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Ágrip 

 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að varpa ljósi á þá framtíðarsýn 

sem foreldrar fatlaðra framhaldsskólanemenda hafa fyrir ungmenni sín 

eftir útskrift úr starfsbraut framhaldsskólanna.  

Eigindleg rannsókn var gerð og voru þátttakendur foreldrar þriggja 

framhaldsskólanema á starfsbraut tveggja framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Niðurstöður bentu til þess að foreldrar óttast hvaða úrræði eru til staðar 

fyrir ungmenni þeirra á fullorðinsárunum. Helstu áhyggjur voru 

búsetuúrræði, dagvistunarúrræði og félagslegri einangrun.  

Foreldrarnir voru hræddir um að ungmennin myndu gleymast á 

þessum tímum erfiðleika í íslensku þjóðfélagi, sérstaklega í ljósi þess að 

þau virðast hafa gleymst í góðærinu. Foreldrar óttuðust einnig að þau 

úrræði sem eru til staðar myndu ekki henta persónuleika ungmenna 

þeirra og ekki yrði tekið tillit til þarfa þeirra og óska. 
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Formáli 

 

Verkefni þetta telst til tíu ects eininga lokaverkefnis í þroska-

þjálfafræðum; Íþrótta-, tómstunda-, og þroskaþjálfaþeild við 

Menntavísindaskor í Háskóla Íslands. Má rekja tildrög verkefnisins til 

vettvangsferðrar sem ég fór á starfsbraut fjölbrautaskóla á 

höfuðborgarsvæðinu á haustdögum 2008. 

 

Vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Solveigu Sigurðardóttur, fyrir 

uppbyggilega gagnrýni og aðstoð við skipulaggningu verkefnisins og 

upplýsingaöflun. Vil ég einnig þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega 

börnunum mínum, Ástrósu Lilju og Heimi Berg fyrir að sjá af mömmu 

sinni á annasömum tímum sem fóru í ritgerðasmíð og sýna henni 

mikinn stuðning. Auk þess vil ég þakka Hörpu Þ. Böðvarsdóttur fyrir 

yfirlestur og góðar ráðleggingar.  

 

Síðast en ekki sýst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir tíma þeirra 

og þátttöku í rannsókninni. 

 

Vona ég að niðurstöður rannsóknarinnar eigi eftir að varpa sýn á óskir 

foreldra til framtíðar fatlaðra ungmena sinna og tekið verði tillit til 

þeirra óska, sem gerðar eru með hagsmuni einstaklinganna að 

leiðarljósi. 
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1. Inngangur 
 

Í þessum kafla mun ég fara yfir val á viðfangsefni mínu, markmið 

rannsóknar minnar og gera grein fyrir rannsóknarspurningunni. Loks 

fer ég yfir uppsetningu ritgerðarinnar og geri hverjum kafla fyrir sig skil. 

 

1.1 Val á viðfangsefni 

Áður en ég komst að því að ég vildi skoða þetta viðfangsefni hafði ég 

haft aðrar hugmyndir að efni sem mig langaði til að skoða. Upphaflega 

ætlaði ég mér að skoða þjónustuþörf foreldra langveikra barna en komst 

að því að margt gott hafði verið skrifað um það viðfangsefni og fannst 

mér ég ekki getað fundið áhugavert sjónarhorn á því efni sem ekki hafði 

verið skoðað áður nýlega hér á Íslandi. Fór ég því að huga að öðru 

viðfangsefni. 

 

Ég fór að leitast fyrir hvað hafði vakið mestan áhuga á ferð minni í 

gegnum þroskaþjálfanámið. Ég hafði haft mikinn áhuga á málefni 

fjölskyldu fatlaðra einstaklinga. Einnig mundi ég eftir áhugaverðri 

vettvangsheimsókn sem ég fór í ásamt skólasystur minni í 

fjölbrautarskóla á höfuðborgarsvæðinu. Verð ég að viðurkenna að ég 

fékk ákveðið áfall þegar ég sá hversu alvarlega fatlaðir nemendurnir 

voru þar. Gerði ég mér grein fyrir vankunnáttu minni, þrátt fyrir að hafa 

setið á skólabekk og lesið mér til um málefni fatlaðra síðastliðin þrjú ár. 

Hugur minn fór að leita til foreldra þessara nemenda og hversvegna þau 

ákváðu að setja börn sín í framhaldsskóla, þrátt fyrir svona mikla 

fötlun. En ég komst fljótlega að því þegar ég átti í þessari siðferðislegu 

umræðu við sjálfa mig og aðra í kringum mig að það eru sjálfsögð 

mannréttindi fyrir þessa nemendur að fá að fara í framhaldsskóla líkt 

og þá sem eiga ekki við fötlun að stríða. Þarna rakst ég á fordóma sem 

ég sjálf hafði, þrátt fyrir leið mína í gegnum þroskaþjálfanámið, sem ég 

þurfti að leiðrétta. Ákvað ég því að skoða hvaða framtíðarsýn foreldrar 
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fatlaðra nemenda hafa fyrir ungmennin sín að lokinni útskrift og kem 

ég til með að fjalla um niðurstöður mínar hér á eftir. 

 

1.2 Markmið rannsóknarinnar, rannsóknarspurningar 

og uppbygging ritgerðar 

Markmiðið með rannsókninni var að sjá hvaða framtíðarsýn foreldrar 

fatlaðra nemenda í framhaldsskólum hafa fyrir ungmennin sín. Hvernig 

sjá þau fyrir sér að framtíð þeirra verða með tilliti til búsetu, atvinnu, 

menntunar, félagslífs, vináttu o.s.frv. 

 

Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: 

 

„Hver er framtíðarsýn foreldra fatlaðra einstaklinga fyrir ungmenni sín?” 

 

Hér verður gert grein fyrir uppbyggingu ritgerðarinnar:  

 

Í öðrum kafla fer ég yfir helstu lög um framhaldsskólagöngu fatlaðra 

nemenda og alþjóðasamþykktir. Ég skoða einnig starfskenningu 

þroskaþjálfa ásamt lögum og reglugerðum á bak við starfsbrautirnar 

sem gefnar hafa verið út af menntamálaráðuneytinu og þann 

undirbúning sem  þær eiga að  veita nemendunum.  

 

Í þriðja kafla fer ég yfir helstu kenningar fræðimanna á sviði 

menntamála fatlaðra einstaklinga.  

 

Í fjórða kafla skoða ég tvær íslenskar rannsóknir ásamt einni erlendri 

sem eiga erindi við efni þessarar ritgerðar. 

 

Í fimmta kafla fer ég yfir þau úrræði sem bjóðast fötluðum nemendum 

sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla. Farið verður yfir 

atvinnuúrræði, dagvistunarúrræði og búsetuúrræði og þá löggjöf sem  

þessi úrræði byggjast á. 
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Í sjötta kafla geri ég grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og geri 

aðferðafræðinni skil. Eins geri ég grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, 

skýri frá þátttakendum hennar og greiningu gagna. 

 

Í sjöunda kafla skýri ég frá niðurstöðum viðtala minna og greiningu 

þeirra í þemu. 

 

Í áttunda kafla verða loks umræður um rannsóknina þar sem fræðilegar 

heimildir og niðurstöður rannsóknarinnar verða bornar saman. Auk 

umræðanna  verða lokaorð mín og sjónarmið birt. 
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2. Hugmyndafræði 

Í þessum kafla veður farið yfir þau lög og alþjóða samþykktir  sem 

íslenska menntakerfið styðst við er kemur að menntun fatlaðra 

ungmenna í framhaldsskólum. Auk þess verður farið yfir hlutverk 

starfsbrauta í framhaldsskólum hér á Íslandi. Eins verður starfskenning 

þroskaþjálfa skoðuð. 

 

2.1 Lög um framhaldsskóla 

Í 2. grein framhaldsskólalaganna segir: 

„Hlutverk framhaldsskóla er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda 

svo að þeir verði sem best búnir undir að taka virkan þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi.” (Lög um framhaldsskóla, 1996). 

 

Í lögum um framhaldsskóla er fjallað um inntökuskilyrði  í 15. grein og 

segir þar að allir sem hafa lokið grunnskólanámi skulu eiga kost á að 

ganga í framhaldsskóla. Nemendur sem hafa ekki náð ákveðnum 

kröfum við lok grunnskóla skal standa til boða fornám eða nám í 

sérstökum deildum og sé inntaka nemendanna á ábyrgð skólameistara 

(Lög um framhaldsskóla, 1996). 

