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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu blindra og sjónskertra 

nemenda af skólagöngu og afla þekkingar og skilnings á hvað hefur áhrif á 

val þeirra á námi og störfum að loknum grunn- og framhaldsskóla. Lögð 

var áhersla á að fá fram hvaða þættir það eru sem annars vegar hvettu til 

náms og hins vegar drægju úr því að þeir færu í áframhaldandi nám. 

Lykilþátttakendur rannsóknarinnar voru sjö blindir og sjónskertir 

einstaklingar á aldrinum frá tvítugu til rúmlega fertugs en einnig var rætt 

við sex fagaðila. Rannsóknin var unnin með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum með opnum viðtölum. Reynsla þátttakenda af 

skólagöngu var mjög misjöfn hvað varðar veitta aðstoð og stuðning. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendurnir velja sér nám og 

störf út frá áhugasviði sínu en blinda og sjónskerðing dregur úr fjölda 

starfa sem hægt er að velja úr og taka þarf tillit til mögulegra starfa að 

námi loknu. Það sem hvetur þátttakendurna til að fara í nám er að skapa 

sér fjölbreyttari og betri atvinnutækifæri. Flestir þátttakendurnir segja að 

láglauna störf á vernduðum vinnustöðum séu hlutskipti sem þau geta ekki 

hugsað sér og það hvetur þá til að fara í nám. Það sem getur dregið úr því 

að blindir og sjónskertir einstaklingar haldi áfram námi að loknum grunn- 

og framhaldsskóla er skortur á aðstoð og stuðningi í námi.  
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Abstract 

The goal of this investigation was to gain insight into the experience of 

blind and sight impaired students from going to school and understanding 

of what factors influence their choice of education and career choices after 

they finish high school. The main emphasis was directed towards 

discovering what aspects encouraged students to study and what 

discouraged them. The subjects of the investigation were seven blind and 

sight impaired individuals from twenty to just over forty years old. In 

addition six professionals were interviewed. The investigation was done 

using qualitative research methods using open interviews. The subjects 

experience from support and aid during their education was very different. 

The results of the investigation indicate that the subjects choose their 

education and career tracks depending on their field of interests, but their 

blindness cuts down on the number of jobs they have to choose from and 

also forces them to look at possible jobs after they finish their studies. 

What encourages the students to enhance their education are the 

increased job offerings and variety of jobs. Most of students do not think 

that low-paying jobs are careers that they think of as their future. What 

discourages blind and sight impaired individuals from further studies is the 

lack of support. 
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ects eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin 

var unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð og markmið hennar er að 

veita innsýn í reynslu blindra og sjónskertra einstaklinga af skólagöngu og 

hvað hefur áhrif á val þeirra á námi og störfum, hvað hvetur þá til náms og 

hvað dregur úr því að þeir fari í nám að loknum grunn- eða 

framhaldsskóla. Ég hef lengi haft áhuga á málefnum fatlaðs fólks og á 

þeim forsendum ákvað ég að lokaverkefni mitt í náms- og starfsráðgjöf yrði 

helgað fötluðum nemendum. Fötlun er regnhlífarhugtak yfir margskonar 

skerðingar og því ekki einfalt að skrifa um fatlaða nemendur almennt og 

fannst mér rétt að velja ákveðinn flokk fötlunar. Ástæða þess að blindir og 

sjónskertir einstaklingar urðu fyrir valinu er að á undanförnum árum hef ég 

fylgst með umræðu í fjölmiðlum um breytingar sem orðið hafa á stöðu 

þessara nemenda í kjölfar lokunar Blindradeildarinnar í Álftamýrarskóla 

árið 2004. Einnig benti starfsmaður hjá Blindrafélaginu mér á að lítið sem 

ekkert væri til af rannsóknum tengdum starfsvali blindra og sjónskertra 

einstaklinga. Þar sem ég þekkti lítið til þessa málaflokks var þetta mikil 

áskorun fyrir mig en jafnframt spennandi verkefni sem ég kom að með 

opnum huga. 

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni og fyrir 

að gefa mér innsýn í líf sitt og reynslu, án þeirra hefði þetta verkefni ekki 

orðið til. Leiðbeinendur við gerð ritgerðarinnar voru Dr. Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Helga Eysteinsdóttir og færi ég þeim mínar bestu þakkir 

fyrir góða leiðsögn, stuðning og hvatningu. Aðalbirni Sigurðssyni þakka ég 

fyrir yfirlestur ritgerðar. Sérstakar þakkir fær Ágústa Eir Gunnarsdóttir 

varaformaður Blindrafélagsins fyrir gagnlegar ábendingar við lestur 

ritgerðarinnar. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni, vinum og 
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samstarfsfólki á leikskólanum Austurborg fyrir stuðning, hvatningu og 

þolinmæði í minn garð á meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð. 
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1. Inngangur 

Hér á landi er hugtakið fötlun notað sem regnhlífarhugtak yfir margskonar 

skerðingar svo sem hreyfihömlun, blindu og sjónskerðingu. Ekki eru allir á 

eitt sáttir um hvernig beri að skilgreina eða skilja þetta hugtak. En það 

hvernig fötlun er skilin og skilgreind er sérlega mikilvægt því það stjórnar 

hvernig búið er að fötluðu fólki. Fatlað fólk naut lengi vel ekki sömu réttinda 

og kjara og aðrir hópar samfélagsins og má glöggt sjá það þegar saga 

sérkennslu fyrir blinda og sjónskerta nemendur á Íslandi er skoðuð. Þrátt 

fyrir að réttur fatlaðs fólks til náms eigi að vera tryggður í lögum (Lög um 

málefni fatlaðra 59/1992; lög um grunnskóla 91/2008) er reyndin sú að 

fatlaðir nemendur skila sér í mörgum tilfellum ekki í gegnum 

framhaldsskóla og upp í háskóla (Rannveig Traustadóttir, 2006a). Á 

undanförnum árum hefur nemendum í háskólum fjölgað mikið en miðað 

við fjölda fatlaðs fólks í samfélaginu hefur hlutfall þess í háskólanámi ekki 

vaxið í samræmi við hann. Þess má geta að í janúar árið 2003 var 

heildarfjöldi nemenda við Háskóla Íslands 8225 og af þeim voru 5 blindir 

og sjónskertir nemendur og í janúar árið 2009 var heildarfjöldi nemenda 

við HÍ 13630 og þar af voru 6 blindir og sjónskertir nemendur (Háskóli 

Íslands, 2009). Margt getur haft áhrif á þessa þróun, svo sem skólastefna 

og sú aðstoð sem nemendur njóta í skólum (Rannveig Traustadóttir, 

2006a).  

Margir þættir geta spilað inn í að fatlaðir nemendur halda ekki áfram 

námi að loknum grunnskóla og má velta fyrir sér hvort skortur á náms- og 

starfsfræðslu sé einn af þeim. Ein mikilvægasta ákvörðunin sem 

einstaklingur tekur um ævina varðar náms- og starfsferil hans. Náms- og 

starfsfræðsla er námsgrein í grunnskólum sem ætlað er að undirbúa 

einstaklinga eða hópa fyrir náms- og starfsval ásamt náms- og 

starfsráðgjöf. Mikilvægt er að þessari fræðslu og ráðgjöf sé sinnt á sama 
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tíma þannig að þær styðji hvor við aðra því þannig vinnubrögð eru líklegri 

til árangurs (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005).  

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í reynslu blindra og 

sjónskertra nemenda af skólagöngu og afla þekkingar og skilnings á hvað 

hefur áhrif á val þeirra á námi og störfum að loknum grunn- og 

framhaldsskóla. Lögð var áhersla á að fá fram hvaða þættir það væru sem 

annars vegar hvettu til náms og hins vegar hvað það væri sem drægi úr 

því að þeir fari í áframhaldandi nám. Til að setja reynslu þátttakenda í 

samhengi við fræðin og íslenskan veruleika verður gerð grein fyrir þremur 

ólíkum sjónarhornum á fötlun. Þá verður fjallað um kennslu blindra og 

sjónskertra einstaklinga á Íslandi út frá lögum um málefni fatlaðra og þróun 

sérkennslu fyrir blinda og sjónskerta nemendur. Þar sem Náms- og 

starfsráðgjafar eru talsmenn nemenda og eiga að veita þeim aðstoð á 

meðan á námi stendur verður greint frá hlutverki þeirra í vinnu með 

nemendum. 

 

1. 1. Fötlun, ólík sjónarhorn 

Fötlunarfræði er tiltölulega nýtt fræðasvið sem hafnar ríkjandi skilningi á 

fötlun sem lítur á fötlun einstaklings sem galla og tekur ekki tillit til þáttar 

menningar og umhverfis í að skapa fötlun. Fötlunarfræðin hefur vaxið hratt 

að undanförnu og innan hennar hefur hugtakið fötlun og hvernig beri að 

skilja hana verið í brennidepli. Það hvernig fötlun er skilgreind skiptir miklu 

máli því sá skilningur stjórnar því hvernig komið er fram við fatlað fólk. Hér 

á eftir verður fjallað um þrjú sjónarhorn á fötlun sem hafa haft mikil áhrif á 

skilning manna en það er hið hefðbundna læknisfræðilega sjónarhorn, 

breska félagslega líkanið um fötlun og loks norræna tengslasjónarhornið á 

fötlun. 

Hefðbundinn skilning á fötlun, sem ríkt hefur mest alla 20. öldina, má 

rekja til læknavísinda og heilsufélagsfræði sem litið hafa á fötlun sem 

andstæðu þess sem teljast má heilbrigt og eðlilegt (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Áhersla er lögð á að greina líkamlega eða andlega 

skerðingu og veita ráðgjöf um kennslu, meðferð, lækningu, endurhæfingu 

eða umönnun. Út frá þessum skilningi er algengt að litið sé á fötlunina sem 
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persónulegan harmleik í lífi fatlaðra einstaklinga og skerðingin talin 

uppspretta allra erfiðleika þeirra. Þetta sjónarhorn tekur lítið sem ekkert 

tillit til áhrifa umhverfis eða ytri aðstæðna. Fatlaði fræðimaðurinn Tom 

Shakespeare segir þennan skilning fela í sér skírskotun til þess að fatlað 

fólk séu hlutir sem hægt sé að ráðskast með. Fötlunin hafi verið 

sjúkdómsvædd og sjónarmið þeirra sem eru fatlaðir verið hunsuð 

(Shakespeare, 2004). Skilningur sem þessi dregur gjarnan fram myndir af 

fötluðu fólki sem ólánsömum fórnarlömbum sem eru háð öðrum (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

Af félagslegum sjónarhornum á fötlun er breska félagslega líkanið 

þekktast en upphaf þess má rekja til réttindabaráttu samtaka fatlaðs fólks 

á síðari hluta 20. aldar. Fatlaðir aðgerðasinnar andæfðu ríkjandi 

læknisfræðilegum skilningi á fötlun og lögðu áherslu á félagslega þætti og 

mikilvægi umhverfisins í að skapa fötlun. Þarna komu fram nýjar og 

róttækar hugmyndir um fötlun þar sem lykilatriðið var að aðgreina 

líffræðilega og félagslega þætti (Rannveig Traustadóttir, 2003). Talsmenn 

félagslega líkansins höfnuðu því að skerðing og fötlun væru það sama og 

sögðu að erfiðleika fatlaðs fólks og takmarkaða möguleika mætti rekja til 

félagslegra hindrana sem gerðar væru af ófötluðu fólki sem er í meirihluta 

samfélagsins og leiddu til undirokunar fólks með skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Hér má taka sem dæmi þegar ekki er gert ráð fyrir 

fólki í hjólastólum í hönnun og byggingu húsa.  

Líkt og breska félagslega líkanið byggir norræna tengslasjónarhornið á 

fötlun á félagslegum skilningi þó það sé ekki eins róttækt í skilningi sínum 

og afstöðu. Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) segir að skilningur 

hins norræna sjónarhorns feli í sér þrjú meginatriði. Hið fyrsta sé að fötlun 

er misræmi á milli getu einstaklingsins og krafna umhverfisins. Annað 

atriðið segir að fötlun sé aðstæðubundin því það hvort ákveðin skerðing 

leiði til fötlunar eða ekki ráðist af þeim aðstæðum sem einstaklingurinn er í 

hverju sinni. Þannig væri sjónskert manneskja ekki fötluð meðan hún talar 

í síma (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þriðja atriðið felur í sér að fötlun sé 

afstæð en eins og Tøssebro (2004) bendir á þá er það misjafnt á milli tíma 

og menningarsvæða hvaða einstaklingsbundnu líffræðilegu eða andlegu 
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einkenni eru skilgreind sem fötlun. Fötlun sé því félagslega ákvörðuð og 

oft tilviljunarkennt hvar mörkin liggja.  

Blinda og sjónskerðing er yfirleitt skilin út frá læknisfræðilega 

sjónarhorninu sem lýst var hér að framan. Þetta hefur áhrif á hvernig fólk 

sér blinda og sjónskerta einstaklinga, möguleika þeirra og takmarkanir. Til 

eru þeir sem vilja meina að hlutverk blindra og sjónskertra sé félagslega 

mótað og fólk sjái blinda og sjónskerta einstaklinga út frá fyrirfram gefnum 

hugmyndum og staðalmyndum en ekki eins og þeir eru í raun og veru.  

