaklinga með fötlun í skipulagningu tómstundastarfs félagsmiðstöðva sem hann telur 



28 

snúi eflaust meira að tæknilegum atriðum, eins og aðgengi að húsnæði félagsmiðstöðva 

og þyrfti að skoða það vel. 

 

Friðrik telur sig ekki geta svarað fyrir hinar félagsmiðstöðvarnar en telur samt að flesta 

félagsmiðstöðvarnar séu með þokkalegt aðgengi fyrir alla, aðgengi fyrir einstaklinga 

með fötlun sé með ágætis móti, þá sérstaklega í félagsmiðstöðinni sem hann vinnur í og 

er með umsjón yfir. Þar er skábraut fyrir hjólastóla, salerni eru með viðeigandi búnaði 

og er búið að teikna upp lyftu í húsnæðið sem mun breyta aðgengi fyrir einstaklinga 

með fötlun töluvert mikið. Ef við tölum um einstaklinga með fötlun og aðgengi þeirra 

að tómstundastarfi félagsmiðstöðva, þá trúi ég því að þeir einstaklingar sem hafi ekki 

foreldra eða aðstandendur sem geta komið þeim í félagsmiðstöðina. Friðrik nefnir að sá  

einstaklingur sem var hjá þeim í tómstundastarfi  komst sjálfur á hjólastólnum sínum í 

félagsmiðstöðina en hann efaðist um að hann hafi haft tækifæri á að komast í starf 

félagsmiðstöðvarinnar ef hann hefði verið með búsetu í öðrum enda bæjarins. 

 

 

Telur þú einstaklinga með fötlun eigi auðvelt með að sækja tómstundastarf 

félagmiðstöðva á Suðurnesjum 

Viðmælendur eru nokkuð sammála að það sé misjafnt eftir fötlun einstaklinga hversu 

auðvelt þau eiga með aðgengi að tómstundarfi félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. Stína 

telur að það velti mikið á því hvort þau fái aðstoð heimafyrir og hjá þeim teymum sem 

eru að vinna með þeim geta veitt þeim aðstoð til þess að mæta opnanir félagsmiðstöðva. 

Stína seigir að félagsmiðstöðvar og starfsfólk félagsmiðstöðva eru öll viljug og fús til 

þess að taka á móti einstaklingum með fötlun, en einstaklingar með fötlun þurfi oft bara 

aðstoð til þess að geta sótt starfið. Stefán nefnir sömu hluti og Stína og leggur áherslu á 

það að einstaklingar með fötlun þurfi að hafa úræði sem leiði þeim í átt að 

tómstundastarfi félagsmiðstöðva. 

 

Þórður telur að það sé misjafnt eftir fötlun, og getur líka verið misjafnt eftir 

félagsmiðstöðvum. Þórður telur almennt sé að einstaklingar með fötlun þurfi að bera sig 

eftir því sjálf og þurfa vera vakandi yfir því sem er að gerast að hverju sinni. 

Liðveitendur og aðstandendur geta spila stórt hlutverk í aðgengi þerra að 
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tómstundastarfi félagsmiðstöðva og þurfa þau að vera vakandi fyrir því sem er að gera. 

Þórður telur það geta verið svolítill þröskuldur að frumkvæðið þurfi að vera svolítið hjá 

einstaklingum með fötlun, sem geta átt erfitt með það að sækja svona tómstundastarf.  

 

Friðrik leggur áherslu á að einstaklingar með fötlun þurfi á hvatningu að halda frá 

liðveitendum og aðstandendum. Starfsfólk félagsmiðstöðvarinnar hjá honum fara í 

grunnskólann og kynna fyrir ungmennum í skólanum starf félagsmiðstöðvarinnar mjög 

vel, Friðrik nefnir að félagsmiðstöðin hefur haldið reglulegu sambandi við aðrar 

stofnanir sem vinna með einstaklinga með fötlun, kynnum við starfið fyrir þeim ásamt 

að fá þau í heimsókn til okkar. Friðrik leggur áherslu á það að félagsmiðstöðin leggur 

mikla áherslu á það að skapa sömu tækifæri fyrir alla einstaklinga, en í leiðinni nefnir 

hann að það séu ekki mikið um það að einstaklingar með fötlun eru ekki koma í starf hjá 

félagsmiðstöðinni. 

Telur þú að samskipti á milli stofnana, þá félagsþjónustu í bæjarfélögum á Suðurnesjum 

sem sjá um málefni fatlaðar og félagsmiðstöðva mætti bæta, með það að leiðarljósi að 

bæta aðgengi einstaklinga með fötlun að tómstundastarfi félagsmiðstöðva á 

Suðurnesjum? 

