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Ágrip 

 

Lokaverkefni þetta fjallar um hversu aðgengilegar upplýsingar er varða réttindi, 

þjónustu og stuðning við fötluð börn og fjölskyldur þeirra eru foreldrum einhverfra 

barna og barna með þroskahömlun. Verkefnið er tvíþætt og skiptist það annars vegar í 

greinargerð sem byggir á fræðilegum heimildum og niðurstöðum könnunar, sem 

höfundar gerðu, til að meta hversu gott aðgengi er fyrir foreldra að slíkum upplýsingum. 

Hins vegar skiptist verkefnið í handbók sem byggir á niðurstöðum greinargerðarinnar. 

Gengið var út frá þeirri hugmynd að þörf væri á að upplýsingar sem þessar væru 

aðgengilegar á einum stað og var það einnig niðurstaða samtala sem höfundar áttu við 

foreldra barna með áðurnefndar fatlanir og leiðbeinendur í vettvangsnámi. Í því skyni 

var gerð könnun með því að rýna í fræðilegar heimildir og afla upplýsinga er varðar 

réttindi, þjónustu og stuðning við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Samhliða því var 

kannað hversu aðgengilegar slíkar upplýsingar eru. Niðurstöður þeirrar könnunar leiddi 

í ljós töluverðan skort á upplýsingum á auðlesnu máli og erlendum tungumálum öðrum 

en ensku. Út frá niðurstöðunum var gerð handbók með aðgengilegum upplýsingum á 

íslensku og auðlesnu máli sem hefur það að leiðarljósi að mæta þörfum stórs hluta 

fjölskyldna fatlaðra barna á Íslandi.  
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Formáli 

Höfundar þessa verkefnis eru þroskaþjálfanemar á lokaári sem að auki búa báðir yfir 

persónulegri reynslu af fötluðum börnum, önnur er móðir fatlaðs barns og hin hefur 

starfað með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra um árabil. Hugmyndin að 

verkefninu á upptök sín aftur til vorsins 2009 þegar við áttum samræður um mikilvægi 

stuðnings við fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Þá sáum við hvernig við gætum samnýtt 

reynslu okkar sem felur í sér þörf fyrir að gagnlegar upplýsingar, er varða stuðning við 

fjölskyldur fatlaðra barna, séu aðgengilegar á einum stað.  

Mikið er til af efni sem verkefnið okkar spannar og er það meðal annars að finna á 

heimasíðum margra ólíkra stofnana sem setja það upp með mismunandi hætti. Þetta 

gerir það að verkum að erfitt getur verið fyrir foreldra að halda utan um efnið. Þar að 

auki er megnið af upplýsingunum einungis að finna á íslensku og gagnast það því 

aðeins íslenskumælandi fjölskyldum. Íslenskar fjölskyldur eru í meirihluta hér á landi 

en það má samt ekki gleyma að við búum í samfélagi margbreytileikans sem 

samanstendur af mismunandi fjölskyldum með ólíkan bakgrunn. Mikilvægt er að allar 

fjölskyldur hafi greitt aðgengi að slíkum upplýsingum og má þar nefna seinfæra foreldra 

og fjölskyldur sem hafa annað móðurmál en íslensku þar sem íslenskt samfélag 

einkennist meðal annars af fjölmenningu.  

Með verkefni þessu vonumst við til þess að bæta aðgengi foreldra að upplýsingum en 

við sjáum fyrir okkur að safna saman hagnýtum upplýsingum og setja þær upp með 

einföldum og aðgengilegum hætti í formi handbókar. Sjáum við það einnig fyrir okkur 

að handbókin verði gefin út á fleiri tungumálum svo hún muni nýtast sem flestum 

fjölskyldum í landinu. Það var hins vegar of umfangsmikið efni fyrir þetta BA- verkefni 

og ákváðum við því að skrifa handbókina á íslensku og auðlesnu máli. Með því teljum 

við okkur vera að mæta þörfum margra fjölskyldna í landinu. 

Við viljum þakka Jónu G. Ingólfsdóttur leiðsagnakennara okkar fyrir gagnlega 

leiðsögn og ómælda þolinmæði við vinnu verkefnisins. Þá viljum við einnig þakka 

Freyju Haraldsdóttur og Hrefnu Haraldsdóttur leiðbeinendum okkar í vettvangsnámi 

fyrir góð ráð og mikla hvatningu við gerð verkefnisins. Síðast en ekki síst viljum við 

þakka þeim foreldrum, sem við ræddum við, fyrir að deila reynslu sinni og upplifun 

með okkur.  
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Inngangur 

Við lifum í fjölmenningarsamfélagi sem samanstendur af ólíkum fjölskyldum með 

ólíkan menningarlegan bakgrunn, ólík viðhorf, væntingar og þarfir. Okkur fannst þar af 

leiðandi áhugavert að kanna hversu aðgengilegar upplýsingar um réttindi, þjónustu og 

stuðning við fötluð börn og fjölskyldur þeirra eru fjölskyldum fatlaðra barna og gera 

handbók byggða á niðurstöðunum. Við lögðum upp með spurninguna Hvers virði eru 

réttindi ef ekki allir þekkja þau? vegna þess að allir eiga sama tilkall til mannréttinda og 

aðgengi að upplýsingum telst til mannréttinda. Við teljum mikilvægt að foreldrar 

fatlaðra barna hafi greitt aðgengi að upplýsingum er varða réttindi, þjónustu og stuðning 

við börn þeirra og fjölskyldu þar sem það stuðlar að almennri vellíðan og lögbundum 

mannréttindum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra. Sérstakri athygli er beint að 

foreldrum sem tala litla íslensku eða eiga erfitt með lestur flókins texta.  

Verkefni okkar byggir á eigin reynslu, önnur okkar er móðir fatlaðs barns en hin býr 

yfir reynslu af starfi með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Einnig byggir 

verkefnið á vettvangsnámi okkar á lokaári í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands þar 

sem við vorum á vettvangi ráðgjafaþroskaþjálfa sem sérhæfa sig í störfum með 

fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Vettvangsstaðir okkar voru annars vegar NPA 

miðstöðin undir handleiðslu Freyju Haraldsdóttur en NPA miðstöðin er 

samvinnufyrirtæki í eigu fatlaðs fólks sem hefur það markmið að veita fötluðu fólki og 

foreldrum fatlaðra barna, sem kjósa að nýta sér notendastýrða persónuleg aðstoð, 

stuðning, ráðgjöf og fræðslu um slíka þjónustu. Hins vegar Sjónarhóll – 

ráðgjafamiðstöð undir handleiðslu Hrefnu Haraldsdóttur, en Sjónarhóll sérhæfir sig í að 

veita ráðgjöf til foreldra fatlaðra barna hvað varðar réttindi þeirra og þjónustu. Á 

vettvangstöðunum kynntumst við ólíkum fjölskyldum með ólíkar þarfir og væntingar til 

þjónustu og stuðnings.  

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða greinargerð og hins vegar 

handbók. Greinargerðin byggir á heimildavinnu, öflun fræðilegra heimilda og 

niðurstöðum könnunar sem fól í sér óformleg viðtöl við foreldra fatlaðra barna í formi 

samtala. Að auki var rætt við leiðbeinendur í vettvangsnámi sem báðir búa yfir 

töluverðri reynslu af starfi með foreldrum fatlaðra barna, sem fyrr segir. Samtöl við 

foreldra og leiðbeinendur gáfu vísbendingar um að skortur væri á aðgengi að 

upplýsingum er varða réttindi, þjónustu og stuðning við fjölskyldur fatlaðra barna og 
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þörf væri á því að sameina þær á einn stað. Í ljósi þeirra niðurstaðna sem samtölin 

leiddu af sér gerðum við könnun á því hversu aðgengilegar þessar upplýsingar eru í raun 

og veru. Út frá niðurstöðum greinargerðarinnar gerðum við handbók sem inniheldur 

upplýsingar fyrir foreldra fatlaðra barna en að auki er hún leiðarvísir að því hvar 

foreldrar geta nálgast frekari upplýsingar er varða efni bókarinnar. 

Eins og skilgreining á fötlun ber með sér er um lítt afmarkaðan hóp að ræða þar sem 

fötlun er talin afstæð. Til að afmarka verkefnið ætlum við að notast við 

fötlunargreiningu eins og gert er innan þjónustukerfisins og beina sjónum okkar 

sérstaklega að foreldrum barna með einhverfu og barna með þroskahömlun en það eru 

þeir foreldrar sem við ræddum við. Gagnlegt hefði verið að taka einnig fyrir hreyfi- og 

skynhamlanir en því miður er ekki rými fyrir það í þessu verkefni þar sem það hefði 

orðið of yfirgripsmikið.  

Með verkefninu er ekki ætlunin að „finna upp hjólið“ heldur að varpa ljósi á það sem 

áður hefur verið skrifað og sameina það á einn stað. Þess ber þó að geta að engar tvær 

fjölskyldur eru eins og því er ekki um tæmandi upplýsingar að ræða. Handbókina 

munum við gefa út á íslensku og auðlesnu máli þar sem ekki er mikið til af efni þessu 

tengdu á auðlesnu máli. Með því teljum við okkur vera að mæta stórum hluta foreldra 

hér á landi en vonumst til þess að handbókin verði síðar gefin út á fleiri tungumálum. 

