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Fjölmennt hefur frá árinu 2005 boðið fötluðu fólki að stunda nám við almennar 

menntastofnanir með stuðningi starfsfólks Fjölmenntar. Ritgerð þessi byggir á 

niðurstöðum rannsóknar þar sem könnuð var reynsla nokkurra kennara 

símenntunarstofnana sem hafa sinnt þessari kennslu. Einnig var skoðað hvaða 

fræðilega umhverfi símenntun byggir á. Rannsóknin var gerð á tímabilinu febrúar til 

apríl 2010. 

Þátttakendur rannsóknar voru sex talsins og voru viðtölin tekin á vinnustöðum þeirra. 

Auk þess voru tekin viðtöl við aðrstjórnendur Fjölmenntar og farið í 

vettvangsheimsóknir á heimili fatlaðs fólks í tengslum við val á námskeiðum. Færst 

hefur í aukana sá möguleiki fatlaðs fólks að sækja námskeið við aðrar 

menntastofnanir en Fjölmennt. Niðurstöður rannsóknar verða kynntar og tengdar við 

þau fræðilega umfjöllun sem lögð var til grundvallar í ritgerðinni. 
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Ritgerðin Símenntun fatlaðs fólks er 10 ects eininga lokaverkefni til B.A. gráðu á 

Íþrótta, tómstunda og þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands. Leiðsagnakennarar okkar 

við gerð þessa verkefnis voru Helga Gísladóttir, deildastjóri Fjölmenntar í Reykjavík 

og María Hildiþórsdóttir, framkvæmdarstjóri Fjölmenntar. Á meðan á vinnuferlinu 

stóð voru margir sem studdu okkur, en við viljum fyrst og fremst þakka Helgu 

Gísladóttur og Maríu Hildiþórsdóttur fyrir þann stuðning sem þær hafa veitt okkur og 

fyrir þá aðstöðu sem þær veittu  okkur aðgang að.  Við þökkum  viðmælendum okkar 

í rannsókninni fyrir góðar móttökur. Einnig þökkum við fjölskyldum okkar sem hafa 

stutt okkur í náminu undanfarin þrjú ár.  

 
 

Reykjavík apríl 2010 

Áslaug Rut Kristinsdóttir 

Þorvaldur Heiðar Guðmundsson 
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1. Inngangur  

Félagsleg þátttaka fatlaðs fólks hefur þróast undanfarna áratugi og möguleikar til 

náms hafa aukist og eru almennar menntastofnanir farnar að bjóða upp á nám þar sem 

fatlað fólk hafa möguleika á að sækja fjölbreytt námskeið. Þar til fyrir nokkrum árum 

var Fjölmennt-fullorðinsfræðsla fatlaðra eina menntastofnunin sem bauð fötluðu fólki 

yfir tvítugt upp á nám. Undanfarin ár hefur það verið liður í starfsemi Fjölmenntar að 

greiða fyrir því að nemendum Fjölmenntar bjóðist nám annarsstaðar (Fjölmennt, e.d). 

Í stefnuskrá Fjölmenntar er leitast við að skapa fötluðu fólki möguleika til aukinnar 

þátttöku í lífi og starfi samfélagsins til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. Stefnunni er 

framfylgt með fjölþættri og heildrænni þjónustu í formi fræðslu, ráðgjafar, stuðnings 

og félagsstarfa. Jafnframt er hlutverk Fjölmenntar að bjóða fjölþætta símenntun og 

ráðgjöf í þeim tilgangi að auka lífsgæði og almenna lífsleikni. Fjölmennt tryggir þeim 

einstaklingum sem ekki eiga kost á sambærilegri þjónustu á öðrum vettvangi forgang 

að þjónustu (Fjölmennt, e.d.). 