Allir viðmælendur töldu að samskipti á milli stofnana væri mjög þörf, og það þyrfti að 

bæta hana meir. Þá töluðu þau um að upplýsingaflæðið þarf að streyma í báðar átti svo 

að samstarfið virki og gangi upp. Stína telur að það mætti bæta samskiptin mun meira,  

en telur að það eigi ekki að vera bara félagsmiðstöðin sem eigi að sjá um samskiptin 

eins og það vill oft verða þegar samskipti eiga sér stað á milli stofnanna. Stína seigir að 

allir einstaklingar á aldrinum 13 – 16 ára fá sendan póst um það hvað sé að ske í 

félagsmiðstöðinni að hverju sinni og ætti það ekki að vera hindrandi að þeirra hálfu. 

Stefán telur að það sé ekki spurning um að það þurfi að bæta samskiptin á milli 

stofnanna, seigir hann að hann viti ekki betur en að samskipti á milli stofnana er í 

lámarki og þurfi að efla til þess að gefa einstaklingum með fatlanir jöfn tækifæri á að 

stunda tómstundir félagsmiðstöðvanna. Stefán telur að það gæti verið mjög gaman og 

gott fyrir einstaklinga með fötlun að stunda tómstundir í nýju umhverfi sem þau eru ekki 

vön á að vera í. 

 

Þórður benti á að við þessu væri bara stutt svar sem væri já, og hægt væri að skrifa heila 

mastersritgerð um þetta málefni. Þórður bendir en fremur á að það eru þrjú sjónarmið á 
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þessu máli, sem þarf að taka tillit til annarsvegar er það sjónarmið sem á að vera 

almennt ríkjandi í almennri þjónustu, þá er það að aðgengi að þjónustunni á að vera 

þægileg, og grunn hugmyndin á þjónustunni á að ganga útá það að kúnninn á að ganga 

fyrir, þannig að ef  einstaklingur með fötlun ætli að nýta sér starf félagsmiðstöðva eiga 

allir að geta aðstoðað einstaklinginn við það, þá þarf samtarf á milli starfseiningar og 

upplýsingaflæði að vera mjög gott.  

Þórður lagði áherslu á það að eðli þeirra mála sem félagsþjónustan er að vinna við, 

félagsþjónustan er að vinna við málefni einstaklinga og vinna með trúnaðarmál, og er 

félagsþjónustan  bundin af lögum og reglum af réttindum einstaklinga þegar kemur að 

upplýsingagjöf, og bætir Þórður við að hendur félagsþjónustunnar eru oft bundnar þegar 

kemur að því að veita upplýsingar um einstaklingana, sem setur ákveðnar takmarkanir. 

Síðan er þriðja takmörkunin, sem er vinnuálög og tímafaktor,  samræming og samstarf. 

Samráðsfundir taka oft mjög mikinn tíma og það er oft ekki mikill tími til að vinna þá 

vinnu sem hlýst eftir þá fundi, og bendir Þórður á að upplýsingaflæðið verður oft ekki 

nógu gott þegar mikill tími fer í fundarsetu en lítill tími fer í úrvinnslu ganga úr 

fundunum.  

Þórður segist hafa það á tilfinningunni og hafa reynslu á og hann telji að aðrar fagstéttir 

líti ekki á félagsmiðstöðvarfólk sem jafningja, að þar sé ekki fagstétt að tala við fagstétt. 

Þórður seigir að þetta getur átt við skólasamfélagið sem og félagsþjónustuna og getu 

haft áhrif á það hvernig upplýsingar eru að streyma til félagsmiðstöðvarinnarnar sem er 

að veita ákveðna þjónustu til einstaklinga í samfélaginu. Þórður bendir á að hans viðhorf 

á samstarfi á milli misjafna eininga á að vera reglubundið upplýsingaflæði, þá er það 

reglubundnir upplýsingafundir sem starfsfólk taka þátt, vinna samann og væntanlega að 

brjóta niður fordóma. 

 

Friðrik vill meina að það þurfi að bæta samstarfið, en félagsmiðstöðin hjá honum er í 

góðum samskiptum við félagsþjónustuna í þeirra bæ, og er mikill vilji að vinna með öllu 

þeim sem vilja vera í samstarfi við þau og taka þeim opnum höndum. Friðrik vill meina 

að því meira sem fagfólk vinnur samann því meiri árangur skapast í tómstundamálum. 
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Hvað telur þú hamla tækifæri einstaklinga með fötlun til þess að stunda tómstundir í 

félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum? 

Viðmælendur eru sammála um að stóri parturinn í tækifæri einstaklinga með fötlun til 

þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum, sé almenn aðstoð og 

hvatning til þess að taka þátt.  