 

Í reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum á Íslandi 

frá árinu 1998 segir í 1. grein að fatlaðir nemendur eiga rétt á kennslu 

og sérstökum stuðningi til náms í framhaldsskólum. Segir í 2. grein að 

kennslan skuli byggð á rökstuddri námsáætlun fyrir nemendahópa eða 

einstaklinga og skal hún byggð á markmiðum aðalnámskrár 

framhaldsskóla ásamt því að hún skal bera mat á stöðu nemendanna í 

námi og þroska (Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í 

framhaldsskólum, 1998). 
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2.2 Salamanca yfirlýsingin 

Menntun fyrir alla er yfirlýsing sem sett var fram á alþjóðlegri ráðstefnu 

UNESCO í Dakar í Senegal í apríl árið 2000. Yfirlýsingin felst í 

markmiðum í 6 liðum og á hvert aðildarríki að skilgreina hvernig það 

hyggst ná markmiðunum fyrir árið 2015. Menntamálaráðuneytið sá um 

að stýra þeirri vinnu fyrir Ísland og setti saman nefnd sem gaf út 

skýrslu árið 2002. Í byrjun skýrslunnar er staðan á Íslandi skýrð þar 

sem fram kemur að almennt standi fullorðnum fjölbreytt framhaldsnám 

til boða en það þurfi hins vegar að huga að þeim hópi fólks sem skortir 

hvata eða aðstöðu til að nýta sér námið. Talað var um fólk sem átti við 

lestrarörðuleika að stríða og/eða bjó við fjárhagslega- eða félagslega 

erfiðar aðstæður. Hvað varðar fatlaða voru námsmöguleikar 

takmarkaðir með tilliti til framtíðarstarfa á vinnumarkaði og var hátt 

hlutfall fatlaðra atvinnulausir. Vildi nefndin meina að framhaldsskólar á 

Íslandi störfuðu án aðgreiningar og uppfylltu megin markmiðin sem sett 

voru í Dakar skv. lögum og reglugerðum en í skýrslunni var leitast við 

að skoða hvort það hafði tekist til fulls og leiðir til úrlausnar. Nefndin sá 

að fylgja þurfti betur eftir lögum og reglugerðum sem voru í gildi um 

aðgengni og aðbúnað. Taldi nefndin að fjölbrautakerfi framhalds-

skólanna gæfi möguleika á að mæta þörfum fatlaðra einstaklinga. 

Fjölbreytni námsleiða var hins vegar ekki nægileg auk þess sem þyrfti 

að bæta stuðning, greiningu og sérfræðiráðgjöf við þennan hóp. 

Lokaniðurstaða hópsins var sú að ekki þurfti að breyta skipulagi 

skólahalds á Íslandi til að ná markmiðum Dakar yfirlýsingarinnar um 

gæði menntunar og ættu umbætur að rúmast innan þáverandi laga, 

reglugerða og aðalnámsskráa (Menntamálaráðuneytið, 2002).  

 

Salamanca yfirlýsingin fjallar um grundvöll, stefnu og framkvæmd í 

málefnum nemenda með sérþarfir. Við gerð yfirlýsingarinnar voru 

hafðar í huga endurteknar yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um 

viðmiðunarreglur um jöfn tækifæri fyrir fatlað fólk frá árinu 1993 þar 

sem lagt var að ríkjum heims að tryggja að skólaganga fatlaðra yrði 

heildstæður þáttur í hinu almenna menntakerfi. Yfirlýsingin var gerð í 
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Salamanca á Spáni í júnímánuði árið 1994 þar sem samankomnir voru 

fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka. Í yfirlýsingunni var 

lýst yfir þeirri sannfæringu fundarins að einstaklingar með sérþarfir á 

sviði menntunar skuli hafa aðgang að almennum skólum og að þar beri 

að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum er takamið af barninu. 

Eins var skorað á stjórnvöld að leiða í lög eða taka upp yfirlýsta stefnu 

þess efnis að öll börn sæki almenna skóla nema knýjandi ástæður væru 

til annars (Salamanca yfirlýsingin, 1994). 

 

2.3 Starfsbrautir 

Nám á starfsbraut er ætluð fötluðum nemendum sem hafa verið í 

sérdeild eða sérskólum og hafa ekki þær forsendur sem til þarf að 

stunda nám á öðrum námsbrautum framhaldsskólans (Menntamála- 

ráðuneytið, 2005). 

 

Starfsbrautir við íslenska framhaldsskóla eru nú 21 talsins. Árið 1996 

var framhaldsskólum falið að sjá um menntun fatlaðra ungmenna og 

voru starfsbrautir stofnaðar við framhaldsskóla. Fyrst var gert ráð fyrir 

að nemendur útskrifuðust eftir tveggja ára nám en síðar, eða árið 2005, 

kom út námsskrá sem náði yfir fjögur ár og yrði námið þá starfstengt 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). 

 

Í Námsskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla frá árinu 2005 er talað 

um umskiptin sem verða á högum nemenda þegar þeir flytjast úr námi 

og út í atvinnulífið. Í henni er talað um að þau umskipti sé langtíma 

ferli. Gerð er grein fyrir því hvernig þessi breyting sé skipulögð í 

einstaklingsnámsáætlun hvers nemenda. Mikilvægt sé að gera slíkar 

áætlanir snemma og vinna að þeim meðan nemandinn stundar nám á 

brautinni. Í áætluninni skuli koma fram áhugasviðsmat, þekking og 

reynsla nemandans og gerð verði grein fyrir því með hvaða hætti skólinn 

hyggst undirbúa nemandann til að takast á við ofangreind viðfangsefni. 

Mikilvægt sé að gera áætlunina í samráði við nemandann, 
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foreldra/forráðamenn hans, náms- og starfsráðgjafa, vinnumiðlanir og 

starfsfólk félagsþjónustunnar. Það sama eigi við um endurmat á 

áætluninni (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

 

Markmið námsins á starfsbraut er skilgreint á eftirfarandi hátt: 

 

Nemandi 

o fái tækifæri til að kynnast námi og/eða starfi við hæfi 

o kynnist sterkum hliðum sínum og efla þær veiku 

o efli sjálfstraust sitt og ábyrgð á eigin lífi 

o fái þjálfun og reynslu sem nýtist honum í daglegu lífi og 

tómstundum 

o fái kynningu á atvinnutækifærum sínum og þjálfun til þess 

að takast á við störf við hæfi eins og kostur er 

o auki og efli vinnufærni sína 

o auki reynslu, þekkingu og færni sína til að takst á við 

viðfangsefni og áskoranir daglegs lífs 

(Menntamálaráðuneytið, 2005) 

 

Áhersluþættir starfsbrautar Fjölbrautaskólans í Breiðholti eru að sinna 

þörfum, áhuga og getu nemenda með fjölbreyttum kennsluhættum og 

er unnið samkvæmt einstaklingsmiðuðum námsáætlunum. Segir að í 

einstaklingsáætluninni sé skilgreint hvernig undirbúa skal nemendan 

svo hann verði sjálfstæður þátttakendi í þjóðfélaginu fremur en óvirkur 

þyggjandi (Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, e.d.). 

 

Markmið starfsbrautar í Fjölbrautaskólanum við Ármúla er að 

nemendur fái tækifæri til að stunda nám innan félagsheildar 

fjölbrautaskóla. Lögð sé áhersla á að nemendur einangrist ekki, heldur 

séu hluti af heildinni í skólanum. Er það gert með því að nemendur séu 

sem sýnilegastir í skólaumhverfinu og taki sem mestann þátt í félagslífi 

skólans. Fatlaðir nemendur á fyrsta ári eiga til dæmis kost á að eiga 

ófatlaðan skólafélaga (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, e.d.).  
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Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er lögð mikil áhersla á starfsnám. 

Starfsnám er verklegt nám tengt vinnustöðum á Reykjavíkursvæðinu. 

Með starfsnáminu er unnið að því að efla sjálfstæði og frumkvæði ásamt 

því að auka úthald og einbeitningu. Reynt er með þessu að stuðla að 

bættri sjálfsmynd og auka sjálfstæði nemendana og búa þá undir 

þátttöku í atvinnulífinu. Með starfsnáminu er verið að yfirfæra lærða 

færni á raunverulegar aðstæður og gera því nemendanum færari um að 

taka ákvarðanir um starfsvettvang út frá eigin reynslu  (Fjölbrauta- 

skólinn í Breiðholti, e.d.). 

 

2.4 Störf þroskaþjálfa 

Þroskaþjálfafélag Íslands segir að  starfskenning þroskaþjálfa eigi að 

endurspegla það sem þeir standa fyrir og endurspegla grunn- og 

hugmyndafræði þroskaþjálfunnar. Sérstaða þroskaþjálfa er víðtæk 

þekking á sviði stefnumótunnar, skipulags og framkvæmdar heild-

rænnar þjónustu og  einstaklingsmiðarar þjónustu óháð aldri og 

aðstæðum. Unnið er á fræðilegan og skipulegan hátt í samstarfi við 

skjólstæðinga að því að stuðla að jákvæðum viðhorfum, eflingu færni og 

auka skilning á aðstæðum fólks sem býr við skerðingu. Þroskaþjálfi á 

að hafa breiðan fræðilegan grunn sem grundvallast m.a. í uppeldis-, 

félags-, heilbrigðis-, sálar- og siðfræðum. Í starfi sínu skal 

þroskaþjálfinn miðla af þekkingu sinni og vera ráðgefandi sérfræðingur í 

að móta og innleiða þekkingu í þjónustu. Réttindabarátta og 

réttindagæsla er stór þáttur í starfi þroskaþjálfans. Hefur 

þroskaþjálfastéttin barist fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks og rutt 

brautina til jafnra tækifæra og jafnréttis (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2007). 