Framtíðarsýn Fjölmenntar er m.a að leitast við að byggja upp fjölþætta starfsemi í 

samræmi við hlutverk sitt. Lögð er rík áhersla á að fatlað fólk fái sömu þjónustu og 

aðrir borgarar og hjá sömu aðilum og þjónusta við almenning stendur til boða 

(Fjölmennt, e.d.). 

Ritgerð þessi byggir á niðurstöðum úr rannsókn sem gerð var á námi fatlaðs fólks við 

almennar menntastofnanir. Helsta ástæða okkar fyrir vali á þessu málefni var annars 

vegar sú að annað okkar hefur unnið hjá Fjölmennt síðastliðin fimm ár og hafði 

meðal annars  áhuga á að skoða þá þætti sem viðkemur námi fatlaðs fólks í 

almennum símenntunarmiðstöðvum. Hins vegar kviknaði áhugi í vettvangsnámi í 

Fjölmennt hvað varðar tækifæri til náms. Von okkar er að niðurstöður þessarar 

rannsóknar eigi eftir að vekja umræðu um símenntun og að hugað verði að 

möguleikum fatlaðs fólks til aukinnar þátttöku í símenntunarnámskeiðum í 

framtíðinni. 
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Í fyrsti kafli er fjallað um almennan rétt til menntunar auk þess sem farið verður yfir 

lög og reglugerðir, sáttmála og samninga sem snúa að rétti til menntunar. Nýverið 

hafa verið samþykkt lög á Alþingi um framhaldsfræðslu og hefur það hugtak sömu 

merkingu og fullorðinsfræðsla. Í þessari ritgerð notum við hugtakið fullorðinsfræðsla. 

Helstu kenningum á borð við eðlilegt líf, og hugmyndafræði Adolfs Ratzka um 

sjálfstætt líf verða gerð skil og jafnframt hvernig hugmyndafræði fötlunarfræðinnar 

hefur þróast frá hinu læknisfræðilega sjónarhorni til  félagslegra sjónarhorna. Dregin 

eru fram hugtökin sjálfsákvörðunarréttur og valdefling í kaflanum og mikilvægi 

þeirra í lífi fatlaðs fólks er varðar ákvarðanartöku og sjálfstæði í eigin lífi. 

Í öðrum kafla er hugtakið símenntun skilgreint og fjallað er um hugmyndafræði 

fullorðinsfræðslu þar sem gerð eru skil á hlutverki hennar og markmiðum. Einnig 

verður fjallað um fullorðna fatlaða námsmenn í tengslum við kenningar um 

normaliseringu og aðgerðir sem eiga að leiða til virkrar samfélagsþátttöku. Talað er 

um fjölbreytta kennsluhætti meðal annars út frá fjölgreindakenningu Howard 

Gartners þar sem áhersla er lögð á mismunandi getu hvers og eins. Að lokum verður 

starfsemi Fjölmenntar gerð skil og því námi sem Fjölmennt býður upp í samstarfi við 

símenntunarmiðstöðvar landsins. 

Í þriðja kafla er greint frá framkvæmd rannsóknar og þeim aðferðum sem notaðar 

voru við gagnaöflun og greiningu. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknar 

og í fimmta kafla munum við draga fram helstu niðurstöður og tengja þær fræðilegri 

umfjöllun sem lögð var til grundvallar við gerð þessarar rannsóknar. Einnig munum 

við draga fram okkar helstu lærdóma sem niðurstöður leiddu af sér og komum með 

tillögur annars vegar til frekari úrbóta og hinsvegar hugmyndir að frekari rannsóknum 

á sviði símenntunar. 
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2.  Réttur til menntunar 

Í íslensku samfélagi er litið á menntun sem sjálfsagðan hlut fremur en forréttindi fárra 

útvalinna eins og áður var. Þrátt fyrir það standa ekki allir jafnfætis hvað varðar 

möguleika til náms, kemur þar til efnhagur, heilsufar og fötlun. Í nútímasamfélagi þar 

sem líf einstaklinga verður sífellt flóknara skiptir símenntun verulegu máli. Menntun 

er ein af meginstoðum lýðræðis og undirstaða menningar og almennrar velferðar, 

einnig getur hún skipt sköpum um möguleika einstaklingsins til eigin framfærslu. 