 

Að vera sjónskertur eða blindur 

Félagslegur skilningur á fötlun birtist vel í verkum bandaríska 

fræðimannsins Robert A. Scott en í þeim gagnrýnir hann hvernig 

hefðbundinn skilningur á fötlun endurspeglast í framkomu fólks við blinda 

einstaklinga. Scott (1969) hélt því fram í bók sinni The Making of the Blind 

Men að hlutverk blindra og sjónskertra einstaklinga væri félagslega mótað. 

Í því felst að ýmis framkoma og hegðunarmynstur sem talin eru einkenna 

blint og sjónskert fólk sé ekki meðfædd heldur lærð af samskiptum við 

annað fólk. Þannig er ekkert í eðli þeirra sem eru blindir og sjónskertir sem 

gerir það að verkum að þeir verði auðsveipir, ósjálfbjarga, þunglyndir eða 

hjálparvana né er þar nokkuð sem ætti að leiða til þess að þeir verði 

einráðir eða montnir. Ríkjandi staðalmyndir af blindum og sjónskertum 

einstaklingum eru ýmist að þeir séu ósjálfbjarga eða montnir en þetta eru 

algengustu hlutverkin sem blindu og sjónskertu fólki er þrýst inn í (Scott, 

1969).   

Samkvæmt Scott (1969) má skipta félagsmótun blindra og sjónskertra 

einstaklinga í þrennt. Í fyrsta lagi læra börn viðhorf, skoðanir og gildi um 

minnihlutahópa samfélagsins af fólkinu sem þau umgangast. Í öðru lagi 

lærir blint og sjónskert fólk „blindrahlutverkið“ af samskiptum við sjáandi 

einstaklinga sem krefjast ákveðinnar hegðunar í samræmi við skilning sinn 

á því hvernig blint og sjónskert fólk á að hegða sér. Í þriðja lagi lærir blint 

og sjónskert fólk hegðunarmynstur og viðhorf hjá samtökum/stofnunum 

sem hefur verið komið á fót í þeim tilgangi að hjálpa þeim (Scott, 1969) 

t.d.með góðgerðastarfi í formi fjársafnana. Með þessu er verið að vísa til 
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þess að blindir og sjónskertir einstaklingar séu í hlutverki hins efnalitla og 

vanmáttuga. Samtök og stofnanir fyrir blinda og sjónskerta geta þannig átt 

þátt í að viðhalda ákveðnum staðalmyndum um þennan hóp.  

Fræðslu- og endurhæfingarúrræði sem byggja á jákvæðu kenningakerfi 

og verklagi eru líklegri til að opna fyrir blindu og sjónskertu fólki þá 

möguleika sem þeim stendur til boða í lífinu. Læknisfræðilega sjónarhornið 

gerir ráð fyrir því að geta og færni blindra og sjónskertra einstaklinga sé 

afar takmörkuð og það að hafa ekki sjón dragi verulega úr möguleikum 

einstaklinganna til þess að njóta alls þess sem lífið hefur upp á að bjóða. 

En kennarar og annað fagfólk sem sinnir kennslu og endurhæfingu fyrir 

blinda og sjónskerta nemendur geta verið mikilvægar fyrirmyndir. Þeir geta 

sýnt nemendunum fram á að þeim séu flestir vegir færir og að þeir séu 

venjulegt fólk sem vex og þroskast á sama hátt og allir aðrir (Vaughan og 

Omvig, 2005). Fagfólk sem vinnur með blindum og sjónskertum 

einstaklingum, fjölskyldum þeirra og skólafélögum geta stuðlað að 

umræðu um skaðleg áhrif staðalmynda og rætt leiðir til að vinna gegn 

þeim (Erin, 2001). Eitt af því sem getur verið erfitt fyrir fólk sem ekki þekkir 

til eða er vant að umgangast blinda og sjónskerta einstaklinga er að hafa 

frumkvæði að samskiptum þegar ekki næst augnsamband við 

einstaklinginn. Það getur líka virkað hamlandi fyrir sjáandi einstaklinga að 

geta ekki haft orðalaus tjáskipti svo sem bendingar eða líkamstjáningu í 

samskiptum (Shakespeare, 2006). Atriði sem þessi gæti þurft að útskýra 

fyrir öðrum nemendum svo þeir átti sig á að blindi einstaklingurinn vill hafa 

samskipti við aðra þó ekki náist augnsamband við hann. 

Fræðimennirnir Vaughan og Omvig (2005) segja að aðstæður blinds 

og sjónskerts fólks hafi breyst til muna. Áður fyrr hafi því verið þrýst út á 

jaðar samfélagsins þar sem það hefur verið einangrað og virt að vettugi. 

En á undanförnum árum og áratugum hafi þróunin verið í þá átt að blindir 

og sjónskertir einstaklingar séu ekki lengur álitnir óvirkir þiggjendur 

félagslegrar aðstoðar, menntunnar og endurhæfingar heldur sjálfstæðir 

einstaklingar sem beri ábyrgð á sjálfum sér (Vaughan og Omvig, 2005).  
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1. 2. Kennsla blindra og sjónskertra barna á íslandi 

Kennsla blindra og sjónskertra nemenda var lengi vel ekki í samræmi við 

kennslu annarra barna á Íslandi. Mörgu var ábótavant og árum saman 

nutu þeir ekki sömu réttinda til náms og aðrir nemendur þrátt fyrir 

lagasetningar um kennslu barna. Árið 1879 voru samþykkt lög á Alþingi 

um fræðslu barna í reikningi og skrift og árið 1907 voru fyrstu lögin um 

skólaskyldu allra barna á Íslandi á aldrinum 10-14 ára sett. Þessar 

lagasetningar náðu þó ekki til blindra barna. Þau töldust til þurftamanna og 

voru álitin byrði á heimilum sínum. Þó eru til dæmi um að blindum börnum 

hafi verið komið til náms í Danmörku á tímabilinu 1870 til 1910. Ísland var 

síðast Norðurlandanna til að hefja sérstaka kennslu fyrir blind og sjónskert 

börn. Hér á landi var ekki starfræktur skóli fyrir blinda nemendur fyrr en 

árið 1933 og þá að frumkvæði Blindravinafélagsins en það var stofnað ári 

áður en skólinn tók til starfa. Fyrstu nemendur Blindraskólans voru fimm á 

aldrinum 10 til 26 ára (Þórhallur Guttormsson, 1991).  

Fyrstu ár Blindraskólans einkenndust af óstöðugleika þar sem oft var 

skipt um húsnæði. Kennarar voru margir, stöldruðu yfirleitt stutt við 

skólann og höfðu fæstir sérþekkingu á kennslu blindra barna. Skólinn var 

einangraður, í litlum tengslum við hið almenna fræðslukerfi og kennsla var 

oft stopul. Árið 1971 fluttist skólinn í Laugarnesskóla sem varð til þess að 

einangrun blindra nemenda var loks rofin. Blindraskólinn var þó áfram 

rekinn af Blindravinafélaginu (Þórhallur Guttormsson, 1991). Með 

reglugerð um sérkennslu sem kom út árið 1977 í kjölfar laga um 

grunnskóla frá 1974 tók ríkið við rekstri skólans í samvinnu við 

Reykjavíkurborg. Í fyrstu grein laganna segir að ríki og sveitarfélögum sé 

skylt að halda skóla fyrir öll börn á aldrinum 7 – 16 ára. Einnig kemur fram 

í lögunum að sérmenntaðir kennarar skuli sjá um kennslu fatlaðra 

nemenda (Þorsteinn Sigurðsson, 1993). Eftir að skólinn flutti í 

Laugarnesskóla voru fleiri sjónskertir nemendur teknir inn í hann en áður 

hafði verið. Blindraskólinn var lagður niður árið 1978 og gerður að deild 

innan grunnskóla Reykjavíkur og hét eftir það Blindradeildin. Árið 1983 

fluttist Blindradeildin í Álftamýrarskóla (Þórhallur Guttormsson, 1991). Árið 

1972 útskrifuðust fyrstu blindu einstaklingarnir með stúdentspróf á Íslandi 
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og árið 1978 útskrifaðist fyrsti blindi einstaklingurinn með BA-próf frá 

Háskóla Íslands (Þórhallur Guttormsson, 1991). 

Þegar mest var voru 14 nemendur í blindradeild Álftamýrarskóla. En 

með aukinni áherslu á að öll börn sæktu sinn heimaskóla fækkaði 

nemendum í blindradeildinni og var henni lokað árið 2004. Þá var blindum 

börnum á Höfuðborgarsvæðinu útveguð fimm stunda ráðgjöf á viku en 

börn í öðrum sveitarfélögum fengu ekkert. Þjónusta við blind og sjónskert 

börn var lítil sem engin á árunum 2005 til 2007 en þá var ráðinn einn 

sérfræðingur sem ætlað var að sinna ráðgjöf við öll blind og sjónskert börn 

á landinu. Dæmi eru um að foreldrar blindra og sjónskertra barna hafi flutt 

með þau úr landi á þessum tíma vegna skorts á þeirri sérkennslu sem þau 

þurfa á að halda (Friðrik Ársælsson, 2006; Ágústa Gunnarsdóttir, 2007).  

Blindravinafélagið var stofnað til hjálpar blindu fólki og er því 

góðgerðarfélag en ekki hagsmunafélag. Árið 1939 stofnaði blint og 

sjónskert fólk Blindrafélagið sem átti að vinna að hagsmunamálum blindra 

og sjónskertra einstaklinga. Eitt af stefnumálum félagsins frá árinu 1943 

var að ríkið tæki að sér að starfrækja blindraskóla og stóð sú barátta í 34 

ár (Þórhallur Guttormsson, 1991). Eftir að Blindradeildinni var lokað árið 

2004 hófst barátta fyrir aukinni og bættri þjónustu við blind og sjónskert 

börn. Beitti Blindrafélagið sér fyrir stofnun þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðvar svipaðri þeim sem starfræktar eru á hinum 

Norðurlöndunum. Fyrsta janúar árið 2009 var síðan opnuð Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (Hér 

eftir Þjónustu- og þekkingarmiðstöð) og heyrir hún undir 

Félagsmálaráðuneytið. Í lögum um nýju Þjónustu- og þekkingarmiðstöðina 

nr. 160/2008 1. gr. segir að markmið hennar sé að: „auka möguleika þeirra 

sem eru blindir, sjónskertir eða daufblindir til virkni og þátttöku á öllum 

sviðum samfélagsins til jafns við aðra, með áherslu á stuðning til náms, 

sjálfstæðs heimilishalds, virkra tómstunda og atvinnuþátttöku.“ Jafnframt á 

stofnunin að veita fjölþætta þjónustu við blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga, aðstandendur þeirra svo og aðra sem málefnið varðar 

(Þjónustu og þekkingarmiðstöð, 2009). 

Þegar litið er yfir sögu sérkennslu blindra og sjónskertra nemenda á 

Íslandi vekur það undrun að ríki og sveitarfélög hafi ekki séð um kennslu 
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blindra og sjónskertra nemenda fyrr en á síðari hluta síðustu aldar. Það 

vekur líka athygli hversu lengi Blindraskólinn var rekinn án samstarfs við 

aðra grunnskóla. Ekki er ólíklegt að það hvernig yfirvöld vanræktu blinda 

og sjónskerta nemendur hafi haft bein áhrif á náms- og starfstækifæri 

þeirra og gert það að verkum að þau nutu ekki sömu tækifæra og 

jafnaldrar þeirra. Þessi vanræksla átti sér áfram stað í sjö ár eftir að 

reglugerð um sérkennslu kom út hér á landi. 

 

1. 3. Lög, mannréttindasáttmálar og skóli án aðgreiningar 

Þrátt fyrir að fyrstu almennu lögin um málefni fatlaðs fólks á Íslandi tækju 

gildi árið 1984 náðu þau ekki að tryggja rétt blindra og sjónskertra 

nemenda til náms eins og þegar hefur komið fram. Markmið núgildandi 

laga um málefni fatlaðra (59/1992) er að tryggja fötluðum jafnrétti og 

sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til 

að lifa eðlilegu lífi. Í lögunum eru ákvæði er lúta að öllum skólastigum á 

Íslandi um að nemendur með sérþarfir fái notið þeirrar aðstoðar sem þeir 

þurfa til að geta stundað nám og lögð er áhersla á skóla án aðgreiningar 

(Lög um málefni fatlaðra, 59/1992). Þessi lög eru ekki það eina sem 

íslenska ríkið hefur gert til að reyna að tryggja aðgengi fatlaðra 

einstaklinga að menntakerfinu því það hefur skrifað undir nokkra 

alþjóðlega mannréttindasáttmála og skuldbundið sig ýmist lagalega eða 

siðferðilega til að fara eftir þeim. Má þar fyrst nefna Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu Þjóðanna (SÞ) frá 1948 (sem er grundvöllur allra yfirlýsinga, 

samþykkta og samninga sem SÞ hafa mótað) en þar stendur að hver 

maður eigi rétt á menntun. Þá var Barnasáttmáli SÞ undirritaður og 

fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992, þar er ítarlega fjallað um réttindi 

barna og að tryggja eigi sérhverju barni rétt til menntunar án mismununar 

af einhverju tagi (Brynhildur Flóvens, 2004). Þegar horft er til sögu 

sérkennslu blindra og sjónskertra hér á landi er ljóst að ekki hefur verið 

staðið við þennan sáttmála hvað varðar blinda og sjónskerta nemendur.  