Handbókina þarf vissulega að uppfæra samhliða þróun í málefnum fatlaðra barna og 

fjölskyldna þeirra.  

Í verkefninu er horft út frá félagslegu sjónarhorni á fötlun sem álítur rót allra 

erfiðleika í lífi fatlaðs fólks liggja í samfélagslegum hindrunum á borð við takmarkað 

aðgengi, neikvæð viðhorf og fordóma. Þá verður sérstök áhersla lögð á samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þeirri nýju nálgun sem samningurinn 

hefur boðað, mannréttindanálgun, sem leggur áherslu á að skapa samfélag fyrir alla án 

aðgreiningar. Það að allir foreldrar fatlaðra barna hafi greitt aðgengi að upplýsingum um 

rétt sinn og val á þjónustu er mikilvægt atriði í þessu sambandi og er verkefnið unnið 

með það að leiðarljósi. 

Greinargerðin skiptist í fimm kafla sem allir skiptast í undirkafla. Í fyrsta kafla 

verður fjallað um þá skilgreiningu á fötlun sem notast verður við í verkefninu ásamt því 

að greina frá helstu einkennum einhverfu og þroskahömlunar þar sem það eru þær 

fatlanir sem verkefni nær til. Öðrum kafla er ætlað að varpa ljósi á mannréttindi og 

verður sjónum beint að þeim mannréttindum sem sérstaklega eiga við fjölskyldur. Þriðji 
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kafli fjallar um þann stuðning sem fjölskyldum fatlaðra barna stendur til boða en 

stuðningur við foreldra og systkini fatlaðra barna er ekki síður mikilvægur en 

stuðningur við barnið sjálft þar sem að fjölskyldan er mikilvægasti hlekkurinn í lífi 

barns og mótar barnið hvað mest. Í fjórða kafla verður greint frá þeirri þjónustu sem 

fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra býðst, annars vegar frá ríki og hins vegar frá 

því sveitarfélagi sem fjölskyldan tilheyrir. Í fimmta og síðasta kafla verkefnisins verður 

greint frá framkvæmd könnunarinnar sem og þeim niðurstöðum sem hún leiddi í ljós. 

Að lokum verður verkefnið dregið saman í lokaorðum. 
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1 Fötlun 

Í þessum kafla verður leitast við að skilgreina hugtakið fötlun út frá því sjónarhorni sem 

haft verður að leiðarljósi í verkefninu. Sjónum verður sérstaklega beint að einhverfu og 

þroskahömlun þar sem það eru þær fatlanir sem hafðir verða að leiðarljósi í verkefninu. 

Hugtakið fötlun hefur verið skilgreint út frá ólíkum sjónarhornum en hér verður 

fjallað um tvö þeirra, félagslegt- og læknisfræðilegt. Verkefni þetta byggir fyrst og 

fremst á félagslegu sjónarhorni á fötlun en þar sem læknisfræðilegt sjónarhorn, sem 

hefur verið ríkjandi í samfélaginu, er andstæða þess félagslega var ekki hjá því komist 

að gera einnig grein fyrir því. Í verkefninu verður stuðst við skilgreiningu samnings  

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en hún er sem hér segir:  

Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega 

skertir eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar 

víxlverkun verður milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg 

fyrir fulla og virka þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

Ríkjandi menning innan sérhvers samfélags hefur áhrif á viðhorf þess til fatlaðs 

fólks. Hér á árum áður var litið á fötlun sem óeðlilegt ástand, fatlað fólk var talið minna 

virði og ekki álitið tilheyra samfélaginu. Þetta viðhorf er einkennandi fyrir 

læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun sem lítur svo á að fötlun sé andsæða þess sem telst 

heilbrigt og eðlilegt. Sjónarhornið einblínir á „galla“ einstaklingsins og leggur áherslu á 

að veita fötluðu fólki þjálfun, meðferð og/eða lækningu. Að þessu leiðir að fatlað fólk 

hefur gjarnan verið álitið samfélagslegt vandamál þar sem ekki er tekið tillit til 

umhverfis og aðstæðna svo sem félagslegra hindrana á borð við aðgengi og fordóma 

(Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011; Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

Á áttunda áratug 20. aldar steig fatlað fólk upp á móti ríkjandi viðhorfum, gagnrýndi 

læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun og barðist fyrir almennum mannréttindum sínum. 

Fatlað fólk sendi frá sér yfirlýsingu þar sem þess var krafist að þau fengju að tala fyrir 

sig sjálf og lögðu áherslu á að samfélagið væri helsta orsök fötlunarinnar. „Fötlun er 

eitthvað sem kemur til viðbótar líkamlegu skerðingunni og birtist í því hvernig við erum 

einangruð að óþörfu og full þátttaka okkar í samfélaginu hindruð. Af þessum sökum er 

fatlað fólk undirokaður hópur samfélagsins“ (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011, bls. 264). Félagslegt sjónarhorn má rekja til þessarar 
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mannréttindabaráttu, en andstætt því læknisfræðilega, lítur það á samfélagslegar 

hindranir sem uppsprettu erfiðleika hjá fötluðu fólki (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

1.2 Einhverfa 

Til þess að við getum túlkað heiminn þurfum við að geta verið örugg í umhverfi okkar, 

við þurfum að geta skynjað hlutina rétt, veitt öðrum augnsamband og brugðist við 

umhverfi okkar á viðeigandi hátt. Börn með einhverfu eiga erfitt með að túlka heiminn 

og fólkið sem þau mæta. Hjá þeim getur létt snerting verið eins og hrinding, hvísl getur 

virkað eins og hávær sprenging og augnsamband getur virkað eins og innrás (Robledo, 

D. og Kucharski,D.H. 2005/2008). 

Einhverfa á rætur sínar að rekja aftur til ársins 1912 en þá fjallaði vísindamaðurinn 

Eugene Bleuler um einhverfu sem neikvæð einkenni geðklofa. Það var svo árið 1943 

sem barnageðlæknirinn Leo Kanner notaði fyrst hugtakið einhverfa (autism), sem hefur 

merkinguna „með sjálfum sér“, í ritgerð sinni sem fjallaði um einhverfar truflanir á 

tilfinningartengslum (Autistic Disturbances og Affective Contact). Kanner lýsti 

einkennum einhverfra barna á þann hátt að þau veittu fólki litla athygli og mynduðu lítil 

sem engin tengsl við það. Hegðun barnanna var áráttu- og þráhyggjukennd og 

málnotkun sérkennileg (Kanner, e.d.; Mash og Wolfe, 2005).  

Lýsingar á einhverfu hafa lítið breyst en henni er nú lýst sem samansafni einkenna 

sem eiga rætur sínar að rekja til truflunar á taugaþroska. Einhverfa er afar flókin fötlun 

sem ekki hefur útlitsleg einkenni en einkenni birtast í hegðun og samskiptum. Þau 

einkenni sem koma fram hjá einstaklingum með einhverfu geta verið mjög mismunandi 

en eiga það sameiginlegt að koma fram á þremur sviðum, í fyrsta lagi í félagslegum 

samskiptum, í öðru lagi í sérkennilegri og áráttukenndri hegðun og í þriðja lagi í máli og 

tjáskiptum. Einkennin sem koma fram eru mjög einstaklingsbundin og mismunandi er 

hversu mikil skerðing fylgir þeim. Einstaklingar með einhverfu hafa oftast skerta getu 

til samskipta, þeir forðast augnsamband við annað fólk og mynda ekki tengsl við aðra. 

Þeir eiga gjarnan erfitt með að lesa í félagslegar aðstæður og eru líklegir til að misskilja 

þær (Robledo, D. og Kucharski, D.H. 2005/2008). 

Hvað varðar sérkennilega og áráttukennda hegðun getur hún verið afar mismunandi 

eftir einstaklingum en algengt er að hún lýsi sér í síendurteknum hreyfingum, svo sem 

að rugga sér fram og aftur, auk þess sem áhugasvið einstaklinganna er gjarnan mjög 
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þröngt og miðast oft aðeins við einn hlut. Mál, tjáning og leikur einhverfra barna þróast 

ekki eins og almennt telst. Einhverf börn eru mun lengur að ná tökum á talinu og sumir 

ná því jafnvel aldrei. Þá eru einnig algengt að einhverf börn séu altalandi en nota 

talmálið á afar sérstakan hátt en endurtekningar eru algengar sem og að tala um sjálfan 

sig í þriðju persónu. Einhverfu fylgja gjarnan fylgiraskanir svo sem þroskahömlun, 

flogaveiki, athyglisbrestur og ofvirkni (ADHD), kvíði, depurð og kækjasöfnun 

(Robledo, D. og Kucharski,D.H. 2005/2008). 

Öll börn eru einstök með ólíkar þarfir, væntingar og langanir og mótast þau meðal 

annars af umhverfinu og þeim viðhorfum sem þau mæta. Líkt og félagslegt sjónarhorn á 

fötlun bendir á hefur umhverfið sem fötluð börn lifa í mikið að segja um það hversu 

mikil áhrif fötlunin, meðal annars einhverfa, hefur á líf barnanna (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 

1.3 Þroskahömlun 

Þroskahömlun einkennist fyrst og fremst af skertri vitsmunalegri færni og 

aðlögunarfærni einstaklinga. Þroskahömlun getur verið andleg, líkamleg eða hvoru 

tveggja og er misalvarleg milli einstaklinga. Alvarleika hennar er skipti í fjögur stig, það 

er væg-, miðlungs-, alvarleg- og djúp þroskahömlun og miðast það við niðurstöður úr 

greindarprófi (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-f).  