Réttur til menntunar er mikilvæg forsenda þess að fólk fá notið annarra mannréttinda 

sem því eru tryggð (Brynhildur G Flóvens, 2004). 

Í þessum kafla verður farið yfir almenn lög og reglugerðir sem lúta að rétti fatlaðs 

fólks til menntunar. Fyrst verður fjallað almennt um rétt til menntunar. Gerð verður 

grein fyrir lögum um framhaldsfræðslu sem samþykkt voru nýverið á Alþingi og taka 

gildi í október 2010. Fjallað verður um þá sáttmála og yfirlýsingar sem snúa að 

mannréttindum og réttindum fatlaðs fólks til náms. Einnig verður fjallað um breska 

félagslega líkanið sem er hið þekktasta og umdeildasta meðal félagslega sjónarhorna 

fötlunarfræðinnar. Dregnar verða fram kenningar innan fötlunarfræðinnar í ljósi 

skilgreininga þeirra Bank-Mikkelsen, Bengt Nirje og Wolf Wolfensberger. Í 

framhaldi af því verður fjallað um hugmyndafræði Adolfs Ratzka um sjálfstætt líf þar 

sem komið er meðal annars inn á hugtakið lífsgæði. Að lokum verða dregin fram og 

skilgreind hugtök á borð við valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt. Allir þessir þættir 

sem nefndir hafa verið eiga það sameiginlegt að vera mikilvægir og hafa áhrif á líf 

fatlaðs fólks, þar með talinn réttinn til menntunar. 

��� �������������������

Í fyrstu grein laga um málefni fatlaðra segir að markmið laganna sé að tryggja fötluðu 

fólki jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og skapa þeim 

skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Einnig segir að við framkvæmd á markmiðum 

laganna skuli tryggja heildarsamtökum og aðildarfélögum fatlaðra aðgang að 

stefnumörkun og ákvörðunum sem varða málefni fatlaðra (Lög um málefni fatlaðra 

nr. 59/1992). 
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Í sjöundu grein um almenna þjónustu segir að fatlað fólk eigi rétt á allri almennri 

þjónustu ríkis og sveitarfélaga. Leitast skal við að veita þjónustu samkvæmt 

almennum lögum á sviði menntunar, heilbrigðis og félagsþjónustu. Ef þjónustuþörf 

hins fatlaða reynist meiri en svo að henni verði fullnægt með í almennri þjónustu skal 

hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt lögum um málefni fatlaðra (Lög um málefni 

fatlaðra nr. 59/1992). 

Í annarri grein laganna segir að sá sem eigi rétt á þessari þjónustu sé sá sem er 

andlega eða líkamlega fatlaður og þarfnist sérstakrar þjónustu og stuðnings af þeim 

sökum. 

„Hér er átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón og 
heyrnaskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing af 
langvarandi veikindum svo og slysum“ (Lög um málefni fatlaðra nr. 
59/1992). 

Hjá Fjölmennt er þessum hópi sem náð hefur tvítugs aldri boðin fræðsla sem tekur 

mið af þeirra þörfum. Hlutverk Fjölmenntar er að tryggja þeim einstaklingum sem 

ekki eiga kost á sambærilegri þjónustu á öðrum vettvangi forgang og þjónustu að 

símenntunarnámi í Fjölmennt. (Fjölmennt. e.d.). 

��� �����	 ����	 �������������

Þann 22. mars 2010 voru samþykkt á Alþingi ný lög um framhaldsfræðslu. Frá árinu 

1996 hafa ekki verið í gildi lög um fullorðinsfræðslu. Í nýjum lögum er talað um 

framhaldsfræðslu og hefur það hugtak verið notað í stað fullorðinsfræðslu. Því má 

segja að þessari löggjöf sé ætlað að uppfylla ákveðið skarð í löggjöf í menntakerfið. 