Árið 1994 var samþykkt í Salamanca á Spáni yfirlýsing og 

rammaáætlun um kennslu barna með sérþarfir þar sem sett voru 

framtíðarmarkmið og stefna í kennslu nemenda með sérþarfir 
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(Menntamálaráðuneytið, 1995). Þrátt fyrir að Ísland hafi undirritað og gerst 

aðili að ofangreindum yfirlýsingum og sáttmálum er ljóst að enn hefur ekki 

náðst að tryggja jafna stöðu allra nemenda til náms. Árið 2007 gerðist 

Ísland aðili að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun. 

Markmiðið með þessum samningi er að stuðla að því að fatlað fólk njóti 

allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafns við aðra. Nú er unnið að 

fullgildingu þessa samnings hér á landi (Félags og tryggingamála-

ráðuneytið, 2007).   

Af ofangreindu er ljóst að öll börn á Íslandi eiga að njóta sama réttar til 

skólagöngu. Fötluð börn og börn með sértæka námserfiðleika eiga að sitja 

við sama borð og þau sem ófötluð eru þó reyndin sé ekki alltaf sú eins og 

saga sérkennslu blindra og sjónskertra nemenda á Íslandi ber með sér. Í 

skóla án aðgreiningar sem er yfirlýst stefna hérlendra stjórnvalda á að 

leitast við að gera fötluðum börnum mögulegt að stunda nám við almenna 

skóla og á þetta við bæði um grunn- og framhaldsskóla. Tekið er 

sérstaklega fram í Aðalnámskrá grunnskóla (1999; 2006) og í lögum um 

grunnskóla 66/1995 og 91/2008 að grunnskólinn í samvinnu við heimilin 

eigi að vinna að því að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. 

Grunnskólinn á að reyna að haga störfum sínum í sem mestu samræmi 

við eðli og þarfir nemenda, með því að stuðla að alhliða þroska hvers og 

eins. Þar segir einnig að skólum sé skylt að taka við öllum börnum og sjá 

þeim fyrir viðeigandi námstækifærum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999; 

2006). Í dag sækja blindir og sjónskertir nemendur sína hverfisskóla en 

eiga rétt á stuðningi og sérkennslu sem lýtur að þeirra þörfum. 

Grunnskólinn er skyldunám en það er val hvers og eins nemanda að fara í 

framhaldsskóla. Framhalds- og háskólar starfa eftir sömu hugmyndafræði 

um skóla án aðgreiningar og grunnskólar. Eitt af hlutverkum 

framhaldsskólanna er að búa nemendur undir frekara nám og störf í 

atvinnulífinu. Skólarnir eiga að reyna að draga úr brottfalli nemenda úr 

námi með því að setja skýrar námskröfur, hafa fjölbreytt námsframboð, 

upplýsingamiðlun, ráðgjöf, góða leiðsögn og samstarf við forráðamenn. 

Einnig eiga skólarnir að bjóða upp á ýmsa þjónustu fyrir nemendur án 

endurgjalds og má þar nefna þjónustu náms- og starfsráðgjafa 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla 2004; Lög um framhaldsskóla 90/2008). Í 
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reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum nr. 372/1998 

segir að þeir eigi rétt á kennslu og sérstökum stuðningi í námi sem geti 

verið veittur af sérhæfðum starfsmönnum, aðstoðarfólki og/eða í formi 

tækjabúnaðar.  

Í lögum um háskóla nr. 63/2006 er kveðið á um að fötluðum nemendum 

sé veitt aðstaða og þjónusta sem gerir þeim kleift að stunda nám jafnfætis 

öðrum nemendum. Fatlaðir nemendur sem stunda nám við Háskóla 

Íslands eiga rétt á að njóta sértækra úrræða í námi til að hafa sambærileg 

tækifæri og aðrir til náms (Reglur um sértæk úrræði nr. 497/2002). Óski 

nemandi eftir sérúrræðum í námi leitar hann til Náms- og starfsráðgjafar 

Háskólans (NSHÍ). Hann þarf að leggja fram greiningu þar sem fram 

kemur hvað hamli honum í námi, síðan gerir náms- og starfsráðgjafi 

skriflegt samkomulag við nemandann um til hvaða úrræða skuli gripið. 

Náms- og starfsráðgjöf ber ábyrgð á að fylgja samkomulaginu eftir í 

samvinnu við starfsmenn skólans (NSHÍ, 2009). Sérstaklega eru nefnd 

úrræði fyrir blinda og sjónskerta nemendur er lúta að aðlögun námsefnis 

og prófa að þeirra þörfum.  

Á heimasíðum allra íslensku háskólanna er að finna upplýsingar um 

þau sérúrræði sem nemendum stendur til boða. Þessar upplýsingar er 

einnig að finna hjá náms- og starfsráðgjöfum háskólanna sem hafa umsjón 

með þjónustunni. 

 

Atvinnuþátttaka fatlaðra 

David Blustein (2006) prófessor í ráðgjafasálfræði telur að atvinna hafi 

margvíslegan tilgang í lífi fólks. Hann segir að fólk vinni vegna þess að það 

þarf á tekjum að halda sér til lífsviðurværis og til þess að skapa sér 

virðingu og ákveðna stöðu í lífinu. Einnig vegna þess að félagsleg tengsl 

og samskipti við annað fólk eru þeim mikilvæg og vinnan er leið til 

samfélagsþátttöku. Síðan er það þörfin fyrir að standa á eigin fótum, vera 

sjálfstæður og hafa möguleika á að vaxa í starfi. Blustein vill beina sjónum 

að þeim hópi fólks sem ekki hefur mikið val þegar kemur að atvinnu, þeim 

sem hafa fá tækifæri, litla menntun og eru í starfi nær eingöngu til að hafa í 

sig og á (Blustein, 2006). Innan þessa hóps eru fatlaðir einstaklingar svo 
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sem hreyfihamlaðir, blindir og sjónskertir. Blustein (2008) telur þörf á 

skipulagðri aðstoð vegna náms- og starfsvals einstaklinga og að það ætti 

að vera viðfangsefni náms- og starfsráðgjafa að vinna að félagslegu 

réttlæti. 

Í reglugerð um atvinnumál fatlaðra 376/1996 og í lögum um málefni 

fatlaðra 59/1992 kemur fram að beita eigi úrræðum og stuðningi sem 

miðar að þátttöku fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði framar öðrum 

kostum. Lögð er áhersla á að veita starfsráðgjöf og að starfrækja eigi 

atvinnuleit og vinnumiðlun. Einnig á að aðstoða fatlaða í vinnu á 

almennum vinnumarkaði. Þrátt fyrir þetta eiga margir fatlaðir einstaklingar 

fárra annarra kosta völ en vinna á vernduðum vinnustöðum eins og 

vinnustofunni Ási og Blindravinnustofunni. Blindrafélagið hefur rekið 

Blindravinnustofuna frá árinu 1941 og er markmiðið með starfrækslu 

hennar að veita blindum og sjónskertum atvinnu, þjálfun og endurhæfingu 

til annarra starfa (Blindravinnustofan, 2009). 

 

1. 4. Hlutverk náms- og starfsráðgjafa í vinnu með fötluðum 

Helsta hlutverk náms- og starfsráðgjafa í skólum er ráðgjöf um náms og 

starfsval. Þeir veita ráðgjöf um vinnubrögð í námi, skipulagningu tíma og 

áætlanagerð. Einnig veita þeir ráðgjöf og stuðning vegna persónulegra 

erfiðleika eða áfalla, leiðbeina um námstækni og lífsstíl sem stuðlað getur 

að betri árangri og líðan (Félag náms- og starfsráðgjafa [hér eftir: FNS], 

2003). Þegar blindir og sjónskertir nemendur eiga í hlut þarf sérstaklega 

að huga að þáttum eins og námstækni og skipulagi, náms- og 

starfsfræðslu og félagsfærni þessara einstaklinga því ef þeir ná ekki tökum 

á henni eru meiri líkur á að þeir verði félagslega einangraðir (Pugh og Erin, 

1999). Náms- og starfsráðgjafar veita stuðning við einstaklinga með 

sérþarfir í samstarfi við aðra fagaðila, yfirvöld og þjónustuaðila. Þeir sjá 

einnig um tilvísun og samstarf við sérfræðinga í sértækum málum (FNS, 

2003). Í mörgum tilfellum eru náms- og starfsráðgjafar tengiliðir milli skóla 

og stofnana sem veita blindum og sjónskertum nemendum sérstaka 

þjónustu svo sem Blindrabókasafnið og Þjónustu- og þekkingarmiðstöð. Í 
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þeim framhaldsskólum sem hafa sérkennara eru þeir einnig í samstarfi við 

þá.  

Þegar náms og starfsráðgjafi fær til sín einstakling með fötlun þarf hann 

að vera á varðbergi gagnvart eigin hugmyndum um fatlað fólk almennt. 

Ranghugmyndir og staðalmyndir um fatlað fólk sem skapast hafa vegna 

þekkingarleysis eru algengar. Til að vera vel í stakk búnir til að vinna með 

fötluðum nemendum þurfa ráðgjafar að vera meðvitaðir um og horfa fram 

hjá þessum staðalmyndum og líta á hvern einstakling sem einstakan. Það 

er grundvallaratriði fyrir þá sem sinna ráðgjöf við fatlaða einstaklinga að 

vinna út frá styrkleikum og getu hvers og eins (Corey og Corey, 2007).  

Gott aðgengi að húsnæði þar sem náms- og starfsráðgjafar starfa er 

frumskilyrði þess að fatlaðir nemendur geti notfært sér þjónustu þeirra. 

Einnig þurfa ráðgjafar að vera vakandi fyrir því að öll verkefni sem unnin 

eru með nemendum eins og til dæmis að áhugasviðskannanir séu þannig 

úr garði gerðar að fatlaðir nemendur geti nýtt sér þau. Þannig ætti blint fólk 

að eiga kost á að fá slíkar kannanir á punktaletri (áður blindraletur) og 

sjónskertir með stækkuðu letri. Einnig þarf að taka tillit til ytri aðstæðna 

nemanda, heimilisaðstæðna og viðhorfs fjölskyldunnar til fötlunar hans. 

Sumir nemendur hafa lágt sjálfsmat og lítið sjálfstraust og þá þarf að vinna 

með það í ráðgjöfinni (Ryan og Harvey, 1999). Misjafnt er hvaða 

undirbúning náms- og starfsráðgjafar hafa úr sínu námi til að sinna 

fötluðum nemendum. En það er þó nauðsynlegt fyrir þá að þekkja lög, 

reglugerðir, samninga og sáttmála um málefni fatlaðra svo þeir geri sér 

grein fyrir réttindum þeirra og geti veitt þá aðstoð sem þeir eiga rétt á 

(Glenn, 1998).  

Náms- og starfsráðgjafar taka þátt í skipulagningu og kennslu náms- og 

starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum en slík fræðsla á að vera fyrir 

alla nemendur. Sé blindur eða sjónskertur nemandi í skólanum á hann að 

taka þátt í fræðslunni líkt og aðrir nemendur. Á grunnskólaaldri ættu börn 

að fá tækifæri til að læra um gildi atvinnu og hvaða þýðingu hún muni hafa 

fyrir líf þeirra. Náms- og starfsráðgjafar þurfa að vera sérstaklega 

meðvitaðir um starfsþróun fatlaðra nemenda og þeir þurfa að veita náms- 

og starfsvali þeirra athygli. Af þeim sökum er gott að byrja sem fyrst að 



 

 

20 

fræða þá um nám og störf og tengja við áhugasvið þeirra (Quigney og 

Studer, 1998). 

Náms- og starfsval er ferli sem hefst snemma á ævinni og stendur langt 

fram eftir aldri. Innan þessa ferlis eru nokkur stig og er lok skyldunáms eitt 

þeirra. Þetta er mikilvægur áfangi í lífi hvers nemanda því þá stendur hann 

frammi fyrir þeirri ákvörðun að velja sér áframhaldandi nám eða fara út á 

vinnumarkaðinn. Sé sú ákvörðun tekin að fara í framhaldsskóla þarf að 

velja námsleið og skóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Náms- og 

starfsfræðsla er markviss aðstoð við náms- og starfsval sem veita á í 

skólum og er ætlað að auðvelda nemendum að taka markvissa ákvörðun 

um framtíð sína. Meginþættir slíkrar fræðslu eru þrír, sjálfskönnun, könnun 

á námi og störfum og ákvarðanataka sem byggir á markmiðssetningu og 

áætlanagerð sem stuðlar að þróun starfsferils einstaklingsins (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000).  

Hraðar tækniframfarir hafa leitt af sér aukna þörf fyrir grunn- og 

símenntun. Ekki hafa allir sömu möguleika eða tækifæri til að ná langt á 

atvinnumarkaðinum. Margt hefur þar áhrif, svo sem menningar- og 

félagsleg staða fólks. Þörf fyrir þróun farsæls náms- og starfsferils er sífellt 

að aukast og hver einstaklingur ber ábyrgð á þróun síns ferils. Virk náms- 

og starfsráðgjöf fyrir alla aldurshópa getur skilað markvissri 

einstaklingsáætlun sem skilar sér í betri lífsafkomu. Slík þjónusta eflir 

mikils metinn efnahagslegan ávinning fólks og þarf því að vera aðgengileg 

öllum, ekki síst þeim sem hafa takmarkaða möguleika á menntun og 

atvinnutækifærum (Lapan, 2004).  