 

Þeir sem hafa rétt til að kalla sig Þroskaþjálfa eru þeir sem hafa fengið 

leyfi frá heilbrigðisráðherra til þess. Í 3. grein reglugerðar um störf, 

starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa segir að markmið 

þroskaþjálfunar sé hæfing að samfélaginu með hliðsjón af sérþörfum 
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hvers og eins. Segir einnig í sömu grein að þroskaþjálfar skulu í störfum 

sínum leggja sérstaka áherslu á skyldur samfélagsins við hina fötluðu 

og stuðla að því að samfélagið mæti þörfum þeirra (Reglugerð um störf, 

starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa, 1987). 

 

Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir helstu lög um framhaldsskólagöngu fatlaðra 

nemenda og alþjóðlegar samþykktir sem gerðar voru í Salamanca á 

Spáni. Réttur fatlaðra nemenda til náms er tryggður með löggjöf hér á 

landi þar sem rétturinn er einnig tryggður stuðningur í skólakerfinu. 

Eins var farið yfir gildi og áherslur tveggja starfsbrauta í Reykjavík 

ásamt þeirri löggjöf sem stendur á bakvið þær.  
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3. Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður farið yfir helstu kenningar fræðimanna á sviði 

menntamála fatlaðra einstaklinga og farið verður yfir helstu 

fræðihugtök er varða skólagöngu fatlaðra ungmenna.  

 

3.1 Skóli án aðgreiningar 

John Dewey áleit að skólar ættu að veita öllum nemendum í 

lýðræðisþjóðfélagi jafnræði, frelsi til samskipta og fullgildrar þátttöku í 

samfélagi við aðra menn (Dewey, 2004). Dewey og skólabróðir hans, 

Georg Herbert Mead, voru skólabræður í Chicago í Bandaríkjunum og 

miklir mátar. Dewey var afkastameiri sem höfundur en aðalverk Meads 

var fyrst gefið út eftir að hann lést og hafa áhrif hans aukist jafnt og 

þétt. Hann lagði áherslu á að nám væri leit, félagslegt ferli og kenndi 

nemendum að setja sig í fótspor annara eða að skipta um sjónarhorn.  

Þessa kenningu kallaði Mead „Me and I”. Dewey var uppteknari að því 

að skapa uppeldisfræðilegar hugmyndir í átt að umbótastarfi. Hann 

taldi að menntun á þeim tíma, fyrri hluta 20. aldarinnar, væri aðeins 

ætluð æðri stéttum samfélagsins en hann vildi opna eins mörgum og 

kostur væri leiðir til náms (Gestur Guðmundsson, 2007). 

 

Emile Durkheim var franskur félagsfræðingur og ólst upp í frönsku 

sveitaþorpi á seinni hluta 19. aldar. Menntastefnu Durkheims mætti 

kalla „uppeldi til samheldni” en með því vildi hann leggja grunn að skóla 

án aðgreiningar, menntun fyrir alla. Hann lagði áherslu á verðleika 

hvers einstaklings en hann taldi að skólakerfið ætti að hvetja til þess að 

hver og einn stundaði nám við hæfi og eins átti kennarinn að sýna þeim 

með atferli sínu hvað væri rétt og hvað rangt, en ekki með þekkingu 

sinni (Gestur Guðmundsson, 2007). 

 

Dóra Bjarnason vill meina að markmiðsgrein laga um skóla kveði á um 

að skóla sé skylt að starfa í samræmi við eðli og þarfir nemenda sem 

jafngildi hugtakinu Skóli án aðgreiningar. Hún vill einnig meina að 
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hugtakið Skóli án aðgreiningar sé mótsagnakennt og hindranir standi í 

vegi fyrir því í íslensku samfélagi. Mótsagnir séu í lögum og 

reglugerðum, stefnu og framkvæmd, innan framkvæmdarinnar og í 

menntun kennara (Dóra Bjarnason, munnleg heimild 10. og 11. 

september 2004). 

 

Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar (RSÁA), í samvinnu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og menntaráð Reykjavíkurborgar, 

bauð til samræðu um skólastefnuna skóli án aðgreiningar þann 12. 

febrúar 2009. Jón Torfi Jónasson forseti Menntavísindasviðs hélt erindi 

á ráðstefnunni og sagði þversagnir vera í umræðunni um skóla fyrir 

alla. Einstaklingsmiðað nám er nám þar sem sífellt er tekið tillit til 

hvers og eins á þeim grundvelli að við vitum mikið um hvern og einn. Að 

sá sem þurfi mest, fái mestu aðstoðina. Framhaldsskólar eru dæmi um 

skóla sem hafa breyst í sögulegu tilliti. Þeir voru starfsmenntastofnun 

og undirbúningsstofnun fyrir háskólanám en hafa nú almennt svipað 

hlutverk og grunnskólinn (Jón Torfi Jónsson, 12. febrúar 2009). 

 

Foreldrar reyna nú til dags að halda fram rétti sínum en eru í slakri 

samningsstöðu gagnvart skólanum, einkum opinberum skólum sem 

reknir eru af fjarlægum aðila. Þetta á sérstaklega við um 

framhaldsskólann því þrátt fyrir að hann sé rekinn fyrir skattfé 

almennings er ekki sjálfgefið að skólinn breyti starfsháttum sínum fyrir  

foreldra þrátt fyrir óánægju þeirra. Opinber skóli lifir oftast sínu eigin 

lífi án tillits til þess hvað foreldrar segja eða gera en foreldrar eru hins 

vegar háðir tilvist hans til lengri tíma (Grétar L. Marinósson, munnleg 

heimild 15. nóvember 2007). 
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3.2 Normalisering 

Hugtakið Normalisering hefur löngum verið notað í baráttunni fyrir 

réttindum fatlaðs fólks. Upphaflega var hugtakið notað í baráttunni fyrir 

rétti fatlaðra einstaklinga til verðugs lífs, seinna fór það að snúast um 

réttindi fatlaðra einstaklinga til fullrar þátttöku og loks réttinn til að 

vera ekki öðruvísi og að einstaklingar væru metnir að eiginleikum og 

verðleikum. Ekki eru allir sammála um hvað hugtakið normalisering 

snýst. Sérstakur skilningur hefur myndast um stöðu fatlaðra  á 

Norðurlöndum og eru það helst þeir Bank–Mikkelsen, Nirje og 

Wolfensberger sem hafa staðið hvað mest uppúr hvað varðar 

skilgreiningar á normaliseringu. 

 

Skilgreining Bengt Nirje (1969) birtist í ritinu Changing Patterns in 

Residental Services for the Mentally Retarded en þar fjallaði hann um 

hugmynd sína um eðlilegt líf. Samkvæmt hugmynd hans skyldi stefnt 

að skapa fötluðum skilyrði til að geta lifað lífi sem líkast annara í 

samfélaginu. Á þessum tíma voru fatlaðir oft vistaðir á stofnunum og 

skilgreiningar Nirje á normaliseringshugtakinu mótuðust út frá slíku 

fyrirkomulagi. Hann lagði áherslu á eðlilegt líf en vildi ekki meina að 

markmiðið væri að breyta fötluðum í ófatlaða heldur átti að bæta 

lífsskilyrði þeirra til samræmis við það sem eðlilegt teldist í samfélaginu. 

Eðlilegt líf á við alla þroskahefta og fatlaða óháð fötlun, aldri og stigi 

fötlunarinnar og eiga þessar kenningar við um uppeldi, kennsluþjálfun, 

atvinnu, búsetu og allt það sem snertir venjulegt líf í viðkomandi 

umhverfi og samfélagi. Eðlilegir lífshættir gera ráð fyrir að viðkomandi 

búi á einum stað og stundi atvinnu og skóla annarsstaðar og þykir það 

því vera andstætt kenningum Nirje, búi fatlaður einstaklingur á stað 

þar sem hann fær alla þjónustu og þurfi því ekki að sækja neitt annað. 

Eins vildi Nirje meina að hvetja ætti alla fatlaða til verka sem hafa 

þýðingu og gildi fyrir þá (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  
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Samantekt   

Í þessum kafla var farið yfir helstu kenningar fræðimanna á sviði 

menntamála fatlaðra einstaklinga, en þær spanna allt frá seinni hluta 

þarseinustu aldar og byrjun seinustu aldar fram til dagsins í dag. 

 

Fjallað var um hugtakið skóli án aðgreiningar og um kenningu 

Durkheims um menntun fyrir alla þar sem að verðleiki  hvers og eins 

myndi njóta sín. Eins var fjallað um kenningu Deweys en hann taldi að 

menntun væri aðeins í boði fyrir æðri stéttir samfélagsins en Dewey vildi 

opna möguleika einstaklinga sem tilheyrðu öðrum stéttum til náms. 

Dóra S. Bjarnason vill meina að hugtakið skóli án aðgreiningar sé 

mótsagnakennt og stafi það af hindrunum í íslensku samfélagi. Einnig 

var fjallað um hugtakið normalisering  en það hefur lengi verið notað í 

barátunni fyrir réttindum fatlaðs fólks.  
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4. Fyrri rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þeim tilfærslum sem 

framhaldsskólanemendur með þroskahömlun standa fyrir við skólalok 

þar sem fullorðinsárin eiga að taka við. Sú rannsókn sem skoðuð verður 

hér á eftir er frá Bandaríkjunum, en skólayfirvöld í Bandaríkjunum 

áætla að 200.000 fatlaðir nemendur útskrifast úr framhaldsskólum ár 

hvert (U.S. Department of Education, 1999).  