Á undanförnum árum hefur framhaldsfræðsla aukist og orðið margþætt og 

umfangsmeiri. „Með lögunum er lagður grunnur að heildstæðu kerfi þar sem 

einstaklingum er veittur stuðningur óháð stéttarfélagsaðild (Vefrit mennta og 

menningarmálaráðuneytis, 2010). 

Þáttaka fatlaðs fólks á vinnumarkaði eru takmörkuð og því hafa ekki margir 

stéttarfélagsaðild. 
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Í fyrstu grein laga um framhaldsfræðslu er kveðið á um gildi sviða og að lögin taki til 

skipulags framhaldsfræðslu á vegum fræðsluaðila sem hljóta viðurkenningu 

samkvæmt lögum þessum og þátttöku ríkissjóðs í kostnaði við framkvæmd hennar 

(Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Í markmiðsgrein laganna er kveðið á um að framhaldsfræðsla eigi meðal annars að 

veita einstaklingum með stutta skólagöngu aukin tækifæri til virkrar þátttöku í 

samfélaginu. Einnig að veita þeim einstaklingum með skerta möguleika til náms eða 

atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og 

hæfni. Jafnframt er kveðið á um að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan 

hins formlega framhaldsskóla og háskólakerfis og að námið verði metið að 

verðleikum (Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). 

Fullorðnu fötluðu fólki hefur ekki staðið til boða formlegt nám eftir framhaldsskóla. 

Með þessum lögum er verið að tryggja því rétt til fræðslu á fullorðinsárum og gefa 

möguleika á símenntun og þeirri fræðslu sem það hefur áhuga á. 

Fjölmennt hefur þá sérstöðu eins og áður hefur verið minnst á að fæstir þeirra sem 

þangað sækja nám eiga aðild að vinnumarkaðnum. Starfsemi Fjölmenntar er á 

beinum framlögum frá ríkinu og heyrir ekki undir fjármögnunarkerfi sem 

menntamálaráðuneytið vinnur út frá. 

���  ����!�������

Á alþjóðavettvangi hafa verið gerðir fjölda samningar sem snerta hin ýmsu 

mannréttindi og er Ísland aðili að mörgum þeirra. Hugtakið mannréttindi hefur verið 

skilgreint á ýmsan hátt innan lögfræðinnar, en samkvæmt skilgreiningu dr. Henriks 

Zahles þá eru eru mannréttindi: 

“Réttindi sem (siðferðilega eða stjórnmálalega) ganga út frá að gildi 

fyrir alla, eða sem (lögfræðilega) gilda fyrir alla. Mannréttindi eru 

réttindi fyrir allar manneskjur” (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 
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Í annarri grein laga um Mannréttindasáttmála Evrópu er tóku gildi þann 13. maí 1994 

um rétt til menntunar er meðal annars kveðið á um að engum manni skuli synjað um 

rétt til menntunar. 

Í tuttugustu og sjöttu grein í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er kveðið 

á um að starfsmenntun og símenntun skuli standa öllum til boða og háskólamenntun 

vera öllum jafn frjáls á hæfnisgrundvelli (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna 10. desember 1948. Í yfirlýsingunni segir að sérhver manneskja 

sé borin frjáls og jöfn öðrum að virðingu og réttindum. Yfirlýsingin kveður á um 

mannréttindi sem allir eiga jafnt tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúar, skoðana, þjóðernis, uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna. 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) 

Í þrettándu grein í alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi frá árinu 1966 stendur: 