Stína telur að þeir þættir sem eru hamlandi fyrir einstaklingar með fötlun til þess að taka 

þátt í tómstundastarfi sé að þau fái aðstoð til þess að þora að mæta. Stína telur að þeir 

einstaklingar með fötlun sem eru í bekkjum með öðrum ó fötluðum einstaklingum, hafi 

bekkjarfélaga sem þau þekkja vel og treysta gætu fengið þau til þess að aðstoða sig við 

að komast í tómstundastarf félagsmiðstöðva. Stína sagði að þau koma ekki í starfið ein,  

en þurfa á aðstoð til þess að koma í tómstundastarf félagsmiðstöðva, og geta 

liðveitendur og eða aðrir aðstandendur aðstoða þau við það.    

Stefán telur að ástæðan gæti verið að þau þurfi að treysta á meiri hjálp frá öðrum, til 

þess að geta stundað þær tómstundir sem eru í boði í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum. 

Stefán telur að það sé ekkert frá félagsmiðstöðvunum sjálfum sem væri hamlandi fyrir 

einstaklinga með fötlun. Stefán telur að þetta sé mjög einstaklings bundið, þá hvað 

varðar þá hjálp sem þau þurfa að fá, Stefán telur að það hafi líka áhrif á tækifæri 

einstaklinga með fötlun staða og geta foreldra og nánustu til þess að aðstoða þau til þess 

að komast í tómstundastarf Félagsmiðstöðva. 

 

Þórður telur það geti verið tvennt sem hamlar tækifæri einstaklinga með fötlun að 

aðgengi að tómstundastarfi félagsmiðstöðva, hann hugsa að það geti verið 

tómstundarframboðið, og er ekki viss um að þau henti öllum einstaklingum með fötlun. 

Þannig að ef einstaklingur með fötlun vildi taka þátt í tómstundastarfi 

félagsmiðstöðvarinnar þá þyrfti hann eflaust að sitja svolítið hjá, í einhverjum 

verkefnum sem verið er að vinna, sem er kannski óhjákvæmilegt í svona 

tómstundastarfi, maður getur ekki verið með í öllu. Þórður telur að hitt sé þá tæknileg 

atriði. Samgöngur, aðgangur að félagsmiðstöðvum og aðstoð til þess að geta stundað 

starfið. Sumt er auðvelt að laga, aðgengismál og smá útsjónasemi smá fjármagn. Það 

sem kallar á manneskju til aðstoðar getur verið erfiðara og þyngra vegna meiri 

fjárúthlutunar og þeir þættir gætu batnað með meiri samskiptum á milli 

félagsmiðstöðvarinnar og félagsþjónustu. Þórður leggur áherslu á að starfsfólk í 

félagsmiðstöðva sé upplýst og þekki réttindi, skyldur og aðbúnað einstaklinga með 
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fötlun, og þegar að forstöðumaður sem stýrir félagmiðstöðvarstarfinu veit að það er 

einstaklingur með fötlun að taka þátt í starfinu hjá sér, að hann geri ráð fyrir honum  í 

starfinu og tryggir þar með að það sé tekið á móti þeim einstaklingi með fötlun á réttan 

hátt.  

 

Friðrik telur að það sé bæði hvatning, foreldar fjölskyldan og aðstandendur heimavið, 

bæði með að reyna að aka og sjá til þess að einstaklingurinn komist í félagsmiðstöðvar. 

Almennt aðgengið að félagsmiðstöðinni  er mjög gott og ekkert vandamál fyrir 

einstaklinga með fötlun að koma inní húsnæði og taka þátt. Friðrik telur að þetta snúist 

meira um aðstandendur og fjölskyldu, þeirra hvatning og koma þeim á staðinn. 

 

 

6. Niðurstöður 

Í upphafi var spurt, hvort það sé verið að mismuna unglingum á Suðurnesjum af 

aðgengi að tómstundastarfi félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. Eftir vinnu  á verkefninu er 

mér alveg ljóst að það sé ekki verið að mismuna unglingum með fötlun á Suðurnesjum. 

Það kemur en fremur fram að tómstundir eru mikilvægt verkfæri til þess að bæta 

félagslega stöðu einstaklinga með fötlun, og brjóta þau úr sínu daglega mynstri, 

mikilvægi þess að einstaklingar með fötlun fái að stunda tómstundir með öðrum 

ófötluðum einstaklingum er mikið og getur haft mikil áhrif á stöðu einstaklinga með 

fötlun í samfélaginu. 

Það sem kom sterklega fram var að starfsfólk félagsmiðstöðva á Suðurnesjum eru  af 

öllum vilja gerð til þess að taka á móti einstaklingum með fötlun í tómstundastarfið hjá 

félagsmiðstöðinni þeirra. En þarf starfsfólk engu að síður að vera vakandi um stöðu, 

réttindi og hagsmuni einstaklinga með fötlun til þess að geta unnið með þeim í 

tómstundastarfi félagsmiðstöðva. Lítið hefur verið skrifað um tómstundir einstaklinga 

með fötlun, þegar ég fór að skoða þetta betur var mjög lítið að sjá um skriftir um 

tómstundarstarf og gildi þeirra fyrir einstaklinga með fötlun í félagsmiðstöðvum. Ákvað 

ég því að leggja af stað í þetta verkefni og kynna mér þennan vettvang betur og leita 

svara við nokkrum spurningum.  