Við greiningu á þroskahömlun á Íslandi er stuðst við flokkunarkerfi 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sem kallast ICD 10. Annars vegar er horft á 

greind út frá greindarvísitölu sem mæld er með greindarprófum og hins vegar á 

aðlögunarfærni. Aðlögunarfærni er þríþætt og felur í sér hagnýta málfærni, athafnir 

daglegs lífs og félagsfærni (Tryggvi Sigurðsson, 2008-a). 

Þroskahömlun birtist á ólíkan hátt hjá einstaklingum og eru seinkaðir þroskaáfangar 

helstu einkenni barna á leikskólaárum, hvort sem um ræðir seinan hreyfiþroska eða 

seinkaðan málþroska, þó seinkaður hreyfiþroski sé yfirleitt það fyrsta sem tekið er eftir. 

Börn með þroskahömlun á leikskólaaldri eiga einnig erfitt með félagsleg samskipti við 

jafnaldra sína og sýna gjarnan erfiða hegðun. Á grunnskólaárum kemur þroskahömlunin 

í flestum tilvikum fram í námserfiðleikum og erfiðleikum í félagslegum samskiptum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c). 
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Algengustu fylgiraskanir þroskahömlunar eru ofvirkniröskun, hegðunar- og 

kvíðaraskanir og þunglyndi. Afar mikilvægt er að greina fylgiraskanirnar hið fyrsta svo 

hægt sé að veita viðeigandi meðferð. Sem fyrr segir að þá fylgja frávikum í þroska 

töluverðir erfiðleikar í námi og félagslegri aðlögun. Algengt er að börn með 

þroskahömlun þurfi stuðning og mikilvægt er að veita markvissan stuðning á fyrstu 

þroskaárum einstaklinga vegna þess að því markvissari sem stuðningurinn er því betur 

er einstaklingurinn undir það búin að takast á við daglegt líf síðar á ævinni (Greiningar- 

og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.-a,-b). 

Sem fyrr segir er mikill munur milli barna með þroskahömlun og hafa þau ákveðna 

styrkleika og veikleika í þroska, en birtingarmynd þroskahömlunar kemur fyrst og 

fremst fram í frávikum í vitsmunaþroska og aðlögunarfærni einstaklinga. Börn með 

þroskahömlun eru ólík og hafa mismunandi þarfir líkt og önnur börn og eins og fram 

kom í kafla 1.2 um einhverfu hefur umhverfið sem börnin lifa í mikið að segja um það 

hversu mikil áhrif fötlunin hefur á líf þeirra (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-

c; Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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2 Réttindi er varða fötluð börn og fjölskyldur þeirra 

Mannréttindi eru forsenda þess að getað lifað sem sjálfstæður einstaklingur og á þetta 

við um alla, einnig börn. Til að lifa við mannréttindi er mikilvægt að þekkja 

mannréttindi sín. Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um mannréttindi sín til að geta eflt 

réttindavitund barna sinna og stuðlað þar með að sjálfstæði þeirra í lífinu. Þessum kafla 

er ætlað að gera grein fyrir almennum mannréttindum sem sérhver einstaklingur hefur 

tilkall til og verður stuðst verður við Mannréttaryfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna og 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992. Þá verður einnig 

umfjöllum um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og verða dregnar 

fram þær greinar sem tengjast efni verkefnisins. 

Hugtakið mannréttindi hefur verið tengt við þær skyldur sem við höfum hvert við 

annað:  

Með því að viðurkenna að menn hafi skyldur hver við annan er jafnframt 

viðurkennt að þeir eigi rétt á aðstoð hver annars. Við getum sagt sem svo, að 

þar sem réttur minn nær aðeins að nefi næsta manns, ber mér að virða hann 

og sjá til þess að hann njóti síns réttar engu síður en ég míns réttar  

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.).  

 

2.1 Almenn mannréttindi 

Lagður var grundvöllur að alþjóðlegu mannréttindakerfi þegar Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna var samþykkt árið 1948. Yfirlýsingin hefur það markmið að stuðla 

að virðingu allra með það að leiðarljósi að sérhver einstaklingur sé jafnborinn öðrum að 

virðingu og réttindum. Í Mannréttindayfirlýsingunni segir að sérhver einstaklingur eigi 

rétt til lífs og eigi jafnframt þá kröfu að þeim mannréttindum og frelsi sem yfirlýsingin 

nær yfir sé framfylgt (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948). 

Í Mannréttindayfirlýsingunni er kveðið á um að við fæðumst öll jöfn að virðingu, 

frelsi og réttindum. Þar segir einnig að allir einstaklingar eigi rétt á að ganga í 

hjónaband og stofna til fjölskyldu, að allar fjölskyldur hafi sama rétt og að, þar sem 

fjölskyldur eru undirstaða samfélagsins, samfélögum og ríkjum beri að stuðla að vernd 

allra fjölskyldna í landinu. Mannréttindayfirlýsingin leggur áherslu á rétt allra til 

nauðsynlegra lífskjara til verndar vellíðunar og heilsu fjölskyldna og má þar nefna 

húsnæði, öryggi, menntun og aðgengi að upplýsingum og þjónustu. Að auki kemur fram 
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að allir eigi rétt til fullrar samfélagsþátttöku án mismununar (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna, 1948). 

Þrátt fyrir að Mannréttindayfirlýsingin eigi að ná yfir rétt allra þá er raunin sú að það 

er enn brotið á grundvallarréttindum fatlaðs fólks. Stafar það meðal annars af því að 

læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun hefur verið ríkjandi innan samfélagsins sem leiðir 

gjarnan af sér félagslegar hindranir á borð við fordóma og mismunun (Quinn og 

Degener, 2002). 

 

2.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 13. desember 2006 og hefur það meginmarkmið að 

undirstrika almenn réttindi fatlaðs fólks. Með tilkomu samningsins er horfið frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun og er áhersla lögð á vitundavakningu almennings 

sem snýr meðal annars að því að brjóta upp þá staðalímynd sem lýtur að fötluðu fólki. 

Með þetta að leiðarljósi skal stuðlað að jákvæðri ímynd fatlaðs fólks, virðingu 

almennings fyrir réttindum þeirra og viðurkenningu þeirra í samfélaginu. Markmið 

samningsins er að stuðla að jafnrétti, jöfnum tækifærum og að ýtt sé undir sjálfstæði 

fatlaðs fólks sem er forsenda virkrar þátttöku á öllu sviðum samfélagsins. Ekki er um ný 

eða sérstök mannréttindi að ræða heldur hefur samningurinn að geyma nánari útlistun á 

því hvernig stjórnvöld geti tryggt mannréttindi allra (Helga Baldvins- og Bjargardóttir 

og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011; Velferðarráðuneytið, 2006). 

Samningurinn á að tryggja jafnrétti og jafna vernd fatlaðs fólks meðal annars með 

því að leggja bann við hvers konar mismunun og er sérstök áhersla er lögð á að fötluð 

börn njóti sömu réttinda og önnur börn. Samningurinn boðar vitundavakningu þar sem 

aðildarríki skuldbinda sig til að vinna gegn neikvæðum staðalímyndum, fordómum og 

öðrum félagslegum hindrunum sem og að vekja almenning til vitundar um réttindi 

fatlaðs fólks. Í samningum kemur einnig fram að fötluðu fólki skuli gert kleift að lifa 

sjálfstæðu lífi og vera virkir þátttakendur á öllum sviðum samfélagsins en ein af 

meginforsendum þess er að virðing sé borin fyrir fötluðu fólki og að það hafi greitt 

aðgengi að þjónustu og upplýsingum. Í samningum segir að virða beri líkamlega og 

andlega friðhelgi fatlaðs fólks og rétt þeirra til fjölskyldulífs (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 
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Samningurinn boðar nýja nálgun, mannréttindanálgun sem grundvallast á félagslegu 

sjónarhorni og leggur áherslu á að „vandamál“ fatlaðs fólks liggja fremur hjá 

samfélaginu og/eða í umhverfinu en hjá einstaklingnum sjálfum. Mæta þarf ólíkum 

þörfum fatlaðs fólks á einstaklingsmiðaðan hátt og koma í veg fyrir félagslegar 

hindranir og fordóma (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2011). 

 

2.3 Réttindi barnsins 

Skilgreiningin á barni nær yfir þá einstaklinga sem ekki hafa náð átjánda aldursári. Öll 

fæðumst við jöfn inn í heiminn af virðingu, frelsi og mannréttindum og eru börn sá 

hópur sem ber að vernda sérstaklega. Það eru réttindi þeirra að hafa meðfæddan rétt til 

lífs og fá að alast upp við hamingju, ást og skilning. Ábyrgð foreldra og/eða 

forráðamanna þeirra er að undirbúa þau undir sjálfstætt líf til dæmis með því að ala þau 

upp í anda virðingar, friðar, frelsis, umburðarlyndis og jafnréttis (Sáttmáli sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).   