Fram kemur í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 24. gr. í kafla um 

námskrár og kennsluskipan að meðal annars skuli leggja áherslu á „náms- 

og starfsfræðslu, kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til undirbúnings 

náms- og starfsvals. Þetta ákvæði er einnig að finna í lögum um 

grunnskóla frá árinu 1995. Í Barnasáttmála SÞ 28. gr. stendur að sjá eigi til 

þess að upplýsingar og ráðgjöf um náms- og starfsval séu fyrir hendi og 

aðgengilegar öllum börnum. Í rannsókn sem Guðbjörg Vilhjálmsdóttir gerði 

árið 1995 kom fram að náms- og starfsfræðsla skilar árangri. Þeir 

nemendur sem fengu fræðslu sem byggð var á lesefni og leitaraðferð 

höfðu aflað sér meiri þekkingar á líklegu framtíðarstarfi og leitað víðar 
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upplýsinga um nám og störf en þeir sem enga fræðslu fengu. Þrátt fyrir að 

mikilvægi náms- og starfsfræðslu í skólum sé ótvíræð og að kveðið sé á 

um hana í lögum kom fram í rannsókninni að aðeins rúmlega helmingur 

nemenda í íslenskum grunnskólum fá slíka fræðslu (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2000).  

 

Staðan í dag 

Samkvæmt upplýsingum frá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 

sjónskerta og daufblinda einstaklinga haustið 2009 eru 110 blindir og 

sjónskertir nemendur á aldrinum 6-15 ára í grunnskólum landsins. Áður en 

Þjónustu- og þekkingarmiðstöðin var stofnuð störfuðu ADL- (athafnir 

daglegs lífs) og umferliskennarar hjá Sjónstöð Íslands en kennsluráðgjafar 

hjá Blindrafélaginu. Misjafnt var hvort nemendur nutu aðstoðar frá 

Sjónstöðinni eða Blindrafélaginu og réðist það af því hvort þeir þurftu 

meira á ADL- og umferliskennslu að halda eða ráðgjöf varðandi nám. Nú 

heyra þessar tvær fagstéttir undir Þjónustu- og þekkingarmiðstöðina og 

unnið er að gerð vinnuferla sem skýra munu hlutverk og verksvið hvers og 

eins. Þegar kennsluráðgjafar fara í grunnskóla vegna blinds eða 

sjónskerts nemanda hafa þeir samskipti við sérkennara skólans en í 

framhaldsskólum hafa þeir ýmist samskipti við náms- og starfsráðgjafa eða 

sérkennara og ræðst það af því hvort í skólanum séu starfandi 

sérkennarar. Náms- og starfsráðgjafar eru starfandi í öllum 

framhaldsskólum landsins en árið 2007 var þá aðeins að finna í 75 af 174 

grunnskólum landsins (Bryndís Jóna Jónsdóttir, 2009).  

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fylgir nemendum eftir frá því þeir fá 

greiningu og eins lengi og þeir óska sjálfir. Einstaklingar geta alltaf leitað 

eftir stuðningi eða kennslu frá ADL- og umferliskennurum eða 

kennsluráðgjöfum. Í sumum tilfellum gerast ADL- og umferliskennarar 

tengiliðir nemenda, en meginreglan er sú að kennsluráðgjafar sinna 

tengiliðahlutverki við blinda og sjónskerta nemendur. Það sem einkum 

ræður því hvor fagstéttin sinnir tengiliðahlutverki fyrir einstaklinginn hverju 

sinni er sú þjónusta sem hver og einn þarf á að halda hverju sinni.   
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Til að varpa ljósi á þá aðstoð sem blindum og sjónskertum nemendum 

stendur til boða innan framhaldsskólanna leitaði ég til fjögurra starfsstétta 

sem koma að málefnum þessara nemenda en það eru náms- og 

starfsráðgjafar í framhaldsskóla, sérkennarar í framhaldsskóla, ADL- og 

umferliskennarar og kennsluráðgjafar fyrir blinda og sjónskerta nemendur. 

Sérstök áhersla var á að skoða með hvaða hætti þessir fagaðilar koma að 

aðstoð við blinda og sjónskerta nemendur og hvernig störf þeirra skarast.  

Náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskóla sinna öllum nemendum sem 

þess óska auk allra þeirra sem þurfa sérúrræði í prófum: Við upphaf hvers 

prófs eru náms- og starfsráðgjafar til staðar þegar prófið byrjar til að sjá 

um að allt sé eins og búið var að lofa nemendum. Þau sérúrræði sem í 

boði eru fyrir blinda nemendur í prófum eru lengdur próftími, munnleg próf, 

próf á punktaletri. Fyrir sjónskerta nemendur er einnig boðið upp á próf 

með stækkuðu letri. Nokkur munur er á milli skóla en í þeim skólum sem 

ekki hafa sérkennara sjá náms- og starfsráðgjafar um samskipti við þá 

kennara sem koma að kennslu blindra og sjónskertra nemenda. Þeir bera 

ábyrgð á því að öllu efni sé komið til Þjónustu- og þekkingar-

miðstöðvarinnar svo hægt sé að útbúa aðgengilegt námsefni. Þeir sjá um 

samskipti við annað starfsfólk skólans og í sumum tilfellum 

skólastjórnendur en einnig aðila utan skólans svo sem kennsluráðgjafa 

fyrir blinda og sjónskerta nemendur og Þjónustu- og þekkingarmiðstöðina. 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að vera tengiliðir við alla þessa aðila. 

Ekki er um skipulagða náms- og starfsfræðslu að ræða fyrir blinda og 

sjónskerta nemendur en í sumum skólum sjá náms- og starfsráðgjafar um 

kennslu í lífsleikni en innan hennar er kennd náms- og starfsfræðsla. Auk 

þess reyna þeir einnig að leggja áherslu á náms- og starfsval í gegnum 

markmiðssetningu og framtíðaráform einstaklingsins í viðtölum við blinda 

og sjónskerta nemendur.  

Náms og starfsráðgjafarnir lögðu áherslu á að aðstoð við fatlaða 

nemendur væri einstaklingsbundin og reynt væri að klæðskerasníða hana 

að þörfum hvers nemanda. Þó svo að nemendur séu með einhverja fötlun 

þá væru þetta ólíkir einstaklingar með ólíkar þarfir og því mikilvægt að 

veita þjónustu sem miðast við þarfir hvers eða eins og annar náms- og 

starfsráðgjafinn sagði: 
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Ég held að það sé best að hafa þetta bara svona sveigjanlegt 

og opið og reyna að aðstoða hvern og einn. – Ég held að það 

væri ofboðslega vont að setja hvern og einn í einhvern pakka. 

 

Sérkennarar eru ekki starfandi í öllum framhaldsskólum landsins en þar 

sem þeir eru er hlutverk þeirra að aðstoða alla fatlaða nemendur í 

skólanum við að finna lausnir og leysa þau mál er tengjast námsaðferðum 

og námsefni. Mikil áhersla er lögð á aðlögun námsefnis svo blindir og 

sjónskertir nemendur standi jafnfætis samnemendum sínum. Í upphafi 

hvers misseris er það á ábyrgð þeirra að athuga hvaða námsbækur 

nemendur þurfa að nota og hafa samband við Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðina til að fá bækur á punktaletri. Stundum eru blindir og 

sjónskertir nemendur kvíðnir þegar þeir byrja í framhaldsskóla og þá þarf 

að fullvissa þá um að þeir muni fá þá þjónustu sem þeir þurfa til þess að 

eiga sömu möguleika og aðrir nemendur. Það eru gerðar sömu kröfur til 

þeirra og annarra nemenda námslega séð en aðlaga þarf námsefni að 

þeirra þörfum. Sérkennarar leita ýmissa leiða til að finna námsgögn sem 

henta vel við kennslu blindra og sjónskertra nemenda. Til dæmis eru notuð 

upphleypt landakort og talandi vasareiknar. Þá er notaður pappír eða plast 

sem hleypur upp þegar skrifað eða teiknað er á það þannig að blint og 

sjónskert fólk geti þreifað á. Auk þessa sjá sérkennarar um að aðstoða 

nemendur við heimildaleit fyrir ritgerðir og önnur verkefni. Stundum fá 

kennarar hugmyndir að skemmtilegu efni til að brydda upp á nýjungum 

stuttu fyrir kennslustund en gleyma að gera ráð fyrir að það sé blindur eða 

sjónskertur nemandi í bekknum. Þá ríður á að sérkennarinn bregðist skjótt 

við og finni ráð til að gera efnið aðgengilegt fyrir nemandann á mjög 

skömmum tíma, til dæmis með því að lesa blaðagreinar inn á segulband. 

Námsgreinar eru mis sjónrænar og í sumum eru nemendur mjög 

sjálfbjarga eins og í sögu, félagsfræði og bókmenntum. Stærðfræðin er 

einna sjónrænust ásamt landafræði og myndmennt, en ýmsar aðrar 

greinar geta krafist sérúrræða, s.s. íþróttir, verkleg líf- og eðlisfræði.  
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Hlutverk ADL- og umferliskennara er að aðstoða blint og sjónskert fólk á 

öllum aldri og gera úttektir á aðgengi fólks, aðallega í skólum þó hafa 

kaffihús og opinberar stofnanir einnig leitað eftir aðstoð þeirra við að taka 

út aðgengi hjá sér með það að markmiði að koma því í betra horf. Þeir 

kenna umferli og leiðsögutækni sem felur meðal annars í sér að kenna 

fólki hvernig best er að bera sig að við að fá aðstoð hjá sjáandi fólki þannig 

að blindi eða sjónskerti einstaklingurinn hafi stjórnina þegar hann til dæmis 

fær aðstoð við að rata um ókunn svæði. Einnig er kennd leitartækni sem 

felst t.d í því að læra að leita á skipulagðan hátt ef fólk missir hlut í gólfið. 

Eitt af því sem flokkast undir umferli er skynfæraörvun en þá þarf að finna 

út með hverjum og einum hvaða skynfæri eru sterkust hjá honum til 

umferlisins. Ef fólk hefur einhverja sjón þá er hún notuð og ef hún nýtist 

ekki í myrkri þarf að finna aðrar leiðir. Fólki er kennt að þekkja kennileiti í 

umhverfinu og rata ákveðnar leiðir þannig að það geti bjargað sér utan 

dyra sem innan. Aðstoð ADL- og umferliskennara nýtist vel þegar blindur 

eða sjónskertur einstaklingur er að byrja í nýjum skóla eða vinnustað. 

Kennsluráðgjafar starfa hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöðinni. 

Hlutverk þeirra felst í að fara á milli skóla og veita ráðgjöf á landsvísu. Þeir 

sinna ráðgjöf og kennslu blindra og sjónskertra nemenda allt frá leikskóla 

til háskóla. Þeir gera mat á stöðu nemandans, meta ákveðna námsþætti 

og koma með tillögur að úrbótum og úrræðum sé þess þörf. Það er einnig 

þeirra hlutverk að fræða kennara og leiðbeinendur blindra og sjónskertra 

nemenda, veita ráðgjöf varðandi kennslu ýmissa námsgreina auk þess að 

kenna punktaletur og kenna á sérhæfð tölvuhjálpartæki. Það getur verið 

viðkvæmt fyrir nemendur að þurfa á tölvuhjálpartækjum að halda. 

Kennsluráðgjafinn sagði:  

Við reynum að beita sem minnstum sérúrræðum ef hægt er. 

Börn og ungt fólk vill gjarnan falla inn í umhverfi sitt. Það vill 

ekki vera á einhverjum sérsamningum þannig að við reynum 

eins og hægt er að komast hjá því. 

Kennsluráðgjafar aðstoða við gerð einstaklingsáætlana fyrir hvern 

nemanda til að tryggja að punktaleturskennsla ásamt öðrum 

sérkennsluþáttum komist inn í áætlunina. Þeir halda utan um heildar 
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sérþjónustu við nemandann og eru honum innan handar. Í þeim tilvikum 

sem nemendur geta ekki nýtt sér hefðbundin námsgögn og námsbækur 

þurfa ráðgjafarnir að gefa ráð hvað varðar stærð á letri, punktaletur og 

námsgögnum almennt.  

Af ofangreindu er ljóst að ekki er um eitt ákveðið ferli að ræða þegar 

blindir og sjónskertir nemendur hefja skólagöngu. Þeir geta því verið að fá 

mismunandi þjónustu og frá mismunandi fagaðilum eftir því hvar þeir búa 

eða í hvaða skóla þeir ganga. Flesta náms- og starfsráðgjafa skortir 

sérþekkingu á málefnum blindra og sjónskertra nemenda og almennt er 

aðkoma þeirra að málefnum þessara nemenda misjöfn eftir því á hvaða 

skólastigi nemendur eru og hvaða aðrir fagmenn koma að.  