Hér að neðan mun ég koma með mína túlkun á rannsóknarspurningunum. Mín fyrsta 

rannsóknaspurning var. 
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Telur þú að Guðmundur hafi haft gott af því að stunda tómstundastarf með öðrum 

ófötluðum einstaklingum, ef já af hverju? 

Ég ákvað að spyrja foreldri drengs sem var í fullu tómstundastarfi einnar 

félagsmiðstöðvar á Suðurnesjum sér spurningu um það hvort hún taldi að sonur hennar 

hefði haft got af því að stunda tómstundastarf með öðrum einstaklingum án fatlanna. 

Sara tekur það sterklega fram í viðtalinu að sonur hennar hefði ekki mátt missa af því 

starfi sem var í boði í félagsmiðstöðinni, bendir Sara á að hann Guðmundur hafi og er 

mjög félagslega sterkur einstaklingur sem hafi styrkst mjög mikið á þeim árum sem 

hann lagði stund á tómstundastarfið í félagsmiðstöðinni sinni. Í því efni sem ég hef lagt 

fram í ritgerðinni minni, má sjá tengingar á milli efnisins og svara móður Guðmundar, 

þegar kemur að mótun sjálfsmyndar og stöðu hans í samfélaginu sjáum við að 

tómstundir gegna miklu hlutverki til þess að bæta líðan og haf einstaklinga með fötlun. 

 

Telur þú einstaklinga með fötlun hljóti ávinning á því að stunda tómstundir með 

ófötluðum einstaklingum? Ef já, hver er ávinningurinn. 

Í viðtölunum kom fram að einstaklingar með fötlun hljóti ávinning á því að stunda 

tómstundir með einstaklingum án fatlana. Stuðli það að sterkari félagslegri stöðu og 

þroska einstaklinga með fötlun, sem gefur þeim ákveðinn sess í samfélaginu. Vegna 

mikillar áherslu á opinbera stefnu í málefnum fatlaðra, hafa ríki og bæir hunsað nauðsyn 

tómstunda í lífi einstaklinga með fötlun (Patterson og Pegg, 2009). McGill (1996) vildi 

meina að tómstundir myndu hjálpa til við að lýsa því hvernig einstaklingar lýta á sjálfan 

sig í daglegu starfi, gegnum þátttöku okkar í tómstundum höfum við öðlast meiri 

skilning af því hver við erum og höfum styrkt félagslega stöðu okkar og tilvist okkar.  

 

Það hefur verið löngu talið að tómstundir spili mikilvægt hlutverk í styrkingu á gæðum 

líf einstaklinga, meðal annars að aðstoða við það að gera líf einstaklinga með fötlun 

bærilegri og til þess að losa um stress og þreytu. Að styrkja líkamlega heilsu, sjálfsálit, 

aukin tækifæri til þess að læra, þróun kunnáttu, að taka áhættur, að minnka líkurnar á 

veikindum og styrkja félagslega stöðu einstaklinga með fötlun (Patterson og Pegg, 

2009). Það er alveg ljóst að einstaklingar með fötlun hljóti góðs af því að stunda 

tómstundir með einstaklingum án fatlana, til þess að styrkja félagslega stöðu sína og 

stuðla að félagslegum þroska. 
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Telur þú að allir hafi jöfn tækifæri til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á 

Suðurnesjum? 

Að vissuleiti hafa ekki allir jöfn tækifæri á að stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á 

Suðurnesjum, þar sem að staða fötlunar er misjöfn eftir einstaklingum. Voru 

viðmælendur á báðum áttum þegar kom að þessari spurningu, því að jú þau töldu að það 

allir hefðu jöfn tækifæri til þess að stunda tómstundir í félagsmiðstölvun á Suðurnesjum, 

þá frá þeirra bæjardyrum litið. En vandamálin væru persónubundin og er margt sem 

kemur til greina þegar það mál er skoðað til hlítar, getur það verið félagsleg staða 

einstaklings, búseta einstaklingsins, opnun og dagskrá félagsmiðstöðvarinnar.  

Ákveðin tómstund getur haft hamlandi áhrif á einstaklinga ófatlaða sem og fatlaða, á 

þann veg að þau geta ekki tekið þátt í tómstundinni vegna fötlunar eða annarra forsenda. 