 

4.1 Erlend rannsókn Kreamer og Blacher 

Árið 2001 var gerð eigindleg rannsókn á tilfærslu ungmenna með 

þroskahömlun frá skóla til fullorðinsáranna. Það voru þau Bonnie R. 

Kraemer (2001) og Jan Blacher (2001) sem stóðu að rannsókninni sem 

fjallaði um undirbúning skóla, væntingar forelda og þátttöku 

fjölskyldunnar. Rannsóknin var kynnt í fagtímaritinu Mental 

Retardation.  

 

Þátttakendur í rannsókninni voru 52 framhaldsskólanemendur með 

þroskahömlun á aldrinum 20-24 ára og fjölskyldur þeirra í Kalíforníu í 

Bandaríkjunum. Af hópnum höfðu 26 nemendur þá þegar útskrifast en 

26 nemendur voru óútskrifaðir. Í rannsókninni var spurt um 

eftirfarandi þætti: 

 

o Að hvaða marki undirbjuggu framhaldsskólarnir nemendurna 

fyrir þá tilveru sem nemendurnir standa frammi fyrir við og eftir 

útskrift?  

o Hvaða væntingar og framtíðarsýn hafa foreldrarnir til framtíðar 

ungmenna sinna sem standa í þessum sporum?  

o Hver eru úrræðin sem bíða nemendanna eftir útskrift?  

o Hversu mikið taka foreldrarnir þátt í tilfærslunni ? 

(Kreamer og Blacher, 2001) 
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Helstu niðurstöður rannsóknar Kraemer og Blacher (2001) voru þær að  

foreldrum fannst skólarnir veita margvíslegar upplýsingar sem varða 

tilfærslutímabilið í lífi nemendanna eftir útskrift. Hins vegar virtust 

foreldrarnir ekki hafa raunverulegar væntingar til atvinnumála 

ungmenna sinna en meirihluti nemendanna sem höfðu þegar 

útskrifast, eða 54%, unnu á vernduðum vinnustöðum. Einnig kom fram 

í rannsóknin að fjölskyldunnar sýndu þessum umskiptum áhuga og 

voru nemendunum til stuðnings við þessar breytingar (Kraemer og 

Blacher, 2001). 

 

 

Niðurstöður: Aðspurð vildu 63.5% foreldra að börn þeirra myndu vinna, 

11.5% voru ekki viss en 25% vildu ekki að börn þeirra ynnu. Af þeim 

63.5% þeirra sem vildu að börn þeirra ynnu vildu 71.2% að þau ynnu á 

almennum vinnumarkaði eða í atvinnu með stuðning. Verndaður 

vinnustaður var ekki aðlaðandi kostur að mati foreldranna. 

Hvað varðar búsetu bjuggu einungis 9.6% einstaklinga utan heimilisins 

en 28.9% foreldranna höfðu alvarlega íhugað að fá börn sín flutt á 

sambýli. 61.5% sögðust sjaldan eða aldrei hafa íhugað að fá börn sín 

flutt á sambýli og 36.5% sáu ekki fyrir sér að börn þeirra myndu búa 

utan heimilisins næstu fimm árin. 

Við útskrift voru 19% nemendanna með atvinnu með stuðningi, 54% 

voru á vernduðum vinnustöðum og 27% voru heima hjá sér allan 

daginn (Kraemer og Blacher, 2001). 

 

Þegar skoðað voru samskipti á milli heimilis og skóla kom í ljós að 

86.5% foreldranna sögðust vera í skriflegu eða síma sambandi við 

kennarana a.m.k. einu sinni í mánuði. Þegar kom að úrræðaleit sögðust 

59.6% foreldranna koma að úrræðaleit (atvinnuúrræði) fyrir börnin sín 

en aðeins 25% sögðust koma að búsetuúrræðum fyrir börnin sín en 

engu að síður sögðust 25% gjarnan vilja taka meira þátt á þessu sviði. 

Foreldrar sögðust hafa mestar áhyggjur af atvinnuúrræðum fyrir börnin 

sín auk skorts á félagslegum úrræðum (Kraemer og Blacher, 2001).  
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Hjá útskriftarnemum almennt er aðalmarkmið hjá flestum að fá atvinnu 

en útlitið hjá þessum hópi nemenda lofar ekki góðu. Til dæmis má 

nefna að rannsókn sem þeir Blackorby og Wagner (1996) gerðu árið 

1996 á langtíma útkomu atvinnumála hjá útskriftarnemum með 

þroskahömlun á landsvísu í Bandaríkjunum sýndi að einungis 37% af 

nemendunum höfðu atvinnu þremur til fimm árum eftir útskrift. Þessar 

tölur taka tillit til allrar tegundar fötlunar. Margir sérfræðingar vilja 

meina að eina raunhæfa leiðin í atvinnumálum þeirra sem eru með 

þroskahömlun séu verndaðir vinnustaðir eða atvinna með stuðningi 

(Blackorby og Wagner, 1996). 

 

Það sem einnig er ofarlega í huga foreldranna eftir skólaútskrift er 

búseta. Rannsókn sem gerð var á landsvísu í Bandaríkjunum árið 1998 

á vegum háskólans í Illinois í Chicago sýndi að  aðeins 12% einstaklinga 

með þroskahömlun byggju á sambýlum, þar af 51% sem bjuggu með 

sex eða fleiri íbúum  og 14% sem bjuggu með 7-15 íbúum (Braddock, 

Hemp, Parish og Westrich, 1998). 

 

4.2 Innlend rannsókn Helgu Gísladóttur  

Helga Gísladóttir hafði starfað í 20 ár við Safamýrarskóla, sem er 

sérskóli fyrir alvarlega fötluð börn og ungmenni. Eftir lagasetningu árið 

1996 um framahaldsskólanám fyrir fatlaða einstaklinga voru 

framhaldsskólarnir ekki reiðubúnir til að taka á móti þessum 

einstaklingum vegna fatlanna þeirra. Þar kynntist Helga því óöryggi sem 

skapast þegar skólaskyldu lauk og óvissu um hvað tæki við. Við gerð 

rannsóknarinnar, sem fékk heitið Nám á starfsbraut framhaldsskóla – 

undirbúningur fyrir fullorðinsár,  starfaði hún í Fjölmennt og sá að stór 

hluti nemenda sem höfðu útskrifast af starfsbrautum framhalds- 

skólanna voru í Fjölmennt en voru annars atvinnulausir eða höfðu 

vinnu í nokkrar klukkustundir á viku. Með þá vitneskju langaði henni 

að skoða hvernig starfsbrautirnar undirbúa nemendur fyrir 

fullorðinsárin (Helga Gísladóttir, 2007).  
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Rannsóknin beindist að því námi sem einstaklingarnir höfðu kost á og 

eins reynslu þeirra af náminu. Tilgangurinn var að skoða með hvaða 

hætti unnið var að tilfærslu nemenda frá skóla til fullorðinsára (Helga 

Gísladóttir, 2007).  

 

Rætt var við fjóra fyrrum nemendur sem höfðu stundað nám á 

starfsbrautum tveggja framhaldsskóla. Liðin voru 1-2 ár frá útskrift 

þegar viðtölin voru tekin. Viðtöl voru tekin við kennara starfsbrautanna 

til að fá upplýsingar um hvernig farið væri að tilfærslu nemendanna. 

Eins voru tekin viðtöl við tvær mæður og einn föður nemenda til að fá 

upplýsingar um þátttöku þeirra í tilfærsluferlinu. Alls voru níu 

þátttakendur í rannsókninni. Rannsóknarspurningarnar voru 

eftirfarandi: 

 

o Hver er tilgangur náms á starfsbrautum samkvæmt námsskrá? 

o Með hverskonar menntun útskrifast nemendur og hvaða réttindi 

veitir námið þeim? 

o Hvernig er unnið að tilfærslu nemenda frá skóla til fullorðinsára? 

 

Rannsókn Helgu byggðist á eigindlegri aðferð og gagnaöflun fór fram 

með hálfopnum viðtölum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það vanti skýr markmið 

með náminu og hverju það eigi að skila nemendum. Þrír af fjórum 

þáttakendum í rannsókninni voru án atvinnu þegar viðtölin voru tekin. 

Ekki voru gerðar tilfærsluáætlanir fyrir nemendur í þeim skólum sem 

rannsóknin náði til. Í báðum skólum voru kennarar sífellt að leita nýrra 

leiða til að bæta starfsnámið og var það von kennarana að nemendur 

væru komnir með vinnu að námi loknu. Þó var í hvorugum skólanum 

samvinna við atvinnumiðlun sem tekur við eftir útskrift. Vakti athygli 

Helgu að hvorki nemendur né foreldrar nefndu starfsnámið þegar spurt 

var um hvaða þættir í náminu hefðu gagnast þeim mest. Fannst Helgu 

að fyrst að námið beri heitið Starfsbraut ætti það að standa betur undir 
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nafni og undirbúa nemendur undir vinnumarkaðinn (Helga Gísladóttir, 

2007).  

 

Niðurstöður sýna einnig að foreldrar hafa lítið um ákvarðanatöku og 

skipulagningu námsins að segja. Samstarf foreldra og starfsfólks 

starfsbrautarinnar var tilviljanakennt. Helga dregur af niðurstöðunum 

sínum þann lærdóm að gerð tilfærsluáætlana kalli á ný viðbrögð 

kennara og er brýnt að koma á fót námi fyrir kennara í gerð þeirra. Eins 

þarf að efla félagslega þáttinn í náminu og vinna markvisst að því að 

styrkja nemendurna félagslega. Kemur hún með hugmynd að „vina- 

prógrömmum” sem þekkist víða erlendis (Helga Gísladóttir, 2007).  