“Þau ríki sem eru aðilar að samningi þessum viðurkenna rétt 
sérhvers manns til menntunar. Menntun skuli beinast að fullum 
þroska mannlegs persónuleika og meðvitund um göfgi mannsins og 
skuli stuðla að virðingu fyrir mannréttindum og grundvallarfrelsi. 
Enn fremur eru þau ásátt um að menntun skuli gera öllum kleift að 
taka þátt í frjálsu þjóðfélagi á virkan hátt, stuðla að skilningi, 
umburðarlyndi og vináttu á milli allra þjóða og allra kynþátta-, 
staðfélags- og trúarbragðahópa og efla starfsemi Sameinuðu 
þjóðanna til varðveislu friðar” (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d) 

 

�"� #���	 ��$�������%�������

Í júní árið 1994 var alþjóðleg ráðstefna á vegum UNESCO haldin í Salamanca á 

Spáni. Þeir sem sóttu þessa ráðstefnu voru fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 

alþjóðasamtaka. Á ráðstefnunni var fjallað um hvernig væri hægt að mæta nemendum 

sem hafa sérþarfir í skólum. Megin markmiðin voru hvernig hægt væri að efla 

menntun nemenda og að skóli væri fyrir alla. Á ráðstefnunni var einróma samþykkt 
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að allir myndu leggja sitt að mörkum til þess að mæta þessum þörfum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2001). 

Í Salamanca yfirlýsingunni er tekið mið af menntun til fullorðinsára og undirbúning 

að atvinnu og frekari námi. Í 57. grein yfirlýsingarinnar er kveðið á um 

fullorðinsfræðslu og endurmenntun og hún hljóðar svo: 

Við skipulagningu og starfrækslu námsbrauta á vettvangi 
fullorðinsfræðslu og endurmenntunar ber að hyggja sérstaklega 
að fötluðu fólki. Það skal hafa aðgang að námi umfram aðra og 
jafnframt séu skipulögð sérstök námskeið sem hæfa þörfum og 
aðstæðum mismunandi hópa fatlaðs fullorðins fólk (Salamanca 
1994:29). 

 

Lítið hefur verið um frekara nám fyrir fatlað fólk eftir tvítugt. Fjölmennt hefur verið 

nánast eina stofnunin sem gegnir því hlutverki að sinna símenntun fatlaðs fólks á 

Íslandi. Undantekning er þó diplómanám sem í boði er á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands og er enn á tilraunastigi. 

�&� '�(������	 ����������

Þróun hugmyndafræðinnar hefur haft áhrif á menntun fyrir fatlað fólk. Bank-

Mikkelsen var fyrstur manna til að kynna hugmyndina um eðlilegt líf fatlaðs fólks. 

Hugmynd þessi um eðlilegt líf kom fyrst fram sem normalisering í lögum sem sett 

voru í Danmörku 1959. Hugtakið fól í sér að skapa skyldi fólki á stofnunum skilyrði 

til þess að lifa eins eðlilegu lífi og hægt væri (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Í kjölfarið komu fram fleiri fræðimenn sem fjölluðu um hugtakið og komu með sínar 

eigin skilgreiningar á því. Kenningar þessar höfðu mikil áhrif á líf fatlaðs fólks. 

Bengt Nirje var sænskur fræðimaður, samkvæmt kenningum hans felur normalisering 

í sér að gera fólki með fötlun kleift að lifa eins eðlilegu lífi og hægt er, hvar sem það 

er staðsett í þjóðfélaginu (Nirje, 1980).  

Kenningar Nirje eru byggðar á átta lykilatriðum. Í þeim felst að fólk búi við eðlilegan 

árshrynjanda og lífsferil. Allir eiga að hafa sjálfsákvörðunarrétt og hafa stjórn á eigin 
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lífi meðal annars að ráða búsetuformi sínu og vinnu. Fatlað fólk á einnig að eiga sér 

fyrirmyndir af báðum kynjum. Unglingar eignast kærasta eða kærustu og fullorðið 

fólk verður ástfangið og gengur í hjónaband. Allir þurfa að búa við eðlilegar 

efnahagslegar aðstæður á venjulegum heimilum. Fatlað fólk hefur sömu langanir, 

óskir og þrár og allir aðrir (Nirje, 1980). 