 

1. 5. Þróun starfsferils 

Á lífsleiðinni fara einstaklingar í gegnum ákveðinn feril sem kallast 

starfsferill (career) en það hugtak felur í sér öll þau störf launuð og ólaunuð 

sem einstaklingur vinnur á ævinni. Hver og einn þróar sinn starfsferil í 

gegnum þau verkefni sem hann tekur sér fyrir hendur og er þá átt við nám, 

vinnu og tómstundir. Þessi þróun felur í sér hvernig einstaklingur nálgast 

og tekst á við aðlögun og ákvarðanatöku í tengslum við lífs- og 

starfshlutverk og þar með talið val hans á námi og störfum (Herr, Carmer, 

Niles, 2004; National Career Development Association, 2003, Sharf, 

2006). Það sem felst í þróun starfsferils (career development) er að 

einstaklingurinn þroskast frá því að hafa óljósar hugmyndir um nám, störf 

og eigin hæfileika í að átta sig á hvaða starfsvettvangur hæfir honum. 

Hann mótar sér starfsmiðuð viðhorf og gildi, lærir að samsama sig við 

ákveðna starfsgrein og stétt, áttar sig á þeim tækifærum sem gefast. 

Einstaklingurinn kannar, vegur og metur á þessu þroskaferli þá möguleika 

sem hann hefur til starfa og velur í framhaldi af því. Þannig þróast 

starfsferill langt fram eftir aldri (Margt er um að velja, 1995).  

Einstaklingar eiga mis auðvelt með að taka ákvörðun um nám og störf 

en til eru aðferðir til aðstoða þá við að átta sig á hvert skal stefna. Náms- 

og starfsráðgjafar veita ráðgjöf við ákvarðanatöku og búa yfir þekkingu á 

aðferðum sem miða að markvissri náms- og starfsáætlun (Trusty, Niles, 
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Carney. 2005). Með inngripum í þróun starfsferils er verið að aðstoða 

ráðþega við að þróa starfsferil sinn og taka ákvarðanir um nám og störf. 

Inngripin geta verið í formi einstaklings- eða hópráðgjafar, náms- og 

starfsfræðslu, tölvustuddri ráðgjöf eða fyrirlagningu og túlkun 

áhugasviðskannana (Whiston og Oliver, 2005).  

Í náms- og starfsráðgjöf fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga verður 

að hafa í huga að þeir eiga í erfiðleikum með átta sig á hefðbundinni 

náms- og starfsfræðslu þar sem stór hluti upplýsinga um umhverfið fæst í 

gegnum sjónina. Þess vegna þarf að útskýra fyrir þeim markvisst og 

kerfisbundið ýmsa hluti og fyrirbæri í umhverfinu sem sjáandi börn læra að 

þekkja með því að horfa á og herma. Nauðsynlegt er að byrja snemma að 

huga að starfsþróun blindra og sjónaskerta einstakling því stuðla þarf að 

viðeigandi viðhorfum, gildum, siðum og félagslegum tengslum, veita náms- 

og starfsráðgjöf, starfsþjálfun og auka færni til sjálfstæðis. Færni í 

athöfnum daglegs lífs eru jafnveigamiklir þættir í námi og starfi, þess 

vegna er mikilvægt að efla færni og sjálfstæði einstaklingsins innan 

skólanna því það skilar sér út í atvinnulífið (American Foundation for the 

Blind, 2009).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu áratugi sem athugað 

hafa reynslu unglinga af yfirfærslunni frá skóla til atvinnulífs. Þessar 

rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi fræðslu og ráðgjafar við náms- og 

starfsval. Unglingar ráða betur við breytinguna sem verður við að fara út í 

atvinnulífið ef þeir á framhaldsskólaaldri átta sig á hvað felst í starfsvali, 

upplýsingaöflun og áætlanagerð. Í ráðgjöf er lögð áhersla á að nemendur 

skilji hvað hugtakið starfsferill felur í sér og að hann er samsettur úr 

mörgum mismunandi lífshlutverkum (Savickas, 1999). Mjög mikilvægt er 

að upplýsa blinda og sjónskerta nemendur um þessa hluti þar sem þeir 

geta ekki aflað sér upplýsinga um nám, störf og stafsvettvang á sama hátt 

og sjáandi nemendur geta gert.  

Lítið er til af rannsóknum með blindu og sjónskertur fólki hér á landi en 

ég vil þó benda rannsókn Helgu Einarsdóttur, Ungt blint og sjónskert fólk. 

Samfélag, sjálf og skóli sem kom út árið 2009.  
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2. Aðferð 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð 

var við framkvæmd rannsóknar. Auk þess sem þátttakendum, gagnaöflun 

og úrvinnslu gagna verður gerð skil.  

 

2. 1. Rannsóknaraðferð 

Þær aðferðir sem notaðar voru í þessari rannsókn kallast eigindlegar 

rannsóknaraðferðir en um fjölbreytta rannsóknarhefð er að ræða sem á 

rætur í fyrirbærafræðinni (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar rannsóknir 

ganga út á að skilja hvaða merkingu fólk leggur í líf sitt, aðstæður og 

umhverfi. Slíkar rannsóknir byggja á aðleiðslu, sem þýðir að ekki er lagt 

upp með ákveðna tilgátu heldur er byrjað á að safna gögnum og síðan er 

kenning mótuð út frá þeim. Í eigindlegum rannsóknum eru öll sjónarhorn 

álitin jafn mikilvæg og verðug rannsóknar því eigindlegir rannsakendur 

telja sig geta lært af öllum hópum og aðstæðum. Þeir sem leggja stund á 

eigindlegar rannsóknir hafa áhuga á athöfnum, hugsunum og daglegu lífi 

fólks út frá þess eigin sjónarhorni. Áhersla er lögð á merkingu 

rannsóknargagnanna og samræmi þeirra við það sem fólk segir og gerir. Í 

þessum rannsóknum eru hlutirnir ekki smækkaðir niður í ákveðnar breytur 

heldur er horft heildrænt á samhengi fólks og aðstæðna (Taylor og 

Bogdan, 1998). Rannsakandinn er aðalverkfærið og hann leggur sig fram 

um að heyra, sjá og skilja upplifanir þátttakenda en til þess þarf hann að 

leggja til hliðar sína eigin reynslu og þekkingu að því marki sem hægt er 

(Creswell, 1998). Þar sem rannsóknin miðar að því að fá innsýn í reynslu 

blindra og sjónskertra einstaklinga af skólagöngu og hvað hefur áhrif á val 

þeirra á námi og störfum þóttu eigindlegar rannsóknaraðferðir henta best. 

Undir eigindlegar rannsóknaraðferðir falla margar aðferðir en þær 

algengustu eru opin viðtöl og þátttökuathuganir. Opin viðtöl eins og notuð 

voru í þessari rannsókn líkjast meira samræðum en formlegum viðtölum 
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en þau felast í því að viðmælandi getur tjáð sig óhindrað um það sem 

skiptir hann mestu máli innan ramma rannsóknarinnar. Markmið slíkra 

viðtala er að gefa viðmælandanum tækifæri til þess að tala um það sem 

skiptir hann mestu máli út frá eigin brjósti, skoðunum og mati. 

Þátttökuathuganir felast í því að rannsakandi fer á vettvang og upplifir 

sjálfur þær aðstæður sem fólkið er í. Með því að taka þátt í daglegu lífi 

þátttakenda og kynnast fólki nær rannsakandi að nálgast viðfangsefni sitt 

mun betur en með öðrum rannsóknaraðferðum (Esterberg, 2002). 

Styrkleiki eigindlegra rannsókna felst í að upplýsinga er aflað milliliðalaust 

og í niðurstöðum er vitnað beint í frumgögn (Kvale, 1996).  

 

2. 2. Markmið og rannsóknarspurningar 

Eins og fyrr greinir þá er markmið þessarar rannsóknar að fá innsýn í 

reynslu blindra og sjónskertra nemenda af skólagöngu og afla þekkingar 

og skilnings á hvað hefur áhrif á val þeirra á námi og störfum að loknum 

grunn- og framhaldsskóla. Í rannsókninni verður leitast við að svara 

eftirtöldum rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla blindra og sjónskertra einstaklinga af skólagöngu? 

 Hvað hefur áhrif á val blindra og sjónskertra einstaklinga á námi og 

störfum? 

 Hvað er það í umhverfi þeirra sem hvetur þá til að halda áfram námi 

að loknum grunn- eða framhaldsskóla?  

 Hvað er það í umhverfi þeirra sem letur þá til að halda áfram námi 

að loknum grunn- eða framhaldsskóla? 

 

2. 3. Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru þrettán, sjö blindir og sjónskertir 

einstaklingar og sex fagaðilar sem vinna með blindum og sjónskertum 

nemendum. Þar sem meginmarkmið þessarar rannsóknar var að öðlast 

þekkingu og skilning á upplifun blindra og sjónskertra nemenda af 

skólagöngu sinni var viðmiðið við val á þátttakendum að þeir væru blindir 

eða sjónskertir, átján ára eða eldri og hefðu lokið mismunandi skólastigum. 
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Til að finna hugsanlega þátttakendur var leitað til Blindrafélagsins. Þar 

sem farið er með öll gögn sem trúnaðarmál og áhersla lögð á að ekki sé 

hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda lét Blindrafélagið mér í té nokkur 

nöfn einstaklinga á aldrinum 17 til 45 ára. Síðan valdi ég átta nöfn af 

listanum og hafði samband við þá einstaklinga, ýmist í gegnum tölvupóst 

eða með því að hringja í þá. Aðeins einn af þessum átta kaus að taka ekki 

þátt í rannsókninni.  

Lykilþátttakendur rannsóknarinnar eru sjö blindir eða sjónskertir 

einstaklingar á aldrinum frá tvítugu til rúmlega fertugs. Þeir stunda ýmist 

nám í framhalds- eða háskólum eða vinna á almennum vinnumarkaði. 

Sumir þátttakenda hafa mikla reynslu af því að vinna á hinum almenna 

vinnumarkaði á meðan aðrir hafa litla sem enga. Þar sem þátttakendum 

hefur verið heitið fullum trúnaði hefur nöfnum þeirra verið breytt til að reyna 

að koma í veg fyrir að hægt sé að rekja upplýsingar til þeirra en í texta 

verður vísað til þeirra með eftirfarandi nöfnum: Guðríður Jónsdóttir, Hörður 

Stefánsson, Helena Rut Kjartansdóttir, Gunnsteinn Erlingsson, Bjarmi 

Sigurðsson, Egill Már Kristjánsson og Ingvar Bergsson. Vegna þess hve 

lítill hópur blindra og sjónskertra einstaklinga á Íslandi er mun hvorki verða 

greint frá aldri þátttakenda né því hvaða þátttakendur eru blindir eða 

sjónskertir. 

Aðrir þátttakendur voru sex aðilar úr fjórum fagstéttum sem veita 

aðstoð eða koma að kennslu blindra og sjónskertra nemenda. Markmiðið 

var að reyna að skilja með hvaða hætti þessir fagaðilar koma að aðstoð 

við blinda og sjónskerta nemendur og hvernig störf þeirra skarast. Greint 

var frá niðurstöðum þessara viðtala í kaflanum „Staðan í dag”. 

2. 4. Gagnasöfnun  

Rannsóknargagna var aflað með opnum viðtölum. Gagnasöfnun hófst í 

september 2008 og lauk í mars 2009. Á því tímabili var tekið eitt viðtal við 

hvern þátttakenda utan einn sem rætt var við þrisvar. Í einu viðtalinu voru 

tveir þátttakendur en það var við sérkennara framhaldsskóla. Ástæða þess 

að þær voru tvær er sú að viðtalið kom óvænt upp á og tíminn sem þær 

höfðu var mjög stuttur. Hvert viðtal var frá hálftíma til rúmlega 

klukkustundar langt og fóru þau ýmist fram í þeim skólum sem 
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þátttakendur stunduðu nám, á heimilum þeirra eða vinnustöðum. Í 

viðtölunum var áhersla lögð á að safna gögnum um reynslu og upplifun 

blindra og sjónskertra einstaklinga af skólagöngu, um val þeirra á námi og 

störfum og reyna að skilja hvað það er sem ýmist hvetur þá til að halda 

áfram námi að loknum grunnskóla eða dregur úr þeim.  

 

2. 5. Skráning og greining gagna 

Öll viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt upptökutæki með samþykki 

þátttakenda og síðan afrituð orðrétt til að tryggja nákvæmni í úrvinnslu 

gagnanna. Við lok gagnaöflunar voru rannsóknargögnin orðin 315 

blaðsíður. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á greiningu þessara gagna. 

Sú aðferð sem var notuð til gagnagreiningar byggir á tækni grundaðrar 

kenningar (Grounded Theory) en hún felur meðal annars í sér að 

rannsakandinn myndar skilning og innsýn út frá mynstrum í gögnunum og 

að skipuleg gagnagreining fer fram samhliða gagnasöfnun (Creswell, 

2007). Greiningin fór þannig fram að gögnin voru marglesin yfir og dregið 

fram það sem þátttakendur áttu sameiginlegt og/eða var lýsandi fyrir 

upplifun þeirra og reynslu. Greiningin fól meðal annars í sér að skrá og 

flokka upplýsingar um skólagöngu, hvað hafði áhrif á að þátttakendur 

héldu áfram námi. Þessi flokkun gagnanna veitti betri innsýn í val 

þátttakenda á námi og störfum og hvað það er sem hvetur þá til að halda 

áfram námi að loknum grunnskóla.  