 

4.3 Tálmar og tækiflæri  

Rannsóknin Tálmar og tækifæri fór af stað að tilstuðlan 

Landssamtakana Þroskahjálpar í tilefni af Evrópuári fatlaðs fólks árið 

2003. Rannsóknin var unnin á vegum Rannsóknarstofnunar 

Kennaraháskóla Íslands af 14 manns starfandi við sem þá hét 

Kennaraháskólinn, Þroskahjálp, leiksskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2007). 

 

Rannsóknaraðferð fólst í tilviksrannsóknum í sjö skólum á öllum 

skólastigunum sem fylgt var eftir með spurningakönnun. Niður- 

stöðurnar voru byggðar á gögnum úr spurningalistarkönnun og einnig 

úr tilviksathugun á einum skóla. Fjöldi foreldra sem svöruðu voru 42 

(Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2007). 

 

Í rannsókninni var spurt út í flutning ungmennisins úr skóla á 

vinnumarkað og óskir foreldra um vinnustað að loknum 

framhaldsskóla. Kom í ljós að stærsti hluti foreldra, eða 42% sögðust 

kjósa almennan vinnustað með stuðningi fyrir ungmenni sitt en næsti 

kostur á eftir var almennur vinnustaður að hluta til og verndaður 

vinnustaður að hluta, eða 15%. Þegar spurt var hvort ungmennin hefðu 
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fengið vilyrði fyrir vinnu að skóla loknum kom í ljós að 70% foreldranna 

sögðu svo ekki vera. 13% sögðu ungmennið hafa fengið vilyrði um 

almennan vinnustað með stuðningi á meðan 10% höfðu fengið vilyrði 

fyrir vernduðum vinnustað. Óvissa um framtíðaratvinnu voru 

aðaláhyggjuefni bæði foreldra og starfsfólks eða í kringum 80% hjá 

báðum hópum. Næst á eftir komu áhyggjur af búsetu á 

fullorðinsárunum en á eftir því komu áhyggjur af of lítilli áherslu 

skólans á undirbúning undir störf og búsetu eða 28% hjá báðum 

hópum (Grétar L. Marinósson og Dóra S. Bjarnason, 2007). 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hafa verið skoðaðar tvær íslenskar og ein erlend  

rannsókn sem snúa að efni þessarar ritgerðar. Atvinnumál fatlaðra 

nemenda sem voru að útskrifast úr framhaldsskólum var foreldrum 

hugleikið í öllum þremur rannsóknunum. Var búsetuúrræði og félagsleg 

þátttaka einnig stórt áhyggjuefni foreldra. 
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5. Fullorðinsár 

Að mörgu ber að hyggja þegar einstaklingur nálgast fullorðinsárin. 

Tilfærsluferlið sem á sér stað í lífi fólks getur verið misflókið eftir 

aðstæðum hvers og eins. Þegar fatlaður einstaklingur á í hlut flækjast 

málin því aðgengi og val á úrræðum geta reynst mörgum flókin. Hér á 

eftir verður farið lauslega í það sem einkennir þau úrræði sem bíða 

fatlaðra ungmenna á fullorðinsárunum. 

 

5.1 Atvinnumál 

Fram hefur komið að innan við þriðjungur fatlaðra er virkur á 

vinnumarkaði (European Disability forum, 2002).  

 

Samkvæmt 23. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 

segir að hver maður á rétt á atvinnu að frjálsu vali. Segir einnig í 15. 

grein að í því skyni að tryggja að réttur líkamlega og andlega fatlaðs 

fólks til verknáms og endurhæfingar sé virtur hafi samningsaðilar, 

þ.m.t. Ísland, skuldbundið sig til að gera ráðstafanir til að skapa 

aðstöðu til þjálfunar og gera nauðsynlegar ráðstafanir til að útvega 

fötluðu fólki atvinnu (Mannréttindasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 

1948). 

 

Í reglu 7 í meginreglum Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir 

fatlaða segir að ríkin skulu á virkan hátt styðja þátttöku fatlaðra á 

almenna vinnumarkaðinum (Meginreglur SÞ um jöfn tækifæri fyrir 

fatlaða, 1993). 

 

5.1.1 Atvinna með stuðning 

Í 12. kafla laga um málefni fatlaðra er fjallað um atvinnumál þeirra og 

segir að á hverju starfssvæði málefna fatlaðra skal starfrækja 
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atvinnuleit sem hefur það markmið að afla fötluðum atvinnu við sitt 

hæfi (Lög um málefni fatlaðra, 1992).  

 

Atvinna með stuðningi (AMS) í Reykjavík hóf starfsemi sína í mars 1999 

og er starfrækt hjá Svæðisskrifstofu málefni fatlaðra í Reykjavík. Segir á 

heimasíðu þeirra: 

 

„Atvinna með stuðningi er árangursrík leið í atvinnumálum fyrir 

þá sem fötlunar sinnar vegna þurfa aðstoð við að komast út á 

vinnumarkaðinn. Lögð er áhersla á að finna starf út frá áhuga og 

styrkleikum einstaklingsins. Ráðgjafi Ams þjálfar einstaklinginn 

á vinnustaðnum og styður áfram eins og þörf er á.”  

 

(Svæðisskrifstofa málefni fatlaðra í Reykjavík, e.d.) 

 

Þrátt fyrir meginregluna um að fatlaðir skuli eiga kost á vinnu á 

almennum vinnumarkaði bjóða aðstæður ekki alltaf upp á það. Í þeim 

tilfellum á einstaklingur rétt á verndaðri vinnu annaðhvort á almennum 

vinnumarkaði eða á sérstökum vernduðum vinnustöðum fyrir fatlaða 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

 

5.1.2 Tómstundir 

Mikilvægur liður í fullri þátttöku fólks með fötlun í samfélaginu er að 

það eigi góðan aðgang að tómstundum, sérstaklega þar sem að stór 

hluti fatlaðs fólks getur ekki unnið sökum fötlunar sinnar eða aðstæðna 

í samfélaginu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

 

Í reglu 10 í meginreglum Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fyrir 

fatlaða er fjallað um tómstundir og menningu. Er aðildarríkjum skylt að 

tryggja að fatlaðir hafi tækifæri á að nýta sér sköpunar-, vitræna- og 

listræna hæfileika sína. Eins er ríkjunum gert að tryggja aðgengi 
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fatlaðra að stöðum sem bjóða upp á menningarviðburði og þjónustu 

(Meginreglur SÞ um jöfn tækifæri fyrir fatlaða, 1993). 

 

5.2 Dagvistunarúrræði 

Ás styrktarfélag er þriðji stærsti rekstraraðili í þjónustu við fatlaða á 

Íslandi. Félagið er sjálfseignarstofnun og hefur í gegnum árin komið á 

fót umfangsmiklum rekstri. Í dag veitir Ás styrktarfélag  hátt á þriðja 

hundrað manns þjónustu í formi búsetu, dagþjónustu og vinnu. Ás 

styrktarfélag rekur Ás vinnustofu, Lækjarás, Bjarkarás og Lyngás (Ás 

styrktarfélag, e.d.). 

 

5.2.1 Verndaðir vinnustaðir 

Verndaðir vinnustaðir eru tvennskonar. Þeim er ætlað að veita fötluðum 

launaða þjálfun fyrir störf sín á almennum vinnumarkaði og eins eru 

þeir til þess gerðir að veita fötluðum launuð föst störf  (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004). 

 

Í rannsókn Dóru S. Bjarnason (2004) kom fram að ungt fatlað fólk sem 

vann á almennum vinnumarkaði var ánægt. Unga fólkið sem vann á 

vernduðum vinnustöðum var aftur á móti ekki eins ánægt. Ástæða 

óánægju þeirra var að þeim þótti starfið of einhæft, launin voru lág og 

ófatlaðir starfsmenn sýndu þeim ekki nægilega virðingu (Dóra S. 

Bjarnason, 2004).  

 

Rannveig Traustadóttir (1993) komst að þeim niðurstöðum þegar hún 

skoðaði 20 fyrrum nemendur úr Öskjuhlíðarskóla að fatlað fólk félli 

betur inn í vinnuhópinn og liði betur á almennum vinnustöðum. Eins 

kom fram að félagsleg og persónuleg tengsl við vinnufélaga þeirra voru 

þeim mikils virði (Rannveig Traustadóttir, 1993). 
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5.6 Búsetumál 

Miklar breytingar hafa verið á afstöðu fólks til búsetumála fatlaðra. 

Lengi vel var stefnan sú að fólk byggi á stofnunum eins og til dæmis á 

Kópavogshælinu. En með tímanum hafa augu fólks opnast fyrir því að 

fatlaðir einstaklingar eiga rétt á að eiga sitt eigið heimili líkt og annað 

fólk (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

 

Í 10. grein í lögum um málefni fatlaðra er fjallað um búsetu. Þar segir 

að fatlaðir skuli eiga þess kost að hafa búsetu í samræmi við þarfir 

þeirra og óskir. Það getur verið félagslegar íbúðir, verndaðar íbúðir, 

sambýli, vistheimili, heimili fyrir börn og áfangastaðir (Lög um málefni 

fatlaðra, 1992). 