Fræðimaðurinn Wolf Wolfensberger endurskilgreindi svo hugtakið normalisering 

árið 1972. Hann vildi meina að hugtakið væri of einfalt, byði upp á rangtúlkun og 

gæfi þar af leiðandi rangar forsendur. Hjá Wolfensberger vísar hugtakið til 

gildisaukandi félagslegra hlutverka (Nirje, 1980). 

 Wolfensberger talar um sjö atriði sem þarf að hafa í huga við skipulagningu á 

félagslegri þjónustu. Fyrst skal þar nefna að óafvitandi er vanmat í samfélaginu 

gagnvart fötluðu fólki, þ.e. að þjónustu við fatlað fólk er ábótavant sem má rekja til 

ómeðvitaðra fordóma sem eiga sér sögulegar rætur og hafa fylgt þeirri menningu sem 

við lifum í. Wolfensberger trúir því að ef við erum meðvituð um hvers vegna við 

veitum þjónustu og hvaða afleiðingar hún hefur fyrir fatlað fólk sé auðveldara að 

bæta hana. Hann fjallar einnig um mikilvægi hlutverka og væntinga til að auka eða 

koma í veg fyrir neikvæð frávik og að nauðsynlegt sé að velja ávallt það sem er 

jákvætt, eftirsóknarvert og í mestum metum. Einnig er mikilvægt að stuðla að þroska, 

námi og persónulegri færni því það er áhrifaríkasta leiðin til að læra (Nirje, 1980). 

Að hafa fyrirmyndir telur Wolfensberger eina áhrifaríkustu leiðina til náms og 

mikilvægt er að  vekja athygli á jákvæðum táknum í umhverfinu, þá er verið að tala 

um tákn sem auka gildi einstaklinga í augum annarra svo sem klæðaburður, híbýli, 

hverja þeir umgangast og hvað þeir hafa fyrir stafni. Einnig getur verið um að ræða 

viðmót, virðingarstöðu og réttindi í samfélaginu. Wolfensberger telur að tákn myndi 

ramma um tilveru fólks og gefi bæði einstaklingnum og umhverfinu æskilegar og 

óæskilegar upplýsingar og leggur áherslu á virka og virta persónulega þátttöku í 

samfélaginu (Nirje, 1980). 

Meginreglur þessar þjóna tvenns konar tilgangi. Þær leggja annars vegar áherslu á að 

með öllum tiltækum ráðum á að auka nám og færni þeirra sem hafa miklar námslegar 
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sérþarfir. Hins vegar er lögð áhersla á að styrkja mikils metin tákn sem tengjast 

fötluðu fólki, þeirra nánasta umhverfi og stöðu í samfélaginu. Gagnrýni hefur komið 

fram á Wolfensberger meðal annars vegna þess að hann gerir ráð fyrir því að sömu 

samfélagsreglur gildi fyrir marga mismunandi samfélagshópa. En ekki má gleyma því 

að kenningar hans á stefnumótun og lagasetningar í málefnum fatlaðra hafa haft áhrif 

á stefnumótun víðs vegar um heiminn (Dóra S. Bjarnason, 1991). 

Hugmyndafræði fötlunarfræðinnar hefur þróast á undanförnum áratugum. Í upphafi 

20.aldar var talað um fávita og örvita og var fatlað fólk  lokað á sólahringsstofnunum. 