Þó svo að það sé ekki mikið ritað um og rannsakað um jöfn tækifæri einstaklinga með 

fötlun í tómstunda starfi félagsmiðstöðva, er samt verið að vinna í því að bæta stöðu 

þeirra og minnka bilið á milli þess að hafa ekki tækifæri og að hafa tækifæri. Í kaflanum 

hér að ofan „að hafa jöfn tækifæri― fer ég yfir þann mismun sem getur orðið á stöðu 

einstaklinga með fötlun, hvort sé verið að tala um vinnu eða aðgengi að tómstundastarfi. 

Evrópudeild Alþjóðasamtaka um vinnu og verkþjálfun lagði fram yfirlýsingu daganna 

27.-30.maí 2003 henni er gert á að taka á vandamáli innan Evrópusambandinu um stöðu 

einstaklinga með fötlun á vinnumarkaði þar sem ríkið á að koma betur inní málin 

(Workability International –Europe, 2003). Í skýrslu frá ríkisendurskoðun frá 1995 um 

sambýli fatlaðar og verndaða vinnustaði kom í ljós að félagsleg réttindi og stað 

einstaklinga með fötlun væri mismunandi eftir vinnustöðum, þá í öðrum orðum væri um 

mismunun að ræða. 

 

Það er alveg ljóst að það hafa ekki allir jöfn tækifæri á að stunda tómstundir í 

félagsmiðstöðvum, á það bæði við einstaklinga með fötlun og ekki. Í viðtölum við 

móður drengs sem hafði verið virkur þáttakandi í tómstundastarfi félagsmiðstöðva, kom 

í ljós að hún taldi að það væru ekki allir sem ættu jöfn tækifæri og að henni fyndist að 

það væri búið að stimpla fyrirfram einstaklinga með fötlun. Sara nefnir „Guðmundur 

var úti að labba með unglingunum eitt kvöldið, það var hringt í systir mína útaf því að 

hann var úti, þá spyr systir mín hvort að einstaklingurinn geri sér grein fyrir því að 

hann sé jafn gamall og hinir unglingarnir“. 
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Þegar rýnt er í viðtölin og svör viðmælenda skoðuð sjáum við að einstaklingar með 

fötlun eru oft ekki á sama báti þegar kemur að jöfnum tækifærum, þar sem þau eru 

annaðhvort fyrirfram stimpluð eða með mismunandi fötlun. Getur það haft afleiðingar 

fyrir einstaklinga með fötlun, og tækifæri þeirra til þess að njóta sömu réttinda og aðrir 

ófatlaðir einstaklingar. 

 

Telur þú einstaklinga með fötlun eigi auðvelt með að sækja tómstundastarf 

félagmiðstöðva á Suðurnesjum 

Það er mjög persónubundið hvort að einstaklingar með fötlun eigið auðvelt með að 

sækja tómstundastarf félagsmiðstöðva á Suðurnesjum, mér er það alveg ljóst eftir viðtöl 

við einstaklinga og þá vinnu sem hefur verið lögð í ritgerðina, að þeir þættir sem spila 

þar inní séu nokkrir.  

Möguleikar einstaklina með fötlun til þess að koma sér fram og til baka frá 

félagsmiðstöðinni veltur á getur foreldra og aðstandenda til þess að koma þeim í 

félagsmiðstöðina. Þessir þættir geta verið hamlandi fyrir einstaklinga með fötlun, þar 

sem að misjöfn fötlun getur verið á einstaklingunum og  þarfir hans til aðstoðar á því að 

koma sér á milli staða mis mikil. Það er annar þáttur í þessu og er það upplýsingar, 

áhugi og hvatning heimafyrir og frá þeim aðilum sem vinna með einstaklinginn.  

Eru foreldra, aðstandendur eða liðveitendur nógu vel upplýstir um starf félagsmiðstöðva 

og opnunartíma? Telja foreldrar, aðstandendur eða jafnvel liðveitendur að einstaklingar 

með fötlun séu ekki velkomin í tómstundastarf félagsmiðstöðva með öðrum 

einstaklingum á fötlunar? Þriðji þröskuldurinn eru samskipti. 

  

Með góðum og reglulegum samskiptum á milli félagsmiðstöðvar, foreldra, 

aðstandendur og félagsþjónustu er hægt að byggja upp grundvöll fyrir einstaklinga með 

fötlun til þess að sækja tómstundastarf félagsmiðstöðva á Suðurnesja. Þar með er hægt 

að eiða þeirri óvissu sem gæti ríkt um stöðu einstaklinga með fötlun að aðgengi þeirra 

að tómstundum félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. 
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Telur þú að samskipti á milli stofnana, þá félagsþjónustu í bæjarfélögum á Suðurnesjum 

sem sjá um málefni fatlaðar og félagsmiðstöðva mætti bæta, með það að leiðarljósi að 

bæta aðgengi einstaklinga með fötlun að tómstundastarfi félagsmiðstöðva á 

Suðurnesjum? 