Réttur barna og unglinga er tryggður með lögum og reglugerðum auk Sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992, eða Barnasáttmálanum eins og 

hann er jafnan kallaður. Barn á rétt á því að búa og alast upp hjá foreldrum sínum og er 

því með öllu óheimilt að skilja barn frá foreldrum sínum gegn vilja þeirra en 

undantekning skal þó gerð þegar hagsmunir barnsins hafa verið lagðir í hættu. Barn á 

rétt á vernd gegn hvers kyns ofbeldi og vanrækslu. Rétturinn til tjáningar á við um börn 

jafnt sem fullorða en barn á rétt á því að mynda eigin skoðanir og láta þær frjálslega í 

ljós. Þá á barn einnig rétt á því að hljóta menntun og er það hlutverk foreldra að 

uppfylla þann rétt.  

Börn eru fyrst og fremst börn hvort sem þau eru fötluð eða ófötluð. Ekki ber að líta á 

fötlun sem veikindi en fötluð börn geta vissulega veikst og þurft á læknismeðferð að 

halda líkt og ófötluð börn. Uppeldi fatlaðra barna getur verið krefjandi fyrir foreldra þar 

sem gjarnan reynir á þolinmæði og jafnvel sértækra kunnáttu en forðast ber að hlífa 

þeim um of vegna þess að þau hafa sömu þörf fyrir aga og örvun og ófötluð börn (Dóra 

S. Bjarnason, 1994). 
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2.4 Réttindi foreldra 

Í köflunum hér að ofan hafa verið talin upp mannréttindi er lúta að einstaklingum og 

fjölskyldum. Það er réttur allra ganga í hjónaband og stofna til fjölskyldu en þetta kemur 

bæði fram í Mannréttindayfirlýsingunni og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og er það réttur allra barna að fá að alast upp við ást og hamingju innan 

fjölskyldu sinnar (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948; Sáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992; Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks). 

Öll börn eru einstök í augum foreldra sinna, veita gleði og sorg, leita eftir ástúð og 

kalla gjarnan á áhyggjur og þrotlausa vinnu. Foreldrar vilja búa börnum sínum 

þroskavænleg uppeldisskilyrði og veita þeim þann stuðning sem þau þurfa til að geta 

lifað góðu lífi sem sjálfstæðir einstaklingar. Foreldrar fatlaðra barna eru þar engin 

undantekning (Dóra S. Bjarnason, 1994). Fatlað fólk stendur frammi fyrir hinum 

ýmsum hindrunum þegar kemur að barneignum, svo sem fjárhagslegri stöðu, auknum 

heilsufarsvandamálum, takmörkuðu aðgengi að upplýsingum og faglegum stuðningi auk 

viðhorfa samfélagsins. Eins og fram hefur komið er megináhersla þessa verkefnis að 

foreldrar, bæði fatlaðir og ófatlaðir, eiga að hafa greitt aðgengi að upplýsingum er 

varðar réttindi og þjónustu við börn sín. Þetta er tryggt í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna og sérstaklega í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948; Rannveig Traustadóttir, 

2006; Reinders, 2008; Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

Samfélagið setur þær kröfur að allir foreldrar séu líkamlega og andlega hraustir, séu 

fjárhagslega sjálfstæðir og taldir „eðlilegir“ af samfélaginu. Einnig þurfa þeir að vera 

hæfir til þess að geta sinnt öllum þeim hlutverkum sem barnauppeldi felur í sér án 

aðstoðar. Með þessar kröfur að leiðarljós verður að teljast nær ómögulegt fyrir fatlað 

fólk að fá tækifæri til þess að sanna sig í foreldrahlutverkinu (Priestley, 2003). Að mati 

höfunda verkefnisins er mikilvægt að stuðla að auknu sjálfstæði foreldra hvað varðar 

uppeldi og telja þeir að greitt aðgengi að upplýsingum geti haft þar töluverð áhrif.  
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3 Stuðningur við fjölskyldur fatlaðra barna 

Fötlun barns hefur ekki eingöngu áhrif á barnið sjálft heldur einnig á fjölskyldu þess. 

Fötluð börn eru háð stuðningi og þjónustu og þar af leiðandi verður fjölskyldan það 

einnig (Hrönn Björnsdóttir, 2008). Mikilvægt er að veita foreldrum fatlaðra barna 

stuðning og stuðla þannig að auknu sjálfstæði þeirra í uppeldi sem leiðir til þess að 

börnin verði sterkari og hamingjusamari einstaklingar sem betur geta notið hæfileika 

sinna og mannréttinda síðar í lífinu, „lengi býr að fyrstu gerð“. 

Það eru eðlileg viðbrögð foreldra að finna til sorgar, ótta, reiði og jafnvel efasemdar 

um eigið ágæti þegar barn þeirra greinist með fötlun. Fatlað barn hefur jafnmikil áhrif á 

líf systkina sinna og á líf foreldra en algengt er að systkini fatlaðs barns gleymist í 

fjölskyldunni og reyna þau að minnka álag á foreldra sína með því að láta lítið fyrir sér 

fara. Stuðningur er þar af leiðandi afar mikilvægur, ekki síður frá öðrum foreldrum og 

systkinum fatlaðra barna sem eru eða hafa verið í svipuðum sporum (Aksoy og 

Yildirim, 2008; Dóra S. Bjarnason, 1994; Hrönn Björnsdóttir, 2008; Wilhelm 

Norðfjörð, 1993). 

Þessum kafla er ætlað að tefla fram þeim stuðningsúrræðum sem fjölskyldum 

fatlaðra barna standa til boða í þjónustukerfinu og verða tekin fyrir stuðningur annars 

vegar sem fagfólk veitir og hins vegar stuðning frá fjölskyldum í svipuðum aðstæðum. 

 

3.1 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins (Greiningarstöð) hefur það meginhlutverk að gera 

athugun á þroska og færni barna og unglinga á landsvísu þegar grunur er um frávik í 

þroska. Þá sér Greiningarstöð um að veita ráðgjöf og fræðslu til foreldra fatlaðra barna 

sem og til fagaðila sem koma að málefnum þeirra. Einnig sinnir Greiningarstöð öðrum 

verkefnum svo sem rannsóknar- og fræðsluvinnu er varða fatlanir í tengslum við 

kennslu- og rannsóknastofnanir bæði hér á landi sem og erlendis (Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, e.d.-d). 

Stuðningur við foreldra fatlaðra barna fer að mestu leyti fram í formi fræðslu og 

ráðgjafar um fatlanir og íhlutanir og er leitast við að mæta ólíkum þörfum fjölskyldna. 

Starfsemin fer að mestu leyti fram í teymisvinnu sem samanstendur af þeim aðilum sem 
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koma að málefnum barnsins og fjölskyldunnar ásamt foreldrum (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-e).  

 

3.2 Sjónarhóll 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir foreldra fatlaðra barna. Að baki Sjónarhóli standa 

félög og samtök sem eiga það sameiginlegt að vinna að réttindamálum fatlaðra barna og 

fjölskyldna þeirra. Aðilarnir sem um ræðir eru ADHD samtökin, Landssamtökin 

Þroskahjálp, Umhyggja félag til stuðning langveikum börnum og Styrktarfélag lamaðra 

og fatlaðra (Sjónarhóll, 2010).  

Sjónarhóll hefur það hlutverk að veita foreldrum og aðstandendum ráðgjöf og 

leiðsögn um þau úrræði sem fjölskyldum fatlaðra barna standa til boða. Ráðgjöfin er 

veitt á forsendum foreldra án endurgjalds og hefur það markmið að stuðla að jafnrétti og 

auknum lífskjörum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra. Foreldraráðgjafar Sjónarhóls 

standa ávallt með foreldrum og leggja áherslu á að greina þarfir foreldranna og veita 

þeim lausnamiðaða leiðsögn með þarfir þeirra að leiðarljósi. Ráðgjöfin felur í sér að 

upplýsa foreldra um rétt sinn og barns síns, aðstoða þá við að finna úrræði og þjónustu 

sem miðar að þörfum og óskum hverrar fjölskyldu (Sjónarhóll, e.d.). 

 

3.3 Umsjónarfélag einhverfra 

Umsjónarfélag einhverfra skipa foreldrar og aðstandendur barna með einhverfu, fagfólk 

og allir þeir sem láta mál einhverfra sig varða. Félagið stendur fyrir öflugri fræðslu- og 

kynningarstarfsemi til dæmis með útgáfu bóka og myndbanda, halda fræðslufundi og 

jafningjaráðgjöf fyrir foreldra og aðstandendur einhverfra (Umsjónarfélag einhverfra, 

e.d.-b, -c).  

Eitt af meginmarkmiðum félagsins er að vera vettvangur fyrir gagnkvæman stuðning 

foreldra og annarra aðstandenda einhverfra. Áhersla er lögð á að foreldrar og 

aðstandendur hittist og miðli reynslu sinni með öðrum foreldrum og hefur það sýnt sig 

að slík ráðgjöf er ekki síður árangursrík en stuðningur frá fagaðilum. Félagið þjónustar 

foreldra og aðstandendur um land allt (Hrönn Björnsdóttir, 2008; Umsjónarfélag 

einhverfra, e.d.-a, -c). 
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3.4 Landssamtökin Þroskahjálp og Átak 

Landssamtökin Þroskahjálp voru stofnuð utan um þau félög sem starfa í þágu fatlaðs 

fólks með það að leiðarljósi að tryggja fötluðu fólki jafnrétti. Samtökin leggja 

megináherslu á að málefni fatlaðs fólks varði samfélagið allt og að jafnrétti sé á ábyrgð 

allra. Markmið samtakanna er að stuðla að því að fatlað fólk geti notið almennra 

mannréttinda og er það meðal annars í stefnuskrá samtakanna að virða beri manngildi 

og grunnþarfir allra og að allir geti lifað sjálfstæðu lífi án aðgreiningar (Landssamtökin 

þroskahjálp, e.d.-a,-b).  