 

Í reglugerð um búsetu fatlaðra segir að ef rekstraaðili er annar en ríkið 

skal gera þjónustusamning við félagsmálaráðuneytið sem tekur til 

reksturs á húsnæðinu og þeirrar þjónustu sem  veitt er(Reglugerð um 

búsetu fatlaðra, 2002). 

 

Umsókn um búsetu fatlaðra skal senda viðkomandi svæðisskrifstofu og 

skal svæðisskrifstofan sjá til þess að þörf einstaklingsins sé metin áður 

en búseta er ákveðin. Skal svæðisskrifstofan hafa samráð við 

greiningar- og ráðgjafaraðila (Reglugerð um búsetu fatlaðra, 2002). 

 

5.7. Félagslegur stuðningur 

Liðveisla er persónulegur stuðningur á vegum sveitarfélaganna sem felst 

í því að rjúfa félagslega einangrun og er til dæmis veitt liðveisla til að 

njóta félags- og menningarlífs. Skilyrðin fyrir því að njóta liðveislu er að 

viðkomandi sé búsettur í sveitarfélaginu, búi ekki á stofnun og sé með 

skilgreinda fötlun. Bæði börn, eldri en sex ára og fullorðnir eiga rétt á 

liðveislu (Sjónarhóll e.d.). 



29 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið farið yfir þau úrræði sem bjóðast fötluðum 

nemendum sem eru að útskrifast úr framhaldsskóla. Skoðuð var löggjöf 

sem snýr að atvinnumálum fatlaðra, tómstundum þeirra, dagvistunar-

úrræðum, búsetuúrræðum og úrræðum sem snúa að félagslífi þeirra. 
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6. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og rýnt í 

aðferðafræði hennar. Verður gert grein fyrir rannsóknarspurningu,   

gagnasöfnun og gagnagreiningu. Einnig verður gert grein fyrir vali á 

þátttakendum og lýsingu á þeim. 

 

6.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á skoðanir og framtíðarsýn 

foreldra fatlaðra einstaklinga á starfsbrautum framhaldsskóla. Vildi ég 

skoða hvað tekur við starfi framhaldsskólanna og hvaða óskir þessir 

foreldrar hafa fyrir ungmenni sín. Til að leita svara tók ég viðtöl við 

foreldra þriggja nemenda á starfsbrautum tveggja framhaldsskóla. Voru 

nemendurnir misjafnlega langt komnir í námi sínu, allt frá því að vera 

nýbyrjaðir til að vera að ljúka skólagöngunni.  

 

6.2 Rannsóknarspurning og aðferðafræðin 

Með tilliti til ofangreindra markmiða er rannsóknarspurning mín 

eftirfarandi: 

 

„Hver er framtíðarsýn foreldra fatlaðra einstaklinga fyrir ungmenni sín?” 

 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferð og gagnaöflun er gagna aflað 

með viðtölum. Eigindlegar aðferðir byggja á því að hver og einn á sinn 

veruleika og að hann sé byggður í skynjun hvers og eins. Hér er einblínt 

á skilning og er merkingin byggð á munnlegri frásögn og athugun frekar 

en tölum, ólíkt megindlegri aðferð (MacMillan, 2008). 

 

Viðtölin sem ég tók flokkast undir það sem kallast hálfopin viðtöl (semi 

structured). Í hálfopnum viðtölum eru spurt nokkurra spurninga en 

þær eru ekki endilega í ákveðinni röð (Bodkan og Biklen, 1998). 
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6.3.1 Þátttakendur 

Ég fékk til liðs við mig kennslustjóra starfsbrautar í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu til að velja fyrir mig og biðja um viðmælendur. 

Hann tók vel á móti mér og fékk tvo viðmælendur fyrir mig. Auk þess 

fékk ég aðstoð frá félagsráðgjafa í Þjónustumiðstöð Breiðholts, en hann 

útvegaði mér einn viðmælanda. Viðtölin voru tekin við þessa þrjá 

foreldra sem áttu ungmenni á aldrinum 16-19 ára sem voru í 

framhaldsskóla. Tvö af ungmennunum eru með flogaveiki sem fylgir 

fötlun þeirra. Eitt er með dæmigerða einhverfu og annað er með 

spastíska fjórlömun, CP og þriðja ungmennið er fjölfatlað.  

 

6.3.2 Gagnasöfnun og greining 

Eins og áður var getið aflaði ég mér gagna með því að taka viðtöl við 

foreldra þriggja ungmenna. Viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar til 

apríl 2009. Viðtölin við tvo af þremur foreldrum voru tekin á heimili 

þeirra en eitt var tekið á heimili ungmennisins.  

 

Ég hafði samband við persónuvernd til að athuga hvort ég þurfti að 

tilkynna nefndinni um rannsóknina skv. tilkynningarskildu en var tjáð 

að þess þyrfti ég ekki, enda rannsóknin nafnlaus og þar með ekki 

rekjanleg til einstaklinganna sem eiga í hlut.  

 

Áður en ég tók viðtalið fengu viðmælendur mínir að vita 

rannsóknarspurningu mína. Viðtölin tóku um hálfa klukkustund. Þau 

voru hljóðrituð og síðan afrituð orðrétt.  

 

Ég greindi viðtölin eftir viðmiðum grundaðar kenningar (e. Grounded 

theory) en í því felst að lesa gögnin, leita að orðum og setningum, kóða 

gögnin og draga út þemu. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og rýnt í 

aðferðafræði hennar sem og gert grein fyrir rannsóknarspurningu. 

Gagnasöfnun var lýst ásamt gagnagreiningu, vali á þátttakendum og 

lýsing á þeim. 
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7. Niðurstöður  

Hér á eftir skýri ég frá niðurstöðum mínum úr viðtölunum sem ég tók 

við foreldra þriggja framhaldsskólanema á starfsbrautum tveggja 

framhaldsskóla á Höfuðborgarsvæðinu. 

 

7.1 Greining viðtala og þemu 

Eins og ég lýsti í kaflanum hér á undan greindi ég viðtölin sem ég tók 

við foreldrana í þemu. Fann ég sjö meginþemu sem ég geri grein fyrir 

hér.  

 

1. Ég greindi fyrsta  þema viðtalanna sem grunnskólagöngu  

ungmennanna: 

 

Ekkert af ungmennunum gekk í sinn heimaskóla. Eitt þeirra skipti um 

skóla á námstímanum úr einum sérskóla í annan. Foreldrum fannst 

ungmennið eyða of miklum tíma í bíl ferðaþjónustunnar og auk þess 

var nýji skólinn nær heimili þeirra og hentaði sá skóli ungmenninu 

betur að mati foreldranna. 

 

2. Annað þema viðtalanna greindi ég sem búsetuúrræði ungmennanna í 

dag: 

 

Eitt þeirra býr á stað fyrir börn með fjölfötlun og það hefur búið á síðan 

það var barn, í kringum fimm ára. Það ungmenni byrjaði á því að búa 

viku á þeim stað sem það býr núna og viku í foreldrahúsum en fluttist 

síðan alfarið fjórum árum síðar. Áður en ungmennið flutti í eigið 

húsnæði var það í skammtímavistun og með stuðningsfjölskyldur. 

Annað ungmenni býr í foreldrahúsum en fer í skammtímavistun 10 

daga í mánuði á meðan þriðja ungmennið býr einnig í heimahúsum en 

fer í skammtímavistun 14 daga í mánuði. Bæði ungmennin sem búa í 

foreldrahúsum byrjuðu ung í skammtímavistun.  
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3. Þriðja þema viðtalana greindi ég sem búsetuóskir foreldra fyrir 

ungmenni sín í framtíðinni. 

 

Búsetuóskir foreldranna fyrir ungmennin voru misjöfn.  

Eitt foreldrið vildi gjarnan sjá að ungmennið færi í sjálfstæða búsetu þar 

sem ekki væri herbergjaskipan heldur ætti það sitt eigið heimili, með 

eldunaraðstöðu og fengi þjónustuna til sín. 

Annað foreldri vildi gjarnan að það fengi pláss á sambýli á 

höfuðborgarsvæðinu. 

Foreldri þess sem býr á stað fyrir fjölfatlaða vildi gjarnan að það fengi að 

búa á sama eða á svipuðum stað og það gerir nú.  

Allir foreldrarnir voru búnir að sækja um búsetuúrræði og voru þess vel 

kunnugir um hversu langan tíma tæki að fá úrræðið. Ekkert 

foreldranna var bjartsýnt á að úrræðið skilaði sér í bráð. 

 

4. Fjórða þema viðtalanna greindi ég sem úrræði eftir að skóla lýkur á 

daginn: 

 

Tvö af þeim þremur ungmennum sem um ræðir fara á Lyngás eftir 

skóla. Þriðja ungmennið hafði fengið synjun og furðaði foreldrið sig á 

því, því foreldrið er einstætt með ungmennið og auk þess var foreldrið 

sjálft 65% öryrki. Ástæða synjunarinnar var ekki gefin upp. 