Hér að framan hefur verið gert grein fyrir framkvæmd rannsóknar. Sá 

kafli sem hér fer á eftir byggir á greiningu rannsóknargagnanna.  



 

 

31 

 

 

3. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og gerð grein 

fyrir reynslu þátttakenda af skólagöngu allt frá grunnskóla til háskóla, hvað 

hefur haft áhrif á val þeirra á námi og störfum og hvað það er í umhverfi 

þeirra sem ýmist hvetur þá eða letur til að halda áfram námi að loknum 

grunn- eða framhaldsskóla.  

3. 1. Skólaganga 

Námsleg reynsla 

Af þátttakendunum sjö gengu þrír í sinn hverfisskóla, tveir voru við 

Blindradeildina allan grunnskólann og tveir sóttu nám í sinn hverfisskóla en 

voru við Blindradeildina tímabundið til að læra undirstöður punktaleturs. 

Þeir þrír nemendur sem aldrei sóttu nám í Blindradeildina þurftu ekki á því 

að halda á þeim tíma. Tveir þeirra lærðu síðar punktaletur í 

framhaldsskóla. Þrátt fyrir að Blindradeildin væri sérdeild fyrir blind og 

sjónskert börn voru margir nemendur hennar einnig inni í almennum bekk 

en fengu kennslu í punktaletri og öðrum sérkennsluþáttum frá 

Blindradeildinni svo og aðstoð við heimanám. Munurinn á því að hafa verið 

í Blindradeildinni og í almennum grunnskóla virðist því aðallega felast í 

þeirri aðstoð sem nemendur fengu. Þeir nemendur sem voru allan 

grunnskólann í Blindradeildinni sögðust hafa fengið alla þá aðstoð sem 

þeir þurftu. „Þetta var svona stuðningur úr deildinni en [ég] var samt alltaf 

inni í venjulegu bekkjarkerfi” sagði Egill og þetta á einnig við um 

Gunnstein. Á meðan nemendur fengu alla þá aðstoð og stuðning sem þeir 

þurftu á að halda í Blindradeildinni var afar misjafnt hvernig staðið var að 

því að aðstoða blinda og sjónskerta nemendur í hverfisskólunum. Í sumum 

skólum virtist allt gert til að aðstoða nemendur en í öðrum var lítið gert til 

að hjálpa þeim við námið og þess ekki gætt að veita þá aðstoð sem þau 

áttu rétt á. Var þetta allt frá því að nemendur fengu, stuðningsaðila inn í 
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kennslustund, aukatíma í þeim fögum sem þurfti, einkatíma í ákveðnum 

fögum, hljóðbækur og bækur á punktaletri í það að fá enga aðstoð. Hörður 

og Ingvar fengu þann stuðning sem þeir þurftu á meðan Guðríður, Bjarmi 

og Helena fengu litla sem enga aðstoð í sínum grunnskólum og þeim 

stóðu ekki til boða nein hjálpartæki önnur en gleraugu. Guðríður fékk einu 

sinni stækkunargler sem gagnaðist henni ekki og ekkert var gert til að 

finna önnur úrræði fyrir hana. Hún og Helena áttu það sammerkt að þótt 

þær hefðu þurft að fá námsefni með stækkuðu letri fengu þær það yfirleitt 

ekki. Helena átti að fá prófin stækkuð upp en „það gerðist kannski svona 

þrisvar sinnum öll þessi ár að það var munað eftir þessu” sagði hún. Þetta 

reyndist henni afar erfitt og hún upplifði mikla höfnun og vonbrigði þar sem 

ekki var staðið við gefin loforð. Það krefst mikillar vinnu og tíma fyrir 

sjónskerta einstaklinga að lesa venjulega stærð af letri en þau létu sig hafa 

það og komust í gegnum grunnskólann. Þau sögðu að það hefði hjálpað 

þeim mikið og létt þeim róðurinn í náminu ef þau hefðu fengið námsefnið á 

því formi sem mætti þörfum þeirra.  

Mikill munur var á reynslu blindu og sjónskertu nemendanna sem 

gengu í sinn hverfisskóla af veittum stuðningi. Þannig fengu sjónskertu 

nemendurnir lítinn sem engan stuðning eða aðstoð á meðan blindu 

nemendurnir fengu allan þann stuðning sem þeir töldu sig þurfa á að 

halda. Sýnileiki fötlunar þeirra gæti hafa gert það að verkum að þeir áttu 

greiðari aðgang að stuðningi við hæfi. Þrátt fyrir að tuttugu ár skilji að 

yngstu og elstu þátttakendurna virtist það engu breyta um reynslu þeirra af 

námslegri aðstoð og stuðningi sem þau fengu eða fengu ekki í skólunum.  

Almennt voru nemendur mun ánægðari með þann stuðning og þá 

aðstoð sem þau fengu í framhaldsskólanum en í grunnskólanum. Fimm af 

þátttakendunum sjö voru nokkuð ánægðir með þá aðstoð sem þeim stóð til 

boða. Hörður var einn af þeim en hann sagði: „Ég fékk alla þá aðstoð sem 

ég vildi, bæði inni í tímum og eins við heimavinnu.“ Þessi orð hans lýsa vel 

reynslu þessara fimm einstaklinga. Þeir fengu aðstoð í fögum eins og 

erlendum tungumálum og stærðfræði. Námsefnið var ýmist á hljóðbókum 

eða með stækkuðu letri allt eftir þörfum hvers og eins. Þá stóð þeim til 

boða að fá aukatíma í ákveðnum fögum og gátu einnig nýtt sér stoðtíma 

sem í boði voru fyrir alla nemendur skólanna. Þeir voru í góðu sambandi 
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við náms- og starfsráðgjafa sinna skóla og sumir voru í vikulegum viðtölum 

hjá þeim meira og minna alla framhaldsskólagönguna. Ingvar talaði um að 

náms- og starfsráðgjafinn í sínum skóla hafi lagt mikla áherslu á að hann 

héldi áfram námi þrátt fyrir að hafa dregist aftur úr á einni önninni vegna 

vandræða sem hann lenti í með hjálpartæki. Hann sagði: „Fólk vildi halda 

manni í skólanum en ekki bara hjálpa manni að klára” eins og honum 

fannst viðhorfið vera í grunnskólanum og nokkrir aðrir þátttakendur voru 

sammála þessu. Þrátt fyrir að hafa átt greiðan aðgang að aðstoð fannst 

þeim misjafnt hve mikið tillit kennarar tóku til þess í kennslu að þeir væru 

blindir eða sjónskertir. Gæði aðstoðarinnar valt því á þekkingu og skilningi 

kennarans á þörfum þeirra en sumir kennarar voru skilningsríkir og 

tillitsamir á meðan aðrir voru það alls ekki að mati þátttakenda.  

Helena og Guðríður voru þær einu af þátttakendunum sem voru ekki 

ánægðar með reynslu sína af framhaldskólanum. Þeim fannst skólinn ekki 

mæta þörfum sínum og þær töldu sig hafa fengið slaka stuðningsþjónustu. 

Guðríði gekk illa í einu fagi og athugaði „um hvort [hún] gæti ekki fengið 

aukatíma og þá var ekki til peningur og þá var ekki hægt að gera neitt.” 

Þetta varð til þess að hún hætti í skólanum en byrjaði svo aftur seinna og 

þá gekk námið betur þrátt fyrir að aðstoðin hafi ekki verið mikil. Helenu var 

lofað stuðningi og aðstoð áður en hún hóf nám í sínum framhaldsskóla. 

Sumt stóðst en annað ekki. Hún samdi um að allavega fyrstu önnina fengi 

hún að vera í tímum með aðila sem hún þekkti. Það gekk eftir og var henni 

mjög mikilvægur stuðningur því eins og hún sagði:  

ef hún hefði ekki verið með mér í tímum hefði ég örugglega 

hætt á fyrstu vikunum, – þær voru það versta sem ég hef 

upplifað í minni skólagöngu.  

Hún sá ekki á töfluna í kennslustundum og átti því erfitt með að fylgjast 

með því sem fram fór þar hvort sem kennarar voru að skrifa á töfluna eða 

voru með annað myndrænt efni. Hún hafði lítið sjálfstraust, fannst erfitt að 

tala um að hún væri sjónskert og sagði því kennurum ekki frá fötluninni. 

Hún tók síðan þá ákvörðun að leita til náms- og starfsráðgjafa skólans. Í 

framhaldinu kom kennsluráðgjafi frá Blindrafélaginu og hélt fræðslufund 

með kennurum skólans þar sem farið var yfir hvað þyrfti að hafa í huga 
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þegar blindur eða sjónskertur nemandi er í bekknum. Helena sat einnig 

fund ásamt náms- og starfsráðgjafa með kennurunum en það breytti litlu 

því þrátt fyrir að hún minnti á sig fyrir hvert próf gleymdist hún samt. Þetta 

var henni óþægileg reynsla ekki síst vegna þess að sjálfstraust hennar var 

lítið og henni fannst erfitt að þurfa stanslaust að minna á að hún þyrfti 

sérúrræði í námi. Helena var ánægð með þann persónulega stuðning sem 

hún fékk í reglulegum viðtölum hjá náms- og starfsráðgjafa skólans en 

hvað námslegan stuðning varðar sagði hún að náms- og starfsráðgjafarnir 

hefðu ekki staðið sig. Þeir ræddu ekki við kennara fyrir próf til að minna þá 

á að hún þyrfti stækkað letur á prófum heldur sendu þeim tölvupósta sem 

ekki skiluðu tilætluðum árangri. Það breytti því engu hvort hún talaði við 

kennarana sjálf eða bæði námsráðgjafana um það hún fékk ekki þann 

stuðning sem hún þurfti. 

Á meðan karlkyns þátttakendur voru ánægðir með þann stuðning sem 

þeir fengu í framhaldsskólanum er athyglisvert að kvenkyns 

þátttakendurnir töldu sig hafa fengið slaka þjónustu. Í framhaldsskólum er 

reynt að sníða þjónustuna að þörfum hvers og eins og því reyndi á að 

samskipti nemenda og fagfólks skólans væru góð. Egill lýsti þessu þannig:  

það er gott ef maður nær að grípa fólk með sér- ef ég er einhver 

aðili sem bara menn þola ekki að tala við – fæ ég enga þjónustu 

– en ef ég næ bara góðum samræðum og samvinnu þá fæ ég 

sennilega betri þjónustu.  

Hörður og Ingvar tóku undir þetta og sögðu að þeir hefðu samið við 

kennara sína um hvernig þeir tækju próf, hvort það væri á tölvu eða á 

blindraletri.  

Ólíkt grunnskólanum var lítill munur á veittum stuðningi sem blindir og 

sjónskertir nemendur fengu í framhaldsskólanum en mikill munur á milli 

kynja. Það hversu langt var síðan nemendur voru í námi virtist ekki skipta 

máli. Þrátt fyrir að flestir þátttakenda væru ánægðir með aðstoð innan 

framhaldsskólanna er ljóst að ekki sitja allir við sama borð hvað varðar 

aðstoð, stuðning og aðgengilegt námsefni í framhaldsskólum landsins.  
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Þrír af þeim þátttakendum sem lokið höfðu stúdentsprófi fóru í 

framhaldsnám. Í háskólunum fengu þau þann stuðning og þá aðstoð sem 

þau töldu sig þurfa á að halda. Fyrir sum þeirra var þetta ný reynsla eins 

og Guðríði sem sagði: „Þegar ég kem upp í háskóla að þá fær maður 

loksins þjónustu”. Einn þessara nemenda óskaði eftir aðstoð umferlis og 

ADL kennara til að læra að rata um háskólasvæðið og næsta nágrenni. Sú 

aðstoð var honum mikils virði en hann sagði: “ég hefði alls ekki plumað 

mig jafnvel og ég hef gert án þessara klukkutíma sem ég eyddi í það.” Það 

sem nemarnir þrír settu helst út á var að það hafi tekið svolítinn tíma að fá 

námsefnið í háskólanum en þau þurftu að fá það á tölvutæku formi eða 

hljóðbókum. Á móti kom að þeim fannst mikill kostur að glósur og annað 

efni frá kennurum var aðgengilegt fyrir tíma og einnig stóð til boða að taka 

upp fyrirlestra sem þau sitja og fannst þeim gott að eiga kost á að hlusta á 

þá aftur. Það sem þátttakendum fannst best við stuðninginn var að ábyrgð 

á þjónustunni innan háskólanna var á hendi eins aðila og því auðvelt að 

nálgast hana. Náms- og starfsráðgjafar skólanna hafa yfirumsjón með 

stuðningnum en síðan veltur það á nemandanum sjálfum að sækja þá 

þjónustu sem hann telur sig þurfa hvort sem er hjá náms- og 

starfsráðgjafa, kennsluráðgjafa eða aðra aðstoð. 

 

Félagsleg reynsla  

Þegar félagsleg reynsla þátttakenda af skólagöngu er skoðuð virtist ekki 

skipta mestu máli hvort þau voru í almennum skóla eða blindradeild heldur 

að þau sóttu skóla í því hverfi sem þau bjuggu í. Allir þátttakendurnir áttu 

vini í skólunum en þeir sem voru í Blindradeildinni áttu erfiðara með að 

hitta skólafélagana utan skólatíma þar sem Blindradeildin var ekki í þeirra 

hverfi. Þrátt fyrir að gott sé að geta deilt sameiginlegri reynslu af því að 

vera blindur eða sjónskertur töldu þeir nemendur sem gengu í sína 

hverfisskóla að það hafi styrkt þau og stuðlað að aukinni sjálfshjálp og 

sjálfstæði þeirra.  