Það er mitt mat eftir þá vinnu sem ég hef lagt í ritgerðina að samskipti á milli stofnana 

þarf að vera meira, tel ég að það þurfi að vera á báða bóga svo að allar stofnanir hljóti 

góðs af, með reglulegum samskiptum á milli stofnana er hægt að bæta stöðu 

einstaklinga með fötlun að aðgengi að tómstundastarfi félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. 

Þórður nefnir að hans viðhorf á samskiptum á milli stofnana eiga að vera reglulegir 

upplýsingafundir þar sem allar stofnanir bæjarfélagsins sem vinna með einstaklinga á 

þessu sviði koma samann og stemma saman bækur sínar. Þórður bendir einnig á að lög 

og reglur sem félagsþjónustan þurfi að vinna eftir hamli samskipti félagsþjónustunnar 

við aðrar stofnanir verulega, þarna verð ég að taka undir og tel að oft er starfsfólk 

félagsþjónustunnar með bundnar hendur þó svo að þau vilja allt gera í samskiptum við 

aðra fagaðila. 

 

 Það vakti athygli mína að allir viðmælendur töldu að þörf væri á meiri samskiptum á 

milli stofnana, og töldu flest allir að það væri stór partur í því að hamla aðgengi 

einstaklinga með fötlun að tómstundastarfi félagsmiðstöðva. Tek ég undir orð Þórðar að 

oft líta aðrar fagstéttir svo á að starfsfólk félagsmiðstöðva sem ekki jafningja, og að ekki 

sé fagstétt að tala við fagstétt sem getur haft hamlandi áhrif á aðgengi einstaklinga með 

fötlun. Friðrik vill meina að því fleiri fagfólk sem vinna sameiginlega að settum 

markmiðum  því meiri átangur skapast í tómstundamálum á Íslandi. 

 

Það er alveg ljóst að samskipti á milli fagfólks sem vinnur við frítíma einstaklinga þurfa 

að vera miklar, fagfólk sem vinna á vettvangi frítímans þurfa að vera vel vakandi um 

þær leiðir og aðferðir sem hægt er að fara þegar kemur að aðgengi einstaklinga með 

fötlun að tómstundastarfi félagsmiðstöðva, því að þarfir einstaklinganna eru misjafnar. 
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Hvað telur þú hamla tækifæri einstaklinga með fötlun til þess að stunda tómstundir í 

félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum? 

Viðmælendur eru sammála um að hamlandi þættir einstaklinga með fötlun séu 

samskipti, geta til að koma sér á staðinn og geta fjölskyldu og aðstandenda til þess að 

aðstoða þau. 

Það eru margir þættir sem geta hamlað tækifæri einstaklinga með fötlun til þess að 

stunda tómstundir í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum, en tel ég ásamt viðmælendum að 

aðbúnaður og aðgengi að húsakynnum félagsmiðstöðva sé til fyrirmyndar og sé ekki 

partur af þeirra hömlunum. Það eru nokkrir hömlunarþættir sem gætu haft áhrif á getu 

einstaklinga með til þess að stunda tómstundastarf í félagsmiðstöðvum á Suðurnesjum, 

þar spila inní félagsleg staða einstaklingsins, upplýsingar til einstaklinga, stig fötlunar 

og geta þeirra til að koma sér á milli staða. 

 

Styrking á félagslegri stöðu einstaklinga með fötlun er mikilvæg, og er tómstundastarf 

einn af þeim þáttum í því ferli. Eins og kemur fram í ritgerðinni þá geta verið nokkrir 

þættir sem liggja á bakvið félagslega stöðu einstaklinga, það má nefna skólagöngu, 

bekkjar fyrirkomulag og vinahópar. Það gefur augaleið að einstaklingur sem er ekki 

félagslega sterkur innan síns jafningjahóps á minni möguleika til þess að sækja 

tómstundastarf félagsmiðstöðva einn og sér, þar sem að hann er kannski ekki tilbúinn til 

að sækja starf á vettvangi sem hann er ókunnugur á og getur þetta hamlað tækifæri 

einstaklings með fötlun til að taka þátt í virku tómstundastarfi. 

 

Samskipti og upplýsingar eru mikilvægir þættir í að upplýsa einstaklinga með fötlun um 

þá möguleika sem hann hefur í samfélaginu og hvað honum stendur til boða, geta þessir 

þættir virkað jákvætt og hvetjandi á einstaklinga með fötlun. Með betri upplýsingum og 

samskiptum eiga einstaklingar með fötlun greiðari aðgang að tómstundastarfi 

félagsmiðstöðva og fjölskyldur, aðstandendur og liðveitendur eru mun upplýstari um þá 

möguleika sem einstaklingur með fötlun hefur. Þessir þættir spila mikið hlutverk í að 

afnema hömlur til ástundunar á tómstundastarfi fyrir einstaklinga með fötlun. 