Að Þroskahjálp standa 22 aðildarfélög, þar á meðal Átak, félag fólks með 

þroskahömlun. Átak hefur það meginhlutverk að gæta hagsmuna og réttinda fólks með 

þroskahömlun á Íslandi svo það geti notið lífskjara á við aðra í samfélaginu. Markmið 

Átaks er að draga úr fordómum í garð fólks með þroskahömlun með því að stuðla að 

jákvæðum viðhorfum í samfélaginu. Áhersla er lögð á að fólk með þroskahömlun þekki 

rétt sinn og geti barist fyrir honum sjálft. Sérstök áhersla er lögð á atvinnu-, búsetu- og 

menntamál (Átak, e.d.-a,-b).  

 

3.5 Systkinasmiðjan 

Systkinasmiðjan hefur það meginmarkmið að veita systkinum fatlaðra barna tækifæri til 

að hitta önnur börn í svipuðum aðstæðum í skemmtilegu og uppbyggjandi umhverfi. Þar 

gefst börnum færi á að læra meira um fötlun systkina sinna meðal annars með því að 

ræða við jafnaldra í svipuðum aðstæðum. Foreldrum og fagfólki gefst einnig tækifæri til 

þess að sjá hvernig systkini fatlaðra barna upplifa það að alast upp með fötluðu systkini 

sínu (Systkinasmiðjan, e.d.-b). 

Í Systkinasmiðjunni ræða börnin meðal annars stöðu sína innan fjölskyldunnar, 

skólans og vinahópsins og þá erfiðleika sem þau geta upplifað vegna fötlunar systkini 

síns. Börnin leysa ýmis verkefni í gegnum leiki þar sem lögð er áhersla á að sérhvert 

barn fái notið sín sem best (Systkinasmiðjan, e.d.-a). 
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4 Þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er kveðið á um rétt fatlaðra 

barna á viðeigandi stuðningi og þjónustu og jafnframt að tryggja skuli rétt þeirra til 

fjölskyldulífs (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2006). 

Mikilvægt er að öll þjónusta við fötluð börn og fjölskyldur þeirra miði að því foreldrar 

séu sérfræðingar í þörfum barna sinna og fjölskyldunnar og er það megináherslan í 

fjölskyldumiðaðri þjónustu. Fjölskyldumiðuð þjónusta einkennist af samvinnu 

þjónustuveitenda og foreldra og þarf hún að endurspegla gildi hverrar fjölskyldu fyrir 

sig. Meginmarkmið þjónustunnar er að foreldrar hafi val og geti tekið upplýsta 

ákvörðum um þá þjónustu sem hentar barni þeirra og fjölskyldu best. Hlutverk 

þjónustuveitanda er að upplýsa foreldra um þá þjónustu sem þeim býðst og veita þeim 

fræðslu sem stuðlar að öryggi og sjálfstæði foreldranna sem skilar sér í aukinni færni 

barnsins og fjölskyldunnar í heild (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008). 

Samkvæmt lögum eiga fötluð börn rétt á þjónustu sem miðar að því að þau lifi 

sambærilegu lífi og jafnaldrar sínir. Þá segir í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins að sérhvert barn eigi rétt á að alast upp á heimili sínu við ást, skilning og 

hamingju (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992; Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992). Þrátt fyrir þennan rétt barna miðar hefðbundin 

þjónustuúrræði við það að börn séu utan heimilis.  

Í þessum kafla verður fjallað um þá þjónustu sem kemur að málefnum fjölskyldna 

fatlaðra barna. Annars vegar verður greint frá þeirri þjónustu sem ríkið veitir og hins 

vegar þeirri þjónustu sem sveitarfögin veita. Teflt verður á almennri þjónustu, 

hefðbundnum þjónustuúrræðum fyrir fatlað fólk og notendasýrðri persónulegri aðstoð. 

 

4.1 Þjónusta frá ríkinu  

Fyrir rúmu ári síðan var þjónusta við fatlað fólk og aðstandendur að mestu leyti í 

höndum ríkisins en í ársbyrjun 2011 fluttust málefni fatlaðs fólks frá ríki til 

sveitarfélaga. Velferðarráðherra hefur yfirumsjón með stefnumótun í málaflokki fatlaðs 

fólks en starfar nú í samvinnu við Samband íslenskra sveitarfélaga. Greiningar- og 

ráðgjafarstöð og Tryggingastofnun tilheyra enn þeirri þjónustu sem íslenska ríkið veitir 

fötluðu fólki og fjölskyldum þeirra (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.). 



 

22 

 

 

4.1.1 Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

Þegar grunur leikur á að barn sé með einhvers konar frávik í þroska sem leitt getur til 

fötlunar er það í höndum Greiningarstöðvar að framkvæma athugun á þroskaframvindu 

barnsins og út frá því að tryggja barninu rétta greiningu. Þá er það einnig hlutverk 

Greiningarstöðvar að veita fötluðum börnum, fjölskyldum þeirra og þeim 

þjónustuaðilum sem að barninu koma ráðgjöf og fræðslu sem miðar að þörfum þeirra 

(lög um Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins nr. 83/2003). 

Fagfólk sem starfar í heilbrigðisþjónustu, leik- og grunnskólum og í félagsþjónustu 

ber að fylgjast sérstaklega með líkamlegri og andlegri þroskaframvindu barna. Vakni 

grunur um frávik í þroska barns ber fagfólkinu að tilkynna það foreldrum ásamt tilvísun 

um frumgreiningu. Frumgreining felur í sér formlega athugun á færni og þroska barns. 

Staðfesti frumgreiningin grun um frávik í þroska er send tilvísun til Greiningarstöðvar 

þar sem formleg greining fer fram. Þjónusta Greiningarstöðvar felur ekki eingöngu í sér 

að greina frávik í þroska heldur einnig að veita barni eftirfylgd þar sem fylgst er með 

framförum þess og staðið vörð um að það fái viðeigandi þjónustu. Þá gerir 

Greiningarstöð einnig endurmat á frumgreiningu til að meta stöðu barnsins (Lög um 

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins nr. 83/2003; Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992). 

 

4.1.2 Tryggingastofnun ríkisins 

Tryggingastofnun er ein stærsta þjónustustofnun landsins og gegnir lykilhlutverki í 

íslensku velferðarkerfi. Hlutverk Tryggingastofnunar er meðal annars að framfylgja 

lögum um almannatryggingar og félagslega aðstoð við almenning. Tryggingastofnun sér 

um að upplýsa almenning um almenn og sértæk réttindi meðal annars í fjölmiðlum, á 

heimasíðu sinni og innan hagsmuna- og faghópa (Tryggingastofnun ríkisins, e.d. -b, -c). 

Stofnunin veitir fjölskyldum í landinu ýmiss konar þjónustu, annars vegar almenna 

þjónustu og hins vegar sértæka þjónustu sem snýr að fötluðum börnum og fjölskyldum 

þeirra svo sem umönnunar- og foreldragreiðslur (Tryggingastofnun ríkisins e.d. -a). 
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4.2 Þjónusta frá sveitarfélögum 

Í janúar 2011 fluttist málaflokkur fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga, sem fyrr segir, 

sem þýðir að nú er það í höndum sveitarfélaga að þjónusta fatlað fólk og aðstandendur 

þeirra. Markmið yfirfærslunnar var að samþætta faglega og félagslega ábyrgð á hendi 

eins aðila með það að leiðarljósi að efla félagsþjónustu sveitafélaga og samþætta 

nærþjónustu við íbúa. Sótt er um þjónustuna hjá sveitarfélögum en þar sem 

höfuðborgarsvæðið er stórt skiptist það niður í þjónustumiðstöðvar eftir hverfum og 

þurfa íbúar að leita til þjónustumiðstöðvar sem tilheyra þeirra hverfi (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.). Þessi kafli mun fjalla um þá þjónustu sem fjölskyldum í landinu 

býðst frá sveitarfélögum. 

 

4.2.1 Leik- og grunnskólar 

Samkvæmt lögum og almennum mannréttindum eiga allir rétt til menntunar auk þess 

sem Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um þá skyldu að bjóða öllum 

börnum á grunnskólaaldri upp á menntun án endurgjalds. Meginregla íslenska 

menntakerfisins byggir á jöfnum aðgangi allra barna að menntun en þar eru fötluð börn 

engin undantekning. Í íslenskum lögum um menntun barna er sérstaklega tekið fram að 

fötluð börn eigi rétt á sömu menntun og jafnaldrar sínir (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna, 1948; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Eins og fram hefur komið byggir verkefnið á félagslegu sjónarhorni á fötlun sem 

leggur megináherslu að aðlaga umhverfið að þörfum fatlaðra barna og stuðla að virkri 

þátttöku þeirra í samfélaginu. Með þátttöku er átt við að börn fylgi jafnöldrum sínum og 

taki þátt í því sem þeir eru að gera í daglegu lífi. Í starfi með fötluðum börnum er því 

mikilvægt að líta ekki á barnæskuna sem undirbúningstímabil heldur mæta börnunum 

þar sem þau eru stödd á hverjum tíma fyrir sig (Colver, 2006). 