Síðan þá  hefur margt breyst í málefnum fatlaðra og hefur það haft veruleg áhrif á líf 

fatlaðs fólks. Í  kringum 1970-80 breyttust hugmyndir frá læknisfræðilegu 

sjónarhorni til félagslegra sjónarhorna. Læknisfræðileg sjónarhorn lögðu áherslu á 

skerðinguna sjálfa og litið var á fötlun sem galla eða afbrigðileika og áherslan var 

lögð á lækningu og endurhæfingu einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Síðar meir komu fram hugmyndir um félagsleg sjónarhorn fötlunar sem  leggja 

áherslu á þær hindranir í samfélaginu sem eiga stóran þátt í að skapa fötlun 

einstaklingsins (Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Breska félagslega líkanið er þekktasta og jafnframt hið umdeildasta meðal félagslegra 

sjónarhorna. Það gengur út á að það sé eitthvað í eðli umhverfisins svo sem félagsleg 

mismunun og hindranir af ýmsu tagi sem geri fólk fatlað en ekki eigin ástand þess.  

Þannig eru félagslegar hindranir álitnar eðlislæg einkenni nútíma samfélags og talið 

að þessar hindranir orsaki fötlun.  Hugmyndirnar sem breska félagslega líkanið 

byggir á og komu upphaflega frá samtökum fatlaðra í Bretlandi sem nefndu sig Union 

of the Physically Impaired Against Segregation eða UPIAS. Samtökin gáfu út fræga 

yfirlýsingu, árið 1976, um að fólk með skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að 

fötlun sé afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með 

skerðingar og annarra í samfélaginu. Athyglinni var þannig beint að félagslegum 

þáttum og mikilvægi umhverfisins. Enn fremur er gerður greinarmunur á skerðingu 

(líkamlegri skerðingu eða takmarkaðri virkni) og fötlun (félagslegum hindrunum). 

Þessi róttæka og áhrifamikla yfirlýsing lagði hornsteininn að breska félagslega 

líkaninu um fötlun. Hún var jafnframt hörð gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn 
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á fötlun. Hugtakið fötlun vísar samkvæmt breska félagslega líkaninu til ákveðinnar 

tegundar félagslegrar mismununar og misréttis sem höfundar líkansins líkja við 

kynja- og kynþáttamisrétti (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Samkvæmt kenningum þessum þá er afar mikilvægt fyrir fatlaða einstaklinga að hafa 

eðlilegt lífsmynstur, njóta virðingar og jafnræðis í samfélaginu. Að hafa fyrirmyndir 

er áhrifarík leið til náms og nauðsynlegt er að vekja athygli á jákvæðum táknum sem 

eru til að auka gildi einstaklingsins í annarra augum. Mikilvægt er fyrir fagmann að 

vera meðvitaður um hvers vegna hann veitir þjónustuna og hvaða afleiðingar hún 

getur haft og stuðla þannig að bættri þjónustu. Samkvæmt stefnuskrá Fjölmenntar er 

eitt af gildum starfseminnar metnaður, leitast skal við að veita góða þjónustu sem 

hentar öllum og stenst samanburð við það sem best hefur gefist. Starfsemin skal því 

byggjast á virku gæðastarfi sem tekur tillit til óska og þarfa notandans (Fjölmennt, 

e.d.). 

�)� �*�������

Sjálfstætt líf (Independent Living) er hugmyndafræði sem Adolf Ratzka var 

upphafsmaður að. Hugmyndafræðin gengur út á að fatlað fólk auki 

sjálfsákvörðunarrétt, auki sjálfsvirðingu og hafi jöfn tækifæri á við aðra. Ratzka talar 

enn fremur um að sjálfstætt líf sé að fatlað fólk hafi sömu möguleika og aðrir 

þjóðfélagsþegnar og að það sé talið sjáfsagt. Hann talar um að þau vilji vaxa og dafna 

á þeim stað sem þau búa á, hafi sömu réttindi til starfa og menntunar í heimaskóla, fái 

vinnu við það sem þau hafa menntað sig til og taki virkan  þátt í samfélaginu til jafns 

við aðra einstaklinga (Ratzka, 2005). 