 

5. Ég greindi óskir foreldra um úrræði fyrir ungmenni sín eftir að þau 

höfðu útskrifast úr framhaldsskóla sem fimmta þema viðtalanna: 

 

Foreldri eins ungmennisins bjóst við því að ungmennið yrði áfram á 

Lyngási eftir útskrift úr framhaldsskóla, eins og það hafði verið frá 

tveggja ára aldri. 

Annað foreldrið vildi að ungmennið færi á verndaðan vinnustað og 

sagðist hafa sótt um á Gylfaflöt. 

Þriðja foreldrið sagðist sjá fyrir sér verndaðan vinnustað og nefndi 

einnig Gylfaflöt. 
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Allir foreldrarnir sögðust vilja að þörfum ungmenna þeirra yrði mætt og 

tekið væri tillit til persónuleika og þarfa þeirra. Eitt foreldrið sagðist 

óttast það að ungmennin myndu gleymast á þessum tímum sem 

íslenskt þjóðfélag stendur frammi fyrir í dag og annað foreldri var 

sammála en tók það fram að þessir einstaklingar gleymdust einnig í 

góðærinu. Eitt foreldrið efaðist um að úrræði fyrirfyndust og var 

svartsýnt á framtíðina og sagði hana ávallt hafa verið óljósa. Tveir af 

foreldrunum töldu að ungmennið sitt gæti gert ýmislegt og voru allir 

foreldrarnir sammála um að þeir yrðu að hafa eitthvað fyrir stafni. 

Ekkert foreldranna töldu þó að ungmennin myndu halda áfram í námi, 

nema væri fyrir einhver námskeið á vegum til dæmis Fjölmenntar. 

Nefndi eitt foreldranna að það væru sjálfsögð mannréttindi að hafa 

eitthvað við hæfi fyrir stafni. Töldu þeir foreldrar sem höfðu haft úrræði 

á daginn ekki hægt að bjóða nokkrum manni að vera á sama stað frá 

því að maður er barn þar til maður yrði fullorðinn.  

 

6. Ég greindi viðhorf foreldra til skólastarfsins sem sjötta þema 

viðtalanna: 

 

Viðhorf foreldrana til skólastarfsins var gott. Þessi þrjú ungmenni gengu 

í tvo framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Foreldrarnir sögðust vera í 

góðu sambandi við starfsfólk brautarinnar, þó aðallega vegna veikinda 

ungmennanna sem fylgdu fötlununum. 

 

7. Ég greindi vini utan skólatíma sem sjöunda þema viðtalanna: 

 

Tvö af ungmennunum höfðu liðsmann og gekk það misjafnlega vel. Þess 

utan virtist ekki vera mikill vinskapur á milli ungmennana og annara 

aðila nema þá einna helst í skólanum.  

Einu foreldrinu fannst ungmenni sitt vera of félagslega einangrað og 

myndi vilja sjá það breytast í framtíðinni. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Tekin voru 

saman svör þriggja viðmælenda og þeim gert skil. Viðtölin voru greind 

og úr urðu sjö meginþemu.  Sýnist mér að foreldrarnir sem ég ræddi við 

leiða hugann að sömu atriðum er kemur að framtíðar-úrræðum fatlaðra 

ungmenna sinna. Eru það aðallega búsetuúrræði, atvinnuúrræði og 

félagsleg samskipti ungmennanna við aðra einstaklinga utan skólatíma 

sem eru foreldrunum mest hugleikin. 
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8. Umræður og lokaorð 

Markmiðið með rannsókninni var að sjá hvaða framtíðarsýn foreldrar 

fatlaðra nemenda í framhaldsskólum hafa fyrir ungmennin sín. Hvernig 

sjá þau fyrir sér að framtíðin þeirra verði m.t.t. búsetu, atvinnu, 

menntunar, félagslífs, vináttu ofl. Ég tók viðtöl við foreldra þriggja 

nemenda til að athuga sýn þeirra á framtíð ungmennanna.  

 

Á starfsbrautunum er stór breidd nemenda. Allt frá nemendum með 

mikla námsörðuleika eða á tornæmismörkum í fjölfatlaða nemendur 

með mikla þroskahömlun.  

 

Rannsókn mín skýrir ekki frá framtíðarsýnum foreldra ungmenna sem 

gætu átt möguleika á hinum almenna vinnumarkaði. Er það vegna 

fatlana nemendanna, en ungmennin sem um ræðir áttu við frekar 

erfiðar fatlanir að stríða og foreldrar gátu ekki séð fyrir sér að þau 

myndu fara út á almenna vinnumarkaðinn eða stunda áframhaldandi 

nám, nema væri fyrir einstaka námskeið sem þeim kynni að bjóðast. 

Það væri gaman að skoða sýn foreldra ungmenna sem hafa þá getu og 

færni sem til þarf til að stunda atvinnu með stuðningi eða án stuðnings 

á almenna vinnumarkaðinum.  

 

 

Rannsóknarspurning mín var eftirfarandi: 

 

„Hver er framtíðarsýn foreldra fatlaðra einstaklinga fyrir ungmenni sín?” 

 

Ég greindi úr viðtölunum sjö meginþemu: 

 

o Hvernig var 

grunnskólaganga 

ungmennanna? 

 

o Hverjar eru óskir um úrræði 

eftir útskrift úr framhalds-

skóla? 
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o Hver er búseta 

ungmennanna í dag? 

o Hver eru viðhorf foreldra til 

skólastarfsins? 

o Hverjar eru búsetuóskir 

foreldranna fyrir ungmenni 

sín í framtíðinni? 

o Hver eru félagstengsl ung-

mennana? 

o Hver eru úrræðin sem 

ungmennin hafa í dag eftir 

að skóla lýkur á daginn? 

 

 

 

Niðurstöðurnar bentu til þess, líkt og rannsóknin tálmar og tækifæri, að 

aðaláhyggjuefni foreldra er mögulegt úrræðaleysi eftir útskrift. Skynja 

ég það á foreldrunum að þeim finnast þau vera í lausu lofti hvað þetta 

varðar. Til dæmis sá eitt foreldrið ekki fram á að nein úrræði myndu 

banka upp á hjá ungmenni sínu, en útskrift nálgaðist eftir 2 mánuði og 

ekkert orðið ljóst enn. Finnst mér skiljanlegt í ljósi þess að á 

framhaldsskóla- árunum hafa ungmennin fengið þjálfun í atferli daglegs 

lífs og hlotið undirbúning fyrir sjálfstætt líf fullorðinsáranna. 

Foreldrarnir eru hræddir um að sú færni sem ungmennin hafa öðlast á 

sínum framhaldsskólaárum muni tapast fái þau ekki að viðhalda henni 

að skólagöngu lokinni.  

 

Í rannsókn minni kom í ljós að viðhorf til skólastarfsins og starfsfólk 

starfsbrautanna var gott. Foreldrarnir voru alla jafna í góðu sambandi 

við starfsfólkið, sérstaklega þegar um málefni sem snéru að veikindum 

ungmennanna er fylgdu fötlunum þeirra. Sem dæmi má nefna flogaveiki 

en þar getur verið nauðsynlegt að vera í góðu sambandi við alla aðila 

sem koma að einstaklingnum. 

 

Foreldrarnir voru almennt sammála um að ungmenni þeirra ættu erindi 

á vinnumarkaðinn en þó ekki á hinn almenna vinnumarkað heldur á 

verndaða vinnustaði og væru þessir vinnustaðir hluti af úrræðum sem 

ungmenni þeirra myndu standa til boða. Eitt foreldranna vildi þó að 
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ungmenni sitt yrði áfram í álíka úrræði og það hafi haft hingað til á 

Lyngási sem er dagvistunarheimili fyrir börn á aldrinum 1-18 ára. Þar 

fá þau þjálfun, uppeldi og umönnun (Ás styrktarfélga e.d.). Gerði 

foreldri sér grein fyrir því að ungmennið væri orðið of gamalt fyrir 

Lyngás en vildi sjá svipað úrræði fyrir ungt fólk. Fannst foreldrinu það 

eðlileg framganga lífsins að ungmennið myndi skipta um umhverfi. Það  

mætti teljast sem skiljanlegt í ljósi þess að enginn ófatlaður 

einstaklingur myndi sætta sig við það að vera á sama stað frá eins árs 

til tvítugs. 

 

Starfsbrautir hafa sett upp eigin brautarlýsingar sem taka mið af 

markmiðum sem menntamálaráðuneytið hefur sett.  Virðist sem að 

starfsbrautunum hafi tekist vel til við að skilgreina starf sitt og það nám 

sem þar fer fram. Í vettvangsheimsóknum mínum á starfsbrautir 

framhaldsskólanna hef ég séð störf brautanna í verki. Ég hef rætt við 

kennara og annað starfsfólk um hlutverk þeirra m.t.t. efni 

rannsóknarinnar. Fjölbrautarskólinn í Breiðholti hefur unnið gott starf 

með starfsnámi sínu sem fer fram á seinni hluta námsins á 

starfsbrautinni. Erfitt hefur þó verið að fá samstarfsaðila til að taka á 

móti nemendunum í starfsnám. Helga Gísladóttir (2007) vann að 

rannsókn sem ég lýsti hér í kafla á undan, þar sem rannsóknin beindist 

að því námi sem þeir fötluðu einstaklingar sem hún ræddi við höfðu 

kost á og hver reynsla þeirra væri af náminu. Bentu niðurstöður hennar 

til þess að það vanti skýrari  markmið með náminu og hverju það eigi 

raunverulega að skila. 