 

Snemmtæk íhlutun  

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar á sér áratuga langa sögu og má rekja fyrstu 

kynslóð hennar aftur til sjötta áratugar síðustu aldar (Tryggvi Sigurðsson, 2003; 

Guralnick, 1997). Snemmtæk íhlutun byggir á því að grípa sem fyrst inn í 

þroskaframvindu barna með þroskafrávik. Gripið er inn í með mismunandi örvun og er 
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á þann hátt hægt að hafa áhrif á þroskaframvindu barnanna. Með snemmtækri íhlutun er 

miðað við tímabilið frá fæðingu og að sex ára aldri, leikskólaaldurinn. Snemmtæk 

íhlutun er mjög margbreytileg og nær til fjölmargra þátta í þjónustu við börn með frávik 

í þroska og fjölskyldur þeirra. Þjónustan beinist ekki eingöngu að börnunum heldur 

einnig að fjölskyldum þeirra (Tryggvi Sigurðsson, 2008-b). 

Snemmtæk íhlutun hefur tekið miklum breytingum síðan hún kom fyrst fram og er í 

dag talað um þriðju kynslóð snemmtækrar íhlutunar. Ávallt hefur verið lögð áhersla á 

barnið, foreldra þess og fjölskyldu í hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Svo virðist 

vera sem gleymst hafi í allri umræðu um snemmtæka íhlutun að barnið sé hluti af 

fjölskyldu þar sem horft hefur verið annars vegar á fjölskylduna og hins vegar á barnið. 

Þriðja kynslóð snemmtækrar íhlutunar leggur áherslu á að horft sé á barn sem hluta af 

fjölskyldu (Dunst, 2000). Þrír þættir sem liggja nýrri kynslóð snemmtækrar íhlutunar til 

grundvallar eru í fyrsta lagi að barnið tilheyri fjölskyldu og eyða flest börn mestum tíma 

í faðmi hennar. Í öðru lagi er tekið mið af fjölskylduaðstæðum og upplifun 

fjölskyldunnar vegna þess að hún er stór áhrifaþáttur í þroska barnsins og í þriðja lagi sú 

staðreynd að fjölskyldan er mikilvægur hlekkur í lífi barns sem ávallt til staðar á meðan 

aðrir sem koma að málefnum barnsins koma og fara. Þessar auknu áherslur á að barnið 

tilheyri fjölskyldu eru taldar efla foreldra til aukins sjálfstraust og öryggis ekki síst hvað 

varðar framtíð barnsins (Bruder, 2000). 

 

Leikskólinn 

Leikskólinn er fyrsta skref barna til menntunar. Leikskólanám er ætlað börnum sem 

ekki hafa náð skólaskyldualdri en það er val foreldra hvort þeir sendi börn sín í 

leikskóla eða ekki. Rétt er að hafa í huga að ekki hafa öll börn tök á því að sækja 

leikskóla en slíkt nám er á kostnað foreldra. Hlutverk leikskóla er, samkvæmt lögum um 

leikskóla nr. 90/2008, að uppfylla óskir foreldra er varða uppeldi, umönnun og menntun 

barna þeirra í samræmi við umrædd lög og Aðalnámskrá leikskóla. Allir leikskólar 

starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla en hún byggir á lögum um leikskóla og reglugerð um 

stafsemi leikskóla. Námskráin er leiðarvísir um það uppeldisstarf sem á að fara fram í 

leikskólum og er þar lagður grunnurinn að starfi leikskólakennara og annarra sem starfa 

á leikskólum. Þroski barna og þarfir þeirra eru helstu áherslur námskrárinnar en henni er 

ætlað að samræma uppeldi og menntun leikskólabarna landsins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011-b). 
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Markmið leikskóla felur fyrst og fremst í sér að veita börnum öruggt umhverfi þar 

sem þau geta notið sín sem þátttakendur í leik og starfi með öðrum börnum undir 

leiðsögn leikskólakennara. Leikskólar eiga að vinna í náinni samvinnu við foreldra í að 

efla líkamlegan og andlegan þroska barna. Áhersla skal vera lögð á að börn öðlist 

sjálfstæði og læri að vera þátttakendur í samfélaginu. Einnig er mikilvægt að styrkja 

samskiptahæfileika þeirra og rækta tjáningu (Lög um leikskóla nr.90/2008). 

 

Grunnskólinn 

Öllum börum hér á landi á aldrinum sex til sextán ára er skylt að sækja grunnskóla en 

grunnskólanám er eina skyldunámið. Starf grunnskóla tekur til margra þátta en 

meginhlutverk þeirra er, samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008, að stuðla að 

alhliða þroska allra barna á grunnskólaaldri og virkja samfélagslega þátttöku þeirra. 

Grunnskólastarfið tekur mið af lögum og reglugeðrum er varða grunnskóla auk 

Aðalnámskrár grunnskóla.  

Markmið grunnskóla er fyrst og fremst að stuðla að menntun sem leggur áherslu á að 

efla alhliða þroska barna og búa þau undir almennt líf og starf í framtíðinni. 

Lykilhugtök Aðalnámskrár grunnskóla eru þekking, leikni og hæfni en ekki er hægt að 

aðskilja þessa þætti. Hæfni felur í sér yfirsýn og getu og byggir þar með á þekkingu og 

leikni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011-a). 

 

4.2.2 Frístundastarf 

Skipulagt frístundastarf er gjarnan það sem tekur við eftir að skóladegi lýkur hjá 

börnum og ungmennum. Um fjölbreytt starf getur verið að ræða en yfirleitt byggir það á 

forvarnarvinnu. Áhersla er lögð á viðhorf og atferli barnanna með það að markmiði að 

stuðla að heilbrigðum lífsstíl og efla börn til virkrar þátttöku í samfélaginu. Það er 

mismunandi eftir svæðum hvort hægt sé að velja á milli frístunda og einnig hvort 

starfrækt séu sérúrræði fyrir fötluð börn. Frístundastarf á að vera vettvangur tómstunda, 

menningar og menntunar þar sem tekið er mið af aldri og þroska barna. Aldurskipting er 

mismunandi eftir svæðum auk þess sem breytilegt er á milli sveitarfélaga hvort öllum 

árgöngum grunnskóla bjóðist slík úrræði (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Á höfuðborgarsvæðinu fellur þessi þjónusta undir skrifstofu tómstundamála í 

samstarfi við Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur (ÍTR) sem meðal annars styrkir 
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þátttöku barna og unglinga í frístundum með frístundakorti sem standa öllum börnum 

höfuðborgarinnar til boða. Mikið framboð er á fjölbreyttu frístundastarfi á 

höfuðborgarsvæðinu en líkt og önnur þjónusta borgarinnar skiptist hún niður eftir 

hverfum. Á landsbyggðinni er val oft takmarkað og jafnvel aðeins um einn grunnskóla 

að ræða á tilteknu svæði og í þeim tilvikum er einungis um eitt frístundaúrræði að ræða 

(Reykjavíkurborg, e.d.).  

 

4.2.3 Hefðbundin þjónustuúrræði 

Líkt og fram hefur komið er það hlutverk sveitarfélaga að þjónusta fötluð börn og 

foreldra þeirra. Þau úrræði sem standa þeim til boða miðast gjarnan við það að barn 

þurfi að yfirgefa heimili sitt til þess að geta nýtt sér þjónustuna. Hér verður greint frá 

helstu þjónustuúrræðum sem fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra stendur til boða 

frá sveitarfélögum. 

 

Skammtímavistun 

Skammtímavistun er tímabundið sem hefur það markmið að létta álagi af fjölskyldum 

fatlaðra barna í þeim tilgangi að barnið geti búið sem lengst heima hjá sér. Sem fyrr 

segir felur þessi þjónusta í sér að fatlað barn sé tekið af heimili sínu og vistað annars 

staðar tímabundið (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992; Margrét Margeirsdóttir, 

2001).  

 

Liðveisla 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 ber sveitarfélögum að gefa 

foreldrum fatlaðra barna, sex ára og eldri, kost á liðveislu sem einkennist af 

persónulegum stuðningi og aðstoð með það að markmiði að rjúfa félagslega einangrun. 

Liðveisla getur meðal annars falist í aðstoð við að njóta félags- og menningarlífs til 

jafns við aðra svo sem félagslega viðburði í skólum eða félagsmiðstöðvum/ 

frístundaheimilum (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Stuðningsfjölskyldur 

Fjölskyldur fatlaðra barna eiga kost á því að nýta sér þjónustu stuðningsfjölskyldna en 

það felur í sér að barnið fari inn á annað heimili í tímabundna dvöl. Markmiðið er að 
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draga úr álagi heimila og veita börnum tilbreytingu auk þess sem þau fá kost á auknum 

félagslegum tengslum. Slík dvöl er samningsbundin milli sveitarfélaga og 

stuðningsfjölskyldu og skal samningurinn miðast við ákveðið tímabil. Það er hlutverk 

sveitarfélaga eða þeirra þjónustumiðstöðva er undir þeim starfa að útvega þeim 

fjölskyldum, sem kjósa að nýta sér þessa þjónustu, stuðningsfjölskyldu auk þess sem 

þeim ber að hafa eftirlit með þessari starfsemi. Það er einnig hlutverk sveitarfélaga að 

kanna vandlega heimilisaðstæður sem og aðrar aðstæður stuðningsfjölskyldunnar og 

meta þannig hæfni hennar til að sinna hlutverki sínu en sérstakt tillit skal tekið til óska 

forelda barnsins varðandi val á stuðningsfjölskyldu (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 

59/1992; Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

4.2.4  Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í málaflokki fatlaðs fólks undanfarin ár og áratugi. 