Annar þeirra sem var allan grunnskólann í Blindradeildinni lýsti því að 

hann hafi haft lítið samband við bekkjarsystkini sín utan skólans þar sem 

hann bjó í öðrum bæjarhluta. „Þetta var svona ferðin á milli hverfa”, langt 
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að fara til að hitta vinina á öðrum tímum en í skólanum. Báðir þessir 

þátttakendur áttu sína vini innan skólans en Egill var virkari í félagslífi á 

vegum hans en Gunnsteinn. Þess má geta að þeir eru mjög ólíkir 

einstaklingar og annar hefur mikinn áhuga á hverskyns félagsmálum en 

hinn ekki. Þau fimm sem fóru í sína hverfisskóla áttu öll félaga og vini í 

skólunum og voru ánægð hvað það varðaði. 

Guðríður og Ingvar lærðu undirstöðu blindraleturs í Blindradeildinni. 

Guðríður var þar í tvo mánuði en Ingvar fór þangað tvisvar í viku veturinn 

áður en hann byrjaði í grunnskóla. Þau telja að það að hafa verið í 

hverfisskóla hafi verið betra fyrir þau heldur en að vera allan grunnskólann 

í Blindradeildinni. Um það sagði Guðríður: „Þegar maður fer að hugsa eftir 

á, þá held ég að hitt hafi eiginlega verið miklu betra og maður fengið víðari 

sýn á lífið.” Ingvar er sammála henni og telur að það að hafa gengið í 

hverfisskóla hafi styrkt sig og stuðlað að auknu sjálfstæði þeirra. Guðríður 

lagði þó áherslu á að það hefði verið gott að kynnast öðrum sjónskertum 

einstaklingum til þess að geta deilt reynslu sinni með þeim sem eins var 

ástatt um: 

Þegar þú ert kannski ein sjónskert að þá ertu að glíma við allt, 

allt, aðra hluti, vandamál en aðrir gagnvart bara hvernig það er 

að sjá ekki og fá ekki aðstoð í skóla.  

Þetta átti við um fleiri þátttakendur því þau, sem deildu sameiginlegri 

reynslu af því hvernig er að takast á við umhverfi og aðstæður sem ekki 

gerir ráð fyrir margbreytileika nemendahópsins, gátu stutt og hvatt hvert 

annað. 

Af þeim þremur þátttakendum sem hafa verið í háskólanámi sögðust 

tveir hafa verið í góðum tengslum við samnemendur sína en einn hafði lítil 

samskipti við þá nema í kennslustundum sem gengu út á samvinnu 

nemenda. Í því námi sem hann stundaði var lítið um að nemendur ynnu 

sameiginleg verkefni utan kennslustunda. Í frímínútum fór hann ekki á 

kaffistofur skólans og tók lítinn þátt í samtölum við aðra nemendur. 
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3. 2. Þættir sem hafa áhrif á val blindra og sjónskertra einstaklinga á 

námi og störfum 

Þegar grunnskóla lýkur standa unglingar frammi fyrir stórri ákvörðun sem 

lýtur að því hvort þau ætla í framhaldsskóla og þá í hvaða skóla eða hvort 

þau ætla að fara út á vinnumarkaðinn. Þegar framhaldsskóla lýkur vandast 

valið enn frekar því möguleikarnir og leiðirnar sem hægt er að fara eru 

óteljandi. Margar ástæður geta legið að baki vali hvers og eins en flestir 

sem ákveða að fara í áframhaldandi nám velja það vegna áhuga á 

ákveðnum fræðum eða starfsvettvangi. Þetta á vel við þátttakendur 

þessarar rannsóknar en þau sögðust velja sínar námsleiðir fyrst og fremst 

vegna áhuga en væntingar um aukna atvinnumöguleika spiluðu einnig þar 

inn í. Þeir sem voru ákveðnir í að fara í háskóla eða voru þegar í 

háskólanámi stefndu á að ljúka grunnnámi og fara síðan í meistaranám 

ýmist hér heima eða erlendis. Þrátt fyrir að þau séu flest með ákveðna 

námsleið í huga eru sum hver ekki búin að móta sér endanlega hugmynd 

um við hvað þau vilja vinna við þegar námi lýkur.  

Við lok grunnskóla réði löngun þátttakenda til að mennta sig meira og 

persónulegt áhugasvið hvers og eins því að þau fóru í framhaldsskóla. 

Þau töldu nauðsynlegt fyrir sig að ganga menntaveginn til þess að eiga 

möguleika á fjölbreyttari atvinnu. Þau voru meðvituð um þær skorður sem 

sjónskerðingin eða blindan setti þeim eða eins og einn þátttakandinn 

orðaði það: „Tækifærin mín liggja ekki í því að skúra, vinna í verslun, 

tækifærin mín liggja meira í að læra inn á eitthvað og skrifa og koma 

skoðunum á framfæri.” Þátttakendurnir voru sammála um að það að vera 

blindur eða sjónskertur þrengdi starfsmöguleika þeirra á hinum almenna 

atvinnumarkaði. Um það sagði Hörður: „Þú veist að verða blindur það var 

þá búið að loka á mörg störf.” Sjónskertur þátttakandi sagði: „Svo er 

náttúrlega alveg eitthvað sem að ég get ekkert farið í.“ Egill benti á að: „Ef 

við horfum bara á námið þá er miklu svona – þrengri rammi sem maður 

getur valið úr.” Og vísaði til þess að ófatlaðir gætu valið úr öllu sem í boði 

væri. „Það þarf alltaf að skoða þetta út frá fötluninni og möguleikum til sem 

sagt starfa líka.” 

Þátttakendurnir voru einhuga um mikilvægi þess að mennta sig til að ná 

árangri í lífinu. Bjarmi sagði: 
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Að hafa allar hurðir opnar í framtíðinni af því að blindir og 

sjónskertir eru með skerta starfsmöguleika – best að hafa bara 

allar hurðir opnar og líka bara upp á velgengnina, það ættu allir 

að reyna að mennta sig sem mest. 

Einn þátttakandinn sagði þegar hann var inntur eftir því af hverju hann hafi 

ákveðið að fara í framhaldsskóla: „Ég hefði ekki hugmynd um hvað ég 

hefði þá farið að gera sko, ætli ég hefði ekki bara þú veist – farið í hassið 

eða eitthvað” eins og nokkrir félagar hans gerðu. Fyrir hann var það að 

fara í framhaldsskóla ekki einungis leið til að auka atvinnumöguleika 

heldur líka til þess að forðast óreglu.  

Úr viðtölum við þátttakendur mátti lesa ótta við að fá ekki starf við hæfi 

og festast á vernduðum vinnustað í einhæfum og lítið krefjandi störfum. 

Þegar þátttakendur töluðu um atvinnumöguleika sína voru þau í flestum 

tilfellum að horfa til starfa sem krefjast ákveðinnar menntunnar á 

háskólastigi. Aðeins tveir þátttakenda stefndu ekki á nám en sögðu það þó 

inni í myndinni ef þeir sæju sig knúna til þess vegna skorts á 

atvinnutækifærum. Annar þeirra var nýlega kominn með vinnu á 

almennum vinnumarkaði og hann sagði: „Það fer svolítið eftir því hvaða 

störf ég uppgötva í framtíðinni – annars myndi ég spá í því hvort að ég 

þurfi að fara í háskóla til þess að starfa við það sem mig langar til.”  

 

3. 3. Það sem annars vegar hvetur og hins vegar letur blinda og 

sjónskerta einstaklinga til náms  

Þegar skoðað var hvaða þættir virkuðu sem hvatning fyrir þátttakendur 

rannsóknarinnar til að halda áfram námi kom í ljós að aðstoð náms- og 

starfsráðgjafa skipti þá miklu máli. Allir þátttakendur töluðu um að hafa 

notið aðstoðar náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskóla með einum eða 

öðrum hætti. Þau voru í mismiklum samskiptum við þá allt eftir þörfum 

hvers og eins, sumir voru í vikulegum viðtölum en aðrir mun sjaldnar. 

Þátttakendurnir leituðu til náms- og starfsráðgjafa með ýmis úrlausnarefni 

sem þá vantaði aðstoð við að leysa en einnig til að fá hvatningu og 

stuðning. Mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafar héldu vel utan um 

nema og reyni að koma í veg fyrir að þeir flosni úr námi endurspeglaðist í 
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orðum Ingvars sem sagði:  „Já ég á henni alveg dálítið að þakka” því hann 

hafði notið aðstoðar frá henni við að komast í gegnum erfiðleika sem hann 

lenti í á einni önninni. Honum fannst hún leggja mikla áherslu á að hann 

hætti ekki í skólanum og leitast við að finna lausnir á hans málum svo 

hann gæti haldið áfram námi. Eitt af því sem var gert var að leita aðstoðar 

kennsluráðgjafa fyrir blinda og sjónskerta nemendur sem nýttist honum 

vel. Aðrir nemendurnir leituðu til náms- og starfsráðgjafa til dæmis vegna 

samskiptaerfiðleika við kennara, allskonar persónulegra vandamála sem 

upp komu á námstímabilinu, eða til að fara á ýmis námskeið sem þeir 

buðu uppá. Af þeim námskeiðum sem í boði voru fyrir nemendur má nefna 

prófkvíða- og námstækninámskeið. Guðríður og Gunnsteinn höfðu farið á 

námstækninámskeið, annað í framhaldsskóla en hitt í háskóla, sem nýttist 

þeim vel í náminu. Nokkrir af þátttakendunum töluðu um hversu gagnlegt 

þeim hafi fundist að læra að skipuleggja tímann vel og setja sér ákveðin 

markmið til að stefna að. Flestir þátttakendurnir voru sammála um að dyr 

náms- og starfsráðgjafanna hafi staðið þeim opnar og þar hafi verið mikill 

vilji til þess að þeim liði sem best í skólanum og að tryggja að þau gætu 

náð þeim markmiðum sem stefnt var að. 

Þátttakendurnir vildu gera allt sem í þeirra valdi stóð til að eiga sem 

mesta möguleika á starfsframa Þegar talið barst að atvinnumarkaði nefndu 

flestir þátttakendurnir að Blindravinnustofan væri ekki álitlegur kostur sem 

vinnustaður og mátti greina hjá þeim ákveðinn ótta við að ef þeir færu að 

vinna þar myndu þeir ílengjast. Þessi ótti stafaði af því að um verndaðan 

vinnustað er að ræða, vinnan ekki krefjandi og launin mjög lág. Einn 

þátttakandinn sem vann þar um tíma sagði: 

Ég er ekkert tilbúin til þess að brjóta saman tuskur allan daginn 

og telja latex hanska í poka, fínt fyrir fólk sem getur ekkert farið 

út á almennan vinnumarkað, sem er kannski með það mikla 

fötlun og hafa takmarkaða getu til að vinna. 

Þessi sami einstaklingur var ósáttur við að vinna á vernduðum vinnustað 

því hann hefur fulla starfsgetu og starfsorku en hann hafði áður sótt 

ítrekað um vinnu á almennum vinnumarkaði og verið hafnað. Hörður tók í 

sama streng og sagðist „hafa meiri metnað til lífsins” en að „vera inni á 
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Blindravinnustofu og setja klemmur í poka” og það hafi verið honum 

hvatning til að mennta sig. Þau tóku sérstaklega fram að þau höfðu ekkert 

á móti starfseminni eða fólkinu sem vinnur á vinnustofunni en sögðu starfið 

ekki áhugavert. „Þetta er svona vinna sem maður ætti ekki að fara í nema 

það sé ekkert annað í boði” sagði Bjarmi og hin voru sama sinnis. 

Framtíðarstarf á Blindravinnustofu var síðasti kosturinn sem þátttakendur 

gátu hugsað sér. 

Þeir þættir sem drógu úr áhuga þátttakenda á að halda áfram námi 

voru skortur á skilningi og stuðningi frá starfsfólki skóla. Til dæmis fannst 

Helenu náms- og starfsráðgjafar skólans ekki standa sig í sambandi við 

sérúrræði sem hún þurfti, sérstaklega í prófum: „Þær sendu alltaf bara 

póst á kennarana” sagði hún og bætti við að þessir póstar hafi ekki gert 

neitt gagn. Hún talaði um skilningsleysi kennara og vanmátt sinn þegar 

námsefnið var ekki aðlagað að þörfum hennar þrátt fyrir að búið væri að 

ræða við þá og gera grein fyrir stöðu hennar. Þátttakendur áttu það 

sammerkt að þykja erfitt að þurfa alltaf að vera að minna aðra á að þeir 

þurfi sérúræði í námi. Skortur á aðstoð og viðeigandi stuðningi getur orðið 

til þess að nemendur gefist upp í námi eins og gerðist í tilfelli Guðríðar. 