 

Til að undirbúa nemendur fyrir starfsnámið er unnið að þjálfun 

nemenda í athöfnum daglegs lífs sem gætu einnig nýst þeim á 

vinnumarkaði eða í atvinnuleit. Sem dæmi má nefna það að læra að 

ferðast í strætó eða að skrifa tölvupóst. Þessi færni gagnast, þeim sem 

eru þess valdandi, vel í þeirri atvinnu sem þau kynnu að hafa. Þau 

ungmenni, líkt og ungmenni viðmælenda minna, er geta ekki fötlunar 

sinnar vegna stundað vinnu á almennum vinnumarkaði verða að finna 



40 

önnur úrræði. Gylfaflöt er úrræði sem boðið er uppá en er fyrir löngu 

orðið of lítið. Skapa þarf annað úrræði fyrir ungt fólk. Þar sem að 

fatlaðir einstaklingar á svipuðu lífsskeiði og með svipaðar þarfir eru 

saman og vinna að verkefnum sem þau hafa sameiginlegann áhuga á. 

Þannig skapast vinátta sem getur verið þáttur í að rjúfa félagslega 

einangrun.  

 

Eitt foreldranna sem ég ræddi við hafði miklar áhyggjur af því hve 

félagslega einangrað ungmenni sitt var eftir að skóla lauk á daginn. 

Sérstaklega með tilliti til þess að ungmennið hafði ekkert úrræði eftir 

skóla. Helga Gísladóttir (2007) komst að þeim niðurstöðum í rannsókn 

sinni að efla þurfi félagslega þáttinn í náminu á starfsbrautunum og 

vinna markvisst að því að styrkja nemendurna félagslega. Kom hún með 

hugmynd að „vinaprógrömmum” sem þekkist víða erlendis (Helga 

Gísladóttir, 2007). Finnst mér það bráðsnjöll hugmynd. Þekki ég sjálf 

slík prógrömm sem kallast „vinahópar” úr grunnskólunum og hafa þau 

mörg hver gengið vonum framar. Börnin hafa kynnst öðrum börnum 

utan síns vinahrings og þau börn sem voru vinafá eignuðust mörg hver 

vini. Fela slíkir vinahópar í sér að börnin bjóða öðrum börnum í 

heimsókn þar sem foreldrar sjá til þess að þau kynnist í gegnum leik. 

Væri það e.t.v. góð hugmynd fyrir framhaldsskóla að prufa slík 

fyrirkomulög sem þurfa enga peninga að kosta en geta haft mikil áhrif á 

líðan nemendanna til hins betra. Í brautarlýsingu starfsbrautarinnar í 

Fjölbrautaskólanum við Ármúla er sagt frá því að nemendur á fyrsta ári 

starfsbrautarinnar geta átt kost á að fá ófatlaðan skólafélaga sem 

stuðningaðila innan skólans. Álykta ég sem svo að Fjölbrautarskólinn 

við Ármúla sé að stuðla að þeim sýnileika nemendana sem þeir lýsa í 

brautarlýsingunni og vona ég að verkefnið gangi vel. 

 

Í rannsókn minni kom fram að tveir af ungmennunum þremur höfðu 

liðsmann og gekk samstarfið misvel. Liðsmaður er úrræði sem veitt er af 

sveitarfélögunum og svæðisskrifstofum og er það gott úrræði út af fyrir 

sig. Liðsmaður er ófatlaður einstaklingur sem sér til þess að ungmennið 
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komist út fyrir heimilið til að sinna ýmsum menningarlegum 

áhugamálum, s.s. sund, kvikmyndahús og leikhús, sem fatlaður 

einstaklingur kanna að hafa. Liðsmaður getur þó ekki komið í stað vina 

að mínu mati. Vinir deila áhugamálum, sækja menningalega viðburði 

sem þeir hafa sameiginlegann áhuga á. Er liðsmaður eins og áður sagði 

góður kostur út af fyrir sig til að rjúfa félagslega einangrun og til að létta 

á fjölskyldu viðkomandi. 

 

Búsetuúrræði var stórt áhyggjuefni þeirra foreldra sem ég ræddi við líkt 

og í öðrum rannsóknum sem ég hef gert skil hér á undan. Í rannsókn 

minni kom í ljós að eitt foreldranna vildi að ungmenni sitt færi í 

sjálfstæða búsetu á meðan annað foreldri vildi fá pláss á sambýli fyrir 

ungmennið. Þriðja foreldrið vildi gjarnan fá að halda því plássi sem það 

hafði þrátt fyrir að það væri orðið of gamalt til að vera þar. Er það 

skiljanlegt því fátt annað í líkindum við það búsetuúrræði sem 

ungmennið hefur í dag myndi henta því. Allir foreldrarnir voru búnir að 

sækja um búsetuúrræði fyrir ungmeni sitt í framtíðinni sem segir  mér 

að búsetuúrræði er foreldrunum sannarlega hugleikið. Þeir létu þennan 

málaflokk sig varða og vildu fá varanleg úrræði sem hentuðu 

ungmennum sínum, persónuleika þeirra og þörfum.  

Ef ég lít hlutlægt á þessar aðstæður geri ég mér grein fyrir því að heimili 

og þær aðstæður sem þar eru hafa mikil áhrif á það hvernig við lítum á 

okkur sem einstaklinga. Búseta og nærumhverfi mótar okkur öll. 

 

Þroskaþjálfar eiga að hafa þá sérstöðu að hafa víðtæka þekkingu á 

hinum ýmsu sviðum sem snúa að fötluðum einstaklingum. 

Þroskaþjálfar sem starfa á starfsbrautum framhaldsskólanna ættu því 

að geta metið þá þjónustu sem ungmennin þurfa til að geta lifað sem 

sjálfstæðastu lífi og undirbúið þau undir það. Þroskaþjálfar þurfa einnig 

að vera foreldrunum stuðningur með því að vera duglegir við að miðla 

þeirri þekkingu sem þeir hafa á ungmenninu til þeirra. Foreldrarnir 

kunna að þekkja ungmenin á allt öðrum forsendum en þroskaþjálfinn, 

líkt og fram kemur í rannsókn þeirra Kreamer og Blacher, þar sem 
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foreldrarnir sem þeir töluðu við höfðu ekki raunhæfar væntingar til 

atvinnumála ungmenna sinna. Raunveruleikinn var allt annar en óskir 

þeirra. Þó svo að foreldrar vilja allt hið besta fyrir ungmenni sín þarf 

ekki svo að vera að þeir valdi þeim verkefnum sem til dæmis atvinna á 

hinum almenna vinnumarkaði krefst af þeim. Eins geta þau úrræði sem 

ungmennin eiga rétt á og þau valda, ekki verið til staðar þegar uppi er 

staðið vegna plássleysis sem er því miður raunin á Íslandi í dag.  

 

 

Til að svara rannsóknarspurningu minni: „Hver er framtíðarsýn foreldra 

fatlaðra einstaklinga fyrir ungmenni sín?” er hægt að segja að foreldrar 

óskuðu stöðuleika fyrir ungmennin sín og að þau gætu lifað sem 

eðlilegasta lífi. Foreldrarnir nefndu þá þætti sem sem einkennir líf 

fullorðinsáranna; atvinnu, búsetu og félagsskap.  

Foreldrarnir sem ég ræddi við virtust hafa raunhæfar kröfur til 

framtíðar ungmenna sinna og er það ekki ótrúlegt þó ekki sé nema 

vegna þess að þessir foreldrar hafa ætíð þurft að berjast fyrir réttindum 

ungmenna sinna. 

 

Oft hefur verið sagt að foreldrar eru sérfræðingar í sínum eigin börnum. 

Ég tel að foreldrar fatlaðra ungmenna séu þeir sem geta hvað best metið 

hvað þeim sé fyrir bestu, líkt og þeir hafa ávallt gert. Nauðsynlegt er þó 

fyrir foreldrana að hafa raunhæfar væntingar til framtíðarinnar og getur 

það komi í hlut þroskaþjálfans sem vinnur með ungmennið að upplýsa 

foreldrana um getu og þarfir ungmennisins miðað við athafnir daglegs 

lífs í skólanum og á sambýlum þar sem ungmennið e.t.v. býr. Þarfir 

ungmenna geta verið mismunandi eftir því í hvaða umhverfi þau eru.  

 

Ég lít svo á að rannsókn mín hafi verið brýn, því að ég hef ætíð vitað að 

vitundarvakningar væri þörf. Vitundarvakning til þeirra sem hafa með 

hagsmuni og þjónustu fyrir fatlaða einstaklinga að gera.  
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Ég vil hvetja alla þá sem starfa með fötluðum að standa vörð um 

réttindi fatlaðra ungmenna sem eru að stíga sín fyrstu skref að 

sjálfstæðara lífi sem fullorðinsárin hafa í för með sér. 

 

Við verðum að passa upp á að þau úrræði sem í boði eru henti 

einstaklingnum og að þau séu til staðar. Forðumst það að láta foreldra 

taka ábyrgð á fullorðnum börnum sínum, tökum samfélagslega ábyrgð 

og byggjum þeim traustari framtíð. 
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