Foreldrar hafa nú meira um þá þjónustu er varðar börn þeirra að segja og gera meiri 

kröfur til hennar. Líkt og fram hefur komið miðast þjónusta við fötluð börn í 

langflestum tilvikum við að börn séu tekin af heimilum sínum, frá foreldrum og 

systkinum, í einhvers konar skammtímadvalir. Samkvæmt samtölum við foreldra og 

leiðbeinendur eru kröfur margra foreldra í dag að fá að hafa börnin sín heima, að barnið 

þeirra búi við þau almennu mannréttindi að fá að alast upp á heimili sínu í faðmi 

fjölskyldunnar og er það eitt af markmiðum notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. 

 

Hugmyndafræðin 

Notendastýrð persónuleg aðstoð byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf sem 

leggur áherslu á að horft sé á fötlun út frá félagslegu sjónarhorni, sjá nánar í 1. kafla. 

Hugmyndafræðin á rætur sínar að rekja til mannréttindabaráttu fatlaðs fólks á áttunda 

áratug 20. aldar og hefur þá sérstöðu að vera alfarið mótuð af fötluðu fólki en ekki 

sérfræðingum. Samkvæmt hugmyndafræðinni er gengið út frá því að fatlað fólk séu 

sérfræðingar í eigin lífi og að foreldrar fatlaðra barna séu sérfræðingar í þörfum barna 

sinna en ekki utan að komandi fagfólk, þó fagleg þekking þeirra sé vissulega mikilvæg 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010; NPA miðstöðin, e.d.). 
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Hugmyndafræðin leggur áherslu á að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi og verið 

virkir þátttakendur í samfélaginu líkt og ófatlað fólk en hvað felur sjálfstætt líf í sér? 

Hugmyndir um sjálfstætt líf hafa lengi verið einkennandi í stefnumótun hvað varðar 

starf með fötluðu fólki en þrátt fyrir það hefur fatlað fólk lengi þurft að búa við 

mannréttindabrot, mismunun og kúgun. Hugmyndafræðin leggur ríka áherslu á nýjan 

skilning á hugtakinu sjálfstæði sem byggir á því að hafa stjórn á eigin lífi, hafa 

raunverulegt val og möguleika á fullri þátttöku í samfélaginu með notendastýrðri 

persónulegri aðstoð. Sjálfstætt líf felur fyrst og fremst í sér að búa við almenn 

mannréttindi, hafa sömu möguleika og aðrir, að geta tekið eigin ákvarðanir og virkan 

þátt á öllum sviðum samfélagsins þar sem virðing og jafnrétti eru lykilatriði. Fötluð 

börn eiga rétt á því að alast upp á heimili sínu með foreldrum sínum og systkinum en 

þrátt fyrir það virðast öll úrræði sem þeim og foreldrum þeirra stendur til boða miðast 

við að barnið fari út af heimili líkt og þau úrræði sem fjallað var um hér að framan 

(Ratzka, 2011; NPA miðstöðin, e.d.).  Í næsta kafla verður fjallað um notendastýrða 

persónulega aðstoð út frá nýjum kröfum foreldra um að fá börnin sín heim eftir leik- og 

grunnskóla. 

 

Þjónustan heim 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er nýtt þjónustuúrræði á Íslandi og er innleiðing 

þess á byrjunarstigi. Þann 1. maí 2012 mun fara í gang þróunarverkefni þessarar 

innleiðingar en áætlað er að lögfesta NPA sem eina meginstoð í þjónustu við fatlað fólk 

árið 2014. Fram að þeim tíma er sveitarfélögum frjálst að taka þátt í verkefninu en þau 

geta jafnframt neitað fólki um þjónustuna og þar með afþakkað þátttöku sína í 

þróunarverkefninu (Velferðarráðuneytið, e.d.). 

NPA felur fyrst og fremst í sér að fatlað fólk og foreldrar fatlaðra barna, í samráði 

við börnin sín, velji hvernig þjónustu fjölskyldan nýti sér og geti með þeim hætti 

uppfyllt hlutverk sín og ábyrgð í samfélaginu eins og aðrir samfélagsþegnar. Lykilatriði 

í NPA er að valdið færist frá þjónustukerfinu yfir til fatlaðs fólks og foreldra fatlaðra 

barna sem gegna þá hlutverki verkstjóra hvað varðar skipulagningu og stjórn á eigin 

þjónustu. Það er meðal annars hlutverk þeirra að ráða aðstoðarfólk í vinnu og gera 

starfslýsingu sem aðstoðarfólki ber að starfa eftir og samræmist lífstíl einstaklingsins og 

kröfum hans (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010; NPA miðstöðin, 

e.d.). 
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NPA felur í sér að fatlað fólk eða foreldrar fatlaðra barna fái beingreiðslur frá 

sveitarfélagi sínu sem það ráðstafar sjálft í kaup á þjónustu sem hentar hverri fjölskyldu 

fyrir sig. Með þessu er átt við að í stað þess að sveitarfélög borgi fyrir barnið í þau 

þjónustuúrræði sem þau bjóða uppá, og gerð voru skil hér á undan, fer peningurinn 

beint í hendur foreldra sem kaupa sér þá þjónustu sem þau þurfa frá þjónustuaðilum 

(Ratzka, 2011; Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010; NPA miðstöðin, 

e.d.). 

Meginmarkmið NPA er að fötluð börn geti lifað lífi sínu eins og þau vilja, hafi sömu 

möguleika og jafnaldrar sínir og hafi ásamt foreldrum sínum áhrif á þá þjónustu sem 

þau nýta sér. Fötluð börn eiga, eins og önnur börn, að hafa kost á því að fara heim eftir 

að skóla lýkur, geta leikið sér þar sem þau vilja og við þá sem þau vilja (Ratzka, 2011; 

NPA miðstöðin, e.d.). Þá höfum við lokið umfjöllun um helstu þjónustuúrræðin sem 

fjölskyldum fatlaðra barna býðst bæði frá ríki og sveitarfélögum hér á landi. 
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5 Aðgengi að upplýsingum fyrir foreldra 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir könnun sem framkvæmd var í þeim tilgangi að 

skoða hversu vel aðgengi að upplýsingum fyrir foreldra fatlaðra barna, er varða réttindi, 

stuðning og þjónustu, samræmist ólíkum þörfum þeirra. Í lok kaflans verða niðurstöðum 

könnunarinnar gerð skil auk þess sem höfundar draga saman niðurstöður úr annarri 

heimildavinnu, samtölum við foreldra fatlaðra barna og eigin reynslu. 

 

5.1 Könnun á aðgengi  

Við lifum á tímum margbreytileikans og fjölmenningar þar sem samfélagið 

samanstendur af fólki með mismunandi bakgrunn, þarfir og væntingar. Allt á þetta fólk 

það sameiginlegt að eiga sama tilkall til mannréttinda og er það hluti af mannréttindum 

að hafa greitt aðgengi að upplýsingum til dæmis er varða málefni fjölskyldunnar. Til að 

samfélagið geti virt réttindi allra þarf það að mæta ólíkum þörfum fólks.  

Heimildaöflun fyrir þetta verkefni fól meðal annars í sér að fara á hinar ýmsu 

heimasíður ólíkra stofnana og hagsmunasamtaka sem og að skoða lög og 

mannréttindasáttmála í leit að upplýsingum er varða réttindi, stuðning og þjónustu við 

fötluð börn og fjölskyldur þeirra. Samhliða því gerðu höfundar könnun á hversu 

aðgengilegar upplýsingar sem þessar voru á heimasíðunum. Til að meta hversu greitt 

aðgengið var gerðu höfundar mælikvarða í formi gátlista sem tók mið af því hvort 

upplýsingarnar væru á auðlesnu máli, hvort hægt væri að stækka letrið og hvort boðið 

væri upp á upplýsingar á öðrum tungumálum en íslensku.  

Þær stofnanir og þau samtök sem skoðuð voru í verkefninu voru meðal annars 

Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, Tryggingastofnun ríkisins og Landssamtökin 

Þroskahjálp. Til að meta aðgengi að upplýsingum á heimasíðum leik- og grunnskóla og 

sveitarfélaga voru valdar heimasíður tíu leikskóla, tíu grunnskóla og tíu sveitarfélaga til 

að niðurstöður yrðu sem marktækastar. 