 

Stig fötlunar er misjafnt eftir einstaklingum og eiga sumir auðveldara með að koma sér 

á milli staða en aðrir, þessi þáttur í lífi einstaklinga með fötlun getur haft hamlandi áhrif 

á ástundun á tómstundastarfi félagsmiðstöðva. Þeir einstaklingar sem þurfa á aðstoð að 
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halda til þess að komast leiða sinna þurfa annaðhvort að stóla á fjölskyldumeðlimi, 

aðstandendur eða félagsþjónustu sem getur oft verið erfitt og fer alfarið eftir getu 

fjölskyldumeðlima, aðstandenda og félagsþjónustu hvort að viðkomandi einstaklingur 

komist í tómstundastarfið að hverju sinni. 
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7. Lokaorð 

Mér er alveg ljóst eftir þá vinnu sem ég lagði í ritgerðina og þá vinnu sem ég lagði í að 

afla upplýsingar um efni ritgerðarinnar, í gegnum viðtöl og heimsókna á stofnanir að 

unglingum með fötlun séu ekki mismunað af aðgengi að tómstundastarfi 

félagsmiðstöðva á Suðurnesjum. Ég tel að félagsmiðstöðvar þurfa að taka sig á til þess 

að opna tómstundastarf félagsmiðstöðva og kynna það meira fyrir einstaklingum með 

fötlun. Félagsmiðstöðvar þurfa að mynda mun meiri tengsl við þær stofnanir sem vinna 

með börn og unglinga og vinna þau tengsl á faglegan hátt, til þess að tryggja bestu 

mögulegu aðstæður fyrir einstaklinga með fötlun. En félagsmiðstöðvar mega og geta 

ekki bara verið einar í samskiptum við stofnanirnar því að stofnanirnar þurfa líka að 

vera í samskiptum við félagsmiðstöðvar til baka, þannig tryggjum við að upplýsingar og 

sú þjónusta sem veitt er fyrir börn og unglinga skili sér til þeirra einstaklinga sem þurfa 

á henni að halda. 

 

Ég tel að starfsmenn á vettvangi frítímans séu ávallt tilbúinn til þess að taka á móti 

einstaklingum með fötlun í  það tómstundastarf sem er í boði í félagsmiðstöðinni að 

hverju sinni, og að starfsfólk vill öðlast betri og dýpri sýn á þann veruleika sem 

unglingar með fötlun lifa og hrærast í dags daglega svo að þau eigi auðveldari með að 

stunda tómstundastarf í félagsmiðstöðvum. 

 

Ég tel mig hafa öðlast mikinn skilning við þá vinnu sem ég lagði í ritgerðina, og tel mig 

skilja og sjá heim einstaklinga með fötlun mun betur nú en ég gerði áður. Í 

vettvangsnámi mínu fór ég á skammtímavistun fyrir einstaklinga með fötlun, þar lærði 

ég mikið ásamt því að fara sjálfur í heimsóknir á vinnustaði og aðrar stofnanir sem eru 

fyrir einstaklinga með fötlun. Með þessu átti ég að dýpka mig meira í því námsefni sem 

ég ætlaði að skrifa um í þessari ritgerð, tel ég að ég hafi fengið nýja sýn á stöðu 

einstaklinga með fötlun og hversu mikið einstaklingar með fötlun geta gefið til baka til 

samfélagsins. 

 

 

 

 



40 

8. Heimildaskrá 

 

Berger, K. S. (2008). The developing person: Through the life span (7. Útgáfa). New 

York: Worth Publishers 

 

Brown, I., & Percy, M. (2007). Lifestyles of Adults. Í Brown, I. og  Percy, M.  

Intellectual and Developmental Disabilities (bls. 551-555). Baltimore: Paul H.  

Brookes Publishing 

 

Cooper, K. J. (2001). Community and Leisure Skills. Í  Browder, D., M. Curriculum  

and Assessment for Students with Moderate and Severe Disabilities (bls. 244- 

276). New York: The Guilford Press 

 

Dattilo, J. (2002). Inclusive leisure services: Responding to the rights of people with 

disabilites (2. útgáfa). Venture Publishing, inc. 