Þrátt fyrir að Aðalnámskrá kveði á um að nemendur fái náms og 

starfsfræðslu áttu aðeins þrír þátttakenda kost á slíkri fræðslu í grunn- eða 

framhaldsskóla. Þeir nemendur sem fengu náms- og starfsfræðslu fóru í 

starfskynningar í fyrirtæki og hittu aðila sem unnu störf sem þeir höfðu 

áhuga á að kynna sér. Aðrir sögðu að það eina sem í boði var hafi verið 

skólakynningar frá framhalds- eða háskólum. Helena sagði: ”Það voru 

náttúrlega bara skólakynningarnar og ég fékk ekkert annað en það.” 

Aðeins einn þátttakandi fékk náms- og starfsfræðslu en það var í tengslum 

við tíma í lífsleikni í framhaldsskólanum. Hann vann ekki skriflegt verkefni í 

sambandi við upplýsingaöflun um nám og störf í tengslum við þá kynningu.  

Þeir tveir þátttakendur sem enn eru í framhaldsskóla lögðu áherslu á 

að það vanti náms- og starfsfræðslu fyrir nemendur sem eru að ljúka 

stúdentsprófi. Um það sagði Helena: 
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Ég veit eiginlega ekkert hvað maður gæti hugsanlega farið að 

læra, hvað er á boðstólum, örugglega einhverjar greinar sem ég 

veit ekkert um að séu til.  

Aðrir þátttakendur töluðu um að það þyrfti að kynna betur hvaða 

atvinnumöguleikar væru í boði fyrir blint og sjónskert fólk. Bjarmi sagði: 

„Það þarf að opna meira umræðuna um hvað blindir og sjónskertir geti 

unnið við” og Egill benti á að sér fyndist fólk almennt lokað fyrir því hvað 

blindir og sjónskertir einstaklingar gætu starfað. Hann sagðist jafnvel hafa 

upplifað skort á stuðningi og upplýsingum frá Blindrafélaginu en hann fór 

þangað til að leita sér upplýsinga og ráðgjafar um nám og störf þegar hann 

var að velja sér námsbraut. Hjá starfsfólki Blindrafélagsins fékk hann 

upplýsingar um mjög fá störf sem blindir og sjónskertir einstaklingar gætu 

unnið við en hann sagði:  

Mér finnst heimurinn niðri í Blindrafélagi vera svo lokaður, það 

var nuddnám eða sjúkraþjálfun, jú og kannski einhverskonar 

ráðgjöf.  

Þrátt fyrir skort á viðeigandi stuðningi og skilningsleysi kennara gagnvart 

nemendum héldu allir þátttakendur rannsóknarinnar áfram námi. Þessir 

þættir áttu það þó sameiginlegt að gera nemendum erfiðara fyrir með að 

stunda námið og eiga sömu möguleika og sjáandi jafnaldrar þeirra. 



 

 

42 

 

 

4. Umræða  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á reynslu blindra og 

sjónskertra einstaklinga af skólagöngu, hvað hefði áhrif á val þeirra á námi 

og störfum og hvað ýmist hvetur þau til náms eða dregur úr því að þau 

haldi áfram námi að loknum grunn- og framhaldsskóla. Til að svara 

rannsóknarspurningum mínum tók ég viðtöl við sjö blinda og sjónskerta 

einstaklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu ótvírætt mikilvægi þess 

að þátttakendur fengu stuðning við hæfi og að stafsfólk skólans sýndi 

aðstæðum þeirra skilning.  

Reynsla þátttakenda af skólagöngunni var mismunandi. Það sem virtist 

hafa áhrif var hvort þeir gengu í Blindradeildina eða sinn hverfisskóla, á 

hvaða skólastigi þau væru, hvort þau væru blind eða sjónskert og jafnvel 

kynferði. Í Blindradeildinni var námið sérsniðið að þörfum nemendanna en 

í hverfisskólunum var mjög misjafnt hvort tekið var tillit til þess að þar 

stunduðu blindir eða sjónskertir nemendur nám. Ýmist fengu nemendur 

alla aðstoð sem þeir þurftu eða enga. Þeir nemendur sem fóru í 

hverfisskóla töldu að það hefði styrkt sig og stuðlað að auknu sjálfstæði 

þeirra. Á grunnskólastigi virðist sem blindu nemendurnir sem fóru í sína 

hverfisskóla hafi fengið meiri aðstoð en sjónskertu nemendurnir. En þegar 

komið var í framhaldsskóla var ekki munur á því hvort nemandinn var 

blindur eða sjónskertur með tilliti til þeirrar aðstoðar sem hann fékk. Hins 

vegar virðist sem kvenkyns þátttakendurnir hafi fengið slakari þjónustu en 

karlkyns þátttakendurnir. Það hversu langt er síðan nemendur luku námi 

virtist ekki skipta máli. Af reynslu þátttakenda er ljóst að ekki sitja allir 

nemendur við sama borð hvað varðar aðstoð, stuðning og aðgengilegt 

námsefni í skólum landsins. Þeir þátttakendur sem stunduðu nám á 

háskólastigi töldu sig hafa haft aðgang að allri þeirri aðstoð og þjónustu 

sem þeir þurftu á að halda. Það að þátttakendur hafi talið sig fá þörfum 

sínum betur mætt á háskóla- og framhaldsskólastigi er athyglisvert í ljósi 
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þess að ekki er um skólaskyldu að ræða og að lög um grunnskóla 

(nr.66/1995-91/2008.) og Aðalnámskrá (1999/2008) kveða á um skóla án 

aðgreiningar og að sjá eigi öllum nemendum fyrir viðeigandi 

námstækifærum. 

Það sem hafði áhrif á val þátttakenda á námi og störfum var fyrst og 

fremst áhugi þeirra á ákveðnum náms- og starfsvettvangi. Þannig völdu 

sumir sér til að mynda skrifstofustörf, aðrir störf við afþreyingariðnað og 

enn aðrir við tæknistörf. Þátttakendur voru sammála um að það ríkti 

ákveðin þröngsýni hjá fólki almennt um hvað blindir og sjónskertir 

einstaklingar gætu gert og fannst að það þyrfti að opna umræðu um við 

hvað þeir gætu unnið. Þátttakendur voru meðvitaðir um að 

sjónskerðingin/blindan setti þeim ákveðnar skorður og takmarkaði að 

einhverju leiti möguleika þeirra á störfum á almennum vinnumarkaði. Þau 

lögðu því áherslu á mikilvægi þess að mennta sig til að styrkja stöðu sína 

á vinnumarkaði og auka þannig möguleika á fjölbreyttari 

atvinnutækifærum. Við starfsval kusu þátttakendur að fara sínar eigin leiðir 

en ekki í störf sem algengt er að blindum og sjónskertum einstaklingum sé 

þrýst í. Þær upplýsingar sem þátttakandi fékk um möguleg störf hjá 

Blindrafélaginu er í samræmi við félagslega sköpun blinda mannsins 

(Scott, 1969). Samkvæmt Scott (1969) lærir blint og sjónskert fólk 

hegðunarmynstur og viðhorf hjá samtökum/stofnunum sem ætlað er hjálpa 

því. Upplýsingar sem þátttakendur fengu hjá félaginu endurspegluðu það 

viðhorf að blindir og sjónskertir einstaklingar hafi verulega takmarkaða 

stafsgetu og geti aðeins unnið mjög fá störf.  

Það sem hvatti þátttakendur öðru fremur til að fara í nám að loknum 

grunnskóla var annars vegar að skapa sér fjölbreyttari og betri 

atvinnutækifæri og hins vegar óttinn við að festast að öðrum kosti í 

einhæfum láglaunastörfum. Þannig varð óttinn við að lenda á vernduðum 

vinnustað þeim hvatning til að fara í nám. Eins og Blustein (2006) talar um 

þá hafa flestir þörf fyrir að standa á eigin fótum og vilja til að vaxa í starfi 

en einnig getur vinnan verið leið til að skapa sér virðingu í samfélaginu. Í 

námi var góður stuðningur og skilningur á fötluninni lykilatriði til að 

þátttakendur ættu sömu möguleika og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Þó svo að 

þátttakendur rannsóknarinnar hafi allir haldið áfram námi þrátt fyrir 
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mismikla og misgóða aðstoð segja sumir þeirra að námið hafi verið erfitt 

og þeir hafi á tímabilum verið við það að gefast upp. Það er vel þekkt að 

skortur á aðstoð auki hættu á að nemendur falli úr námi. Ef ekki er tekið 

tillit til sérstöðu blindra og sjónskertra nemenda hvað varðar aðlögun 

námsefnis eða próftöku eykur það líkur á að þeir hverfi frá námi. Það að 

þurfa stanslaust að minna á sig og þau sérúrræði sem viðkomandi 

þarfnast getur verið afar erfitt ekki hvað síst í þeim tilvikum sem nemendur 

hafa lítið sjálfstraust. Sé rétt staðið að málum og unnið samkvæmt lögum 

og stefnumótunum eiga nemendur ekki að þurfa að minna á að þeir þurfi á 

sérúrræðum að halda. Það er lagalegur réttur þeirra og skýlaus krafa að fá 

alla þá aðstoð sem þeir þurfa til að eiga möguleika á að standa jafnfætis 

öðrum nemendum.  

Innan skólans var góður stuðningur og aðstoð nemendum hvatning til 

að halda áfram námi en skortur á þessu tvennu getur dregið úr því að 

blindir og sjónskertir einstaklingar haldi áfram námi að loknum grunnskóla. 

Í þeim skólum sem náms- og starfsráðgjafar sinntu þörfum þátttakenda vel 

var stuðningur þeirra afar mikilvægur og hjá einum þátttakenda réði það 

hreinlega úrslitum um að hann flosnaði ekki úr námi. 

Nú þegar rannsóknarspurningunum hefur verið svarað hafa margar 

nýjar kviknað sem væri áhugavert að leita svara við síðar. Það er sérlega 

athyglisvert að þátttakendur töluðu um að þeim fyndist í sumum tilfellum 

að sú aðstoð sem þeir fengu innan skólanna væri oft spurning um hvað 

þeir geti samið um fremur en hvað þeir ættu rétt á. Þetta er atriði sem vert 

væri að skoða frekar og mikilvægt að hafa í huga þegar horft er á 

samskipti nemenda, kennara, náms- og starfsráðgjafa og annars 

starfsfólks innan menntakerfisins.  

Þá er vert að veita athygli að flestir þátttakendur rannsóknarinnar 

sögðust ekki hafa fengið náms- og starfsfræðslu í grunn- eða 

framhaldsskóla þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á mikilvægi þess að veita 

náms- og starfsvali fatlaðra nemenda sérstaka athygli og byrja sem fyrst 

að fræða þau um nám og störf.  

Að ofangreindur er ljóst að bæta þarf þá aðstoð og þann stuðning sem 

blindum og sjónskertum nemendum stendur til boða í skólum landsins. 

Einnig þarf að gæta að því að þeir fái þá aðstoð sem þeim ber samkvæmt 
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lögum til að geta staðið jafnfætis samnemendum sínum. Þá er mikilvægt 

fyrir náms- og starfsráðgjafa að auka og bæta náms- og starfsfræðslu fyrir 

þessa nemendur sem og aðra fatlaða nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum landsins. 
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5. Lokaorð 

Gildi þessarar rannsóknar liggur ekki hvað síst í því að hún byggir á lifaðri 

reynslu blindra og sjónskertra nemenda sem mikilvægt er fyrir fagfólk 

skóla að taka fullt mark á. Þess ber þó að geta að fæð þátttakenda 

takmarkar rannsóknina svo og sú staðreynd að þátttakendurnir höfðu allir 

lokið eða voru við að ljúka stúdentsprófi eða voru í námi á háskólastigi. 

Reynsla þeirra blindu og sjónskertu nemenda sem aðeins hafa lokið 

skyldunámi kemur því ekki fram hér. Þá er það ákveðin takmörkun að 

meirihluti þátttakenda voru karlmenn eða fimm af sjö en aðeins þrjár konur 

voru á þeim nafnalista sem ég fékk í upphafi og af þeim vildi ein ekki taka 

þátt í rannsókninni.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er meðal annars að hún gefur kost á að 

skoða með hvaða hætti náms- og starfsráðgjafar koma að málefnum 

blindra og sjónskertra nemenda. Einnig sýna rannsóknarniðurstöður að 

skortur hefur verið á náms- og starfsfræðslu fyrir þessa nemendur og brýn 

þörf er á að auka og bæta slíka fræðslu. Þá þarf að leita leiða til að bæta 

námslega þjónustu við blinda og sjónskerta nemendur þannig að þeir fái 

þá aðstoð og stuðning sem þeim ber samkvæmt lögum til að getað staðið 

jafnfætis jafnöldrum sínum.  

Af ofangreindu er ljóst að mikið starf er óunnið í kennslu blindra og 

sjónskertra nemenda í almennum grunn- og framhaldsskólum. Taka þarf 

tillit til þessara nemenda í kennslustundum og passa upp á að námsefni sé 

aðlagað að þeirra þörfum. Einnig vantar mikið upp á að náms- og 

starfsfræðslu sé sinnt markvisst með þessum nemendum. Mikilvægt er að 

allir sem koma að kennslu og stuðningi við blinda og sjónskerta nemendur 

séu á varðbergi gagnvart eigin hugmyndum um þá. Kennarar, náms- og 

starfsráðgjafar sem og annað starfsfólk skóla þurfa að horfa fram hjá 

staðlamyndum og líta á hvern nemanda sem einstakann og vinna út frá 

styrkleikum og getu hvers og eins.  
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