Auk könnunarinnar áttu höfundar samtöl við foreldra einhverfra banra og foreldra 

barna með þroskahömlun í þeim tilangi að fá fram sjónarmið þeirra er varðar aðgengi að 

upplýsingum um málefni fjölskyldunnar. Alls var rætt við átta foreldra, þar af fimm 

foreldra einhverfra barna og þrjá foreldra barna með þroskahömlun. 
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5.2 Niðurstöður könnunar á aðgengi 

Niðurstöður byggja á þremur þáttum, í fyrsta lagi á niðurstöðum könnunar sem 

höfundar gerðu á því hversu aðgengilegar upplýsingar fyrir foreldra fatlaðra barna eru 

öllum foreldrum í landinu. Í öðru lagi á niðurstöðum samtala við foreldra barna með 

einhverfu og þroskahömlun og samantekt fyrri niðurstaðna í ljós persónulegrar reynslu 

höfunda. 

 

5.2.1 Niðurstöður könnunar 

Líkt og fram kom í kafla 5.1 voru skoðaðar heimasíður ýmissa stofnana auk laga og 

mannréttindasáttmála er varða réttindi, stuðning og þjónustu við fötluð börn og 

fjölskyldur þeirra. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós töluverðan skort á 

upplýsingum á auðlesnu máli en slíkar upplýsingar var aðeins að finna í takmörkuðu 

magni á heimasíðu Landssamtakanna Þroskahjálpar, það er samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og lög um málefni fatlaðs fólks sem þó var ekki að 

finna í heild sinni. Eitthvað er því til af upplýsingum sem þessum á auðlesnu máli en eru 

þær þó ekki aðgengilegar þar sem þær er einungis að finna, sem fyrr segir, á heimasíðu 

samtakanna en ekki á heimasíðu alþingis eins og önnur lög. Könnunin leiddi þó í ljós að 

yfirleitt var boðið upp á þann valmöguleika að stækka letrið en það á þó ekki við um lög 

og mannréttindasáttmála. Sama á við um erlend tungumál en flestar heimasíðurnar buðu 

upp á upplýsingar á ensku en fáar á öðrum tungumálum. Af þessum niðurstöðum má 

draga þá ályktun að upplýsingar á ensku eru nokkuð aðgengilegar en þörf er á að þýða 

upplýsingarnar á fleiri tungumál þar sem stór hluti innflytjenda á Íslendi eru meðal 

annars frá austur Evrópu og Asíu. 

 

5.2.2 Niðurstöður samtala við foreldra 

Þeir foreldrar sem rætt var við voru samróma um að upplýsingar væru til staðar en þó 

ekki aðgengilegar þar sem þær er að finna á mörgum mismunandi stöðum, svo sem á 

heimasíðum, í bæklingum og bókum. Aðspurð að því hvort þörf væri á að sameina 

upplýsingarnar á einn stað töldu þau svo vera og studdu hugmynd okkar um útgáfu 

handbókar. 
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Út frá niðurstöðum könnunarinnar varð höfundum ljóst hversu mikill skortur er á 

upplýsingum fyrir foreldra fatlaðra barna á auðlesnu máli, eins og fram kom í kafla 

5.2.1. Þar sem ekki var rætt við foreldra sem nýta sér auðlesinn texta telja höfundar það 

ákveðna skekkju í niðurstöðum könnunarinnar en gáfu sér að þeir foreldrar, sem nýta 

sér auðlesinn texta, telji ekki síður skort á aðgengi að slíkum upplýsingum þar sem 

einkar erfitt var að finna upplýsingarnar á auðlesnu máli.  

 

5.2.3 Samantekt 

Með niðurstöður könnunarinnar og samtala við foreldra að leiðarljósi sáum við tækifæri 

til úrbóta með því að sameina helstu upplýsingar er varða réttindi, stuðning og þjónustu 

á einn stað í formi handbókar á íslensku og auðlesnu máli. Handbókin mun því nýtast 

íslenskumælandi foreldrum og foreldrum sem eiga erfitt með að lesa hefðbundinn texta. 

Með þessu er verið að koma til móts við stóran hluta fjölskyldna barna, á einhverfurófi 

og með þroskahömlun, á Íslandi. Höfundar telja einnig þarft að gefa handbókina út á 

fleiri tungumálum. Þá væri einnig skref í rétta átt að gera heimasíðu fyrir foreldra 

fatlaðra barna þar sem sá valkostur yrði fyrir hendi að fá upplýsingar á auðlesnu og 

erlendu máli. Þetta væri áhugavert og þarft verkefni sem hugsanlega hefði getað verið 

hluti af þessu verkefni en til þess gafst því miður ekki rými.  

Niðurstöður þessar renna stoðum undir þá hugmynd höfunda að sameina upplýsingar 

fyrir foreldra fatlaðra barna á einn stað og þar með að auka aðgengi þeirra að 

upplýsingum er varða málefni barnsins og fjölskyldunnar. Reynsla höfunda sem og 

reynsla leiðbeinenda í vettvangsnámi, Freyju Haraldsdóttur og Hrefnu Haraldsdóttur, 

samræmast sjónarmiði foreldra hvað varðar aðgengi að umræddum upplýsingum og ýtir 

það undir þá staðreynd að þörf er á að sameina efni, er tengist réttindum, þjónustu og 

stuðningi við fötluð börn og foreldra þeirra, á einn stað. 
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Lokaorð 

Það að þekkja réttindi sín er forsenda þessa að fá þeirra notið og að geta virt réttindi 

annarra. Við teljum mikilvægt að allir þekki rétt sinn og var það megintilgangur þessa 

verkefnis að sýna fram á hversu mikilvægt það sé að foreldrar fatlaðra barna þekki 

réttindi sín og barna sinna. Foreldrar þurfa að hafa greitt aðgengi að upplýsingum er 

varða réttindi, þjónustu og stuðning við börn þeirra og fjölskyldu þar sem það stuðlar að 

almennri vellíðan og lögbundum mannréttindum fatlaðra barna og fjölskyldna þeirra.  

Við teljum orðatiltækið „lengi býr að fyrstu gerð“ vera mjög lýsandi fyrir 

viðfangsefni verkefnisins þar sem stuðningur við foreldra fatlaðra barna ætti að skila sér 

í sterkari og hamingjusamari einstaklingum sem betur geta notið hæfileika sinna og 

mannréttinda síðar í lífinu. Aðgengi að upplýsingum gegnir þar stóru hlutverki þar sem 

það stuðlar að auknu sjálfstæði þeirra og öryggi í uppeldishlutverkinu. Við gerð þessa 

verkefnis komumst við að því að það er nóg til af efni er varðar réttindi, þjónustu og 

stuðning við fjölskyldur fatlaðra barna en upplýsingarnar er að finna á hinum ýmsu 

stöðum og eru misaðgengilegar. Mikilvægt er að upplýsingar samræmist þörfum 

foreldra og séu meðal annars aðgengilegar á auðlesnu og erlendu máli. Niðurstaða 

könnunar okkar leiddi í ljós að ófatlaðir foreldrar hafa greiðara aðgengi að slíkum 

upplýsingum og geta þar af leiðandi verið sjálfstæðari í uppeldinu en seinfærir foreldrar 

og aðrir sem nýta sér auðlesið efni. 

Verkefnið byggir að stórum hluta á niðurstöðum samtala sem við áttum við foreldra 

fatlaðra barna og leiðbeinendur okkar í vettvangsnámi sem og könnun á aðgengi að 

upplýsingum. Við gagnaöflun og vinnslu verkefnisins sáum við að það hefði gagnast 

okkur afar vel að hafa tekið einnig viðtöl við seinfæra foreldra fatlaðra barna þar sem 

niðurstöður leiddu í ljós töluverðan skort á upplýsingum á auðlesnu máli. Það væri 

áhugavert að kanna þetta enn frekar út frá sjónarhorni, þörfum og væntingum þeirra og 

jafnvel nýta niðurstöður þeirrar könnunar í gerð heimasíðu fyrir foreldra fatlaðra barna 

þar sem allar upplýsingar væru að finna á auðlesnu máli. Einnig væri þarft verkefni að 

gefa handbókina út á fleiri tungumálum þar sem algengt var að upplýsingarnar voru að 

finna á ensku en ekki öðru tungumáli þar sem fjöldi fólks af erlendum uppruna býr nú á 

Íslandi og er jafnlíklegt til að eignast fötluð börn og Íslendingar. 

Sú vinna sem liggur að baki verkefninu hefur verið mjög gagnleg og lærdómsrík. Við 

höfum dýpkað þekkingu okkar á réttindum, stuðning og þjónustu við fjölskyldur 
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fatlaðra barna sem mun vera okkur gott veganesti í framtíð okkar sem þroskaþjálfar þar 

sem við sjáum fyrir okkur að starfa með fötluðum börnum og fjölskyldum þeirra. Okkur 

þótti sláandi hversu lítið er til af upplýsingum um það efni sem verkefnið okkar spannar 

á auðlesnu máli og vonumst við til að handbókin verði skref til úrbóta á aðgengi fyrir 

alla foreldra fatlaðra barna á Íslandi og jafnframt kveikjan að vilja annarra til að gera 

slíkt hið sama til dæmis með því að vinna að umræddri heimasíðu og gefa út efni þessu 

tengt á erlendum tungumálum. 

 

 

Við viljum enda verkefni okkar á orðum Socrates sem lýsa því hversu mikilvægt það er 

að styðja vel við börn svo þau verði sterkir einstaklingar síðar í lífinu: 

 

 

 

 

Við öll verk skiptir mestu 

að vanda vel til upphafsins, 

einkum þegar um er að ræða eitthvað 

ungt og viðkvæmt. 

                                                                         (Socrates 469-399 f. Kr.) 
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