 

Dóra S. Bjarnason (2003). Fullorðinshlutverk og fötlun. Í Rannveig Traustadóttir  

(ritstjórar),  Fötlunarfræði (bls.153-174). Reykjavík: Háskólaútgáfa 

 

Félagsmiðstöðin Eldingin. (2011). Markmið. Sótt 31. mars 2011af: 

http://eldingin.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&

Itemid=30 

 

Félagsmiðstöðin Fjörheimar. (2004). Markmið. Sótt 31. mars 2011af: 

http://www.fjorheimar.is/index.php?option=com_content&task=view&i

d=5 

 

FélagsmiðstöðinSkýjaborg. (2011). Markmið. Sótt 31. mars 2011af: 

http://www.skyjaborg.is/index.php?option=com_content&view=categor

y&id=25:markmie&Itemid=37&layout=default 

http://eldingin.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=30
http://eldingin.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=30
http://www.fjorheimar.is/index.php?option=com_content&task=view&id=5
http://www.fjorheimar.is/index.php?option=com_content&task=view&id=5
http://www.skyjaborg.is/index.php?option=com_content&view=category&id=25:markmie&Itemid=37&layout=default
http://www.skyjaborg.is/index.php?option=com_content&view=category&id=25:markmie&Itemid=37&layout=default


41 

Grindavík. (2011). Markmið. Sótt 1. apríl 2011 af: 

http://www.grindavik.is/thrumanmarkmid 

 

Hagstofa Íslands. (2011). Mannfjöldi eftir byggðarkjörnum, kyni og aldri 

1.janúar 1998-2011. sótt 31.03.2011 af: 

http://www.hagstofan.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma

=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+k

yni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Data

base/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi 

 

Íþróttafélag fatlaðra á Suðurnesjum.  Dagskrá.  Sótt 5. febrúar 2011 af 

http://www.nessport.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=6 

 

McGill, J. (1996). Developing leisure idenities. Toronto: Brampton Caledon 

Community Living. 

 

Panicucci, J. (2007). Coernerstones of Adventure Education. Í D. Prouty, J. Panicucci 

og R. Collinson (ritstjórar), Adventure Education: Theory and applications (bls. 38 – 

41). United States: Human Kinetics. 

 

Patterson, I og Pegg, S. (2009). Serious leisure and people with intellectual disabilities: 

benefits and opportunities, Leisure Studies, 4, 387 — 402. Sótt 5. febrúar 2011 af 

http://pdfserve.informaworld.com/28838__915153079.pdf 

 

Rannveig Traustadóttir.  (2003). Fötlunarfræði : Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju 

fræðasviði. Í Rannveig Traustadóttir (Ritstj.),  Fötlunarfræði (bls. 17-51). Reykjavík : 

Háskólaútgáfan. 

 

Ríkisendurskoðun. (1995). Skýrsla um endurskoðun sambýla fatlaðra og 

verndaðra vinnustaða. Sótt 29. apríl 2011 af: 

http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/samsk2.pdf 

http://www.grindavik.is/thrumanmarkmid
http://www.hagstofan.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofan.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofan.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.hagstofan.is/?PageID=625&src=/temp/Dialog/varval.asp?ma=MAN03106%26ti=Mannfj%F6ldi+eftir+bygg%F0akj%F6rnum%2C+kyni+og+aldri+1%2E+jan%FAar+1998%2D2011+++++%26path=../Database/mannfjoldi/Byggdakjarnar/%26lang=3%26units=Fj%F6ldi
http://www.nessport.is/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=6
http://pdfserve.informaworld.com/28838__915153079.pdf
http://www.rikisendurskodun.is/fileadmin/media/skyrslur/samsk2.


42 

Sveitarfélagið Garður. (2011). Íþrótta og æskulýðsmál. Sótt 31. mars 

2011 af: http://www.sv-gardur.is/Thjonusta/Ithrotta_og_aeskulydsmal/ 

 

Sveitarfélagið Vogar. (2011). Félagsmiðstöðin Boran. Sótt 31. mars 

2011 af: 

http://www.vogar.is/Ithrotta_og_tomstundastarf/Felagsmidstodin_Boran/ 

 

Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra á Reykjanesi. (2010). Ný lög um 

málefni fatlaðs fólks – skrifstofu SMFR lokað. Sótt 20.febrúar 2011 af: 

http://www.smfr.is/default.asp?id=1203 

 

Workability international – Europe. (2003).  Áætlun um jöfn tækifæri til 

atvinnu fyrir fólk með fötlun í Evrópu. Sótt 29. apríl 2011 af: 

http://www.workability-

europe.org/uploads/files/Reykjavik%20Declaration/summary_reykjavik

_declaration_ice.pdf 

 

 

http://www.sv-gardur.is/Thjonusta/Ithrotta_og_aeskulydsmal/
http://www.vogar.is/Ithrotta_og_tomstundastarf/Felagsmidstodin_Boran/
http://www.smfr.is/default.asp?id=1203
http://www.workability-europe.org/uploads/files/Reykjavik%20Declaration/summary_reykjavik_declaration_ice.pdf
http://www.workability-europe.org/uploads/files/Reykjavik%20Declaration/summary_reykjavik_declaration_ice.pdf
http://www.workability-europe.org/uploads/files/Reykjavik%20Declaration/summary_reykjavik_declaration_ice.pdf