Ratzka (2005) segir að fatlað fólk sé bestu sérfræðingar í þörfum sínum og að þau 

verði að finna lausnir á því hvað þau vilji. Þau þurfi jafnframt að taka ábyrð á lífi sínu 

og vera ófeimið við að tala og hugsa um sig eins og aðrir þjóðfélagsþegnar gera. Til 

þess að þetta gangi upp verða þau að styðja hvort annað og læra hvort af öðru. Einnig 

nefnir hann mikilvægi þess að pólitískar og lagalegar leiðir þurfa að taka breytingum 

svo að þær geti fylgt eftir hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf (Ratzka, 2005). 
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Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf er nátengd hugtakinu lífsgæði. Í orðabók er sagt að 

lífsgæði þýði eitthvað sem er eftirsóknarvert í lífinu (Mörður Árnason, 2002). Anna 

Soffía Óskarsdóttir (2003) skrifar um að lífsgæði séu mikilvæg fyrir alla og ekki síður 

fyrir fatlaða einstaklinga. Lífsgæði byggja á margvíslegum þáttum hvað varðar 

persónulegar og sálrænar aðstæður, félagsleg tengsl, heimilishætti, atvinnu/dagleg 

viðfangsefni og tómstundir, sem hafa gagnkvæm áhrif á upplifun einstaklingsins af 

sjálfum sér og umhverfi sínu. Lífsgæði má  meta sem hinn hlutlæga möguleika til að 

lifa góðu lífi, en einnig huglægt sem upplifunin af því að lífið sé gott. Einnig eiga 

einstaklingar að geta lifað lífi eins og þeir óska eftir (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2003). 

  Þegar litið er á lífsgæði tengt símenntun þá segir í stefnuskrá Fjölmenntar að 

hlutverk hennar sé að bjóða upp á fjölþætta símenntun og ráðgjöf í þeim tilgangi að 

auka lífsgæði og almenna lífsleikni (Fjölmennt, e.d.). 

�+� ,���������-��.
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 Hugtakið sjálfræði felur í sér þrjú megin atriði. Í fyrsta lagi, að hafa rými til athafna 

sem er nauðsynleg forsenda þess að einstaklingur geti talist sjálfráða. Ef einstaklingur 

er á einhvern hátt þvingaður til einhverra athafna þá telst sá einstaklingur ekki 

sjálfráða en ef einstaklingurinn lendir í slysi og lamast þá verður hann ekki jafn frjáls 

ferða sinna og áður en það þýðir ekki að  sjálfræði hans skerðist. Í öðru lagi að geta 

nýtt sér rými til athafna. Einstaklingurinn þarf að geta skilið aðstæður sínar og metið 

þær í réttu ljósi og einnig þarf hann að vera vel upplýstur til þess að geta tekið 

upplýsta ákvörðun um líf sitt. Og í þriðja lagi, að kjósa að nýta sér rými til athafna á 

sinn hátt. Í því felst að virða óskir, viðhorf og venjur einstaklingsins. Með því að gera 

það erum við að gera manneskjunni kleift að lifa sem merkingarbærustu lífi á sínum 

forsendum (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Í þessu samhengi er hægt að segja að sjálfræði sé háð aðstæðum, yfirráðum annarra, 

valmöguleikum, vana og verðmætamati einstaklingsins. Skert færni hvort sem er 

andlega, líkamlega eða félagslega getur dregið úr sjálfræði einstaklingsins. Þegar um 

er að ræða skerta getu andlega þá skortir einstaklinginn hæfni til þess að meta þá 
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valkosti sem hann hefur, meta áhrif og afleiðingar ákvörðunar sinnar og meta og 

skynja lífsgæði og verðmæti (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Þegar um er að ræða andlega vanhæfni er vandinn oftast sá að einstaklingurinn gerir 

sér oft ekki grein fyrir annmörkum sínum. Af því leiðir að aðrir verða að vera á 

varðbergi og grípa inn í þegar þeir telja að einstaklingurinn sé ekki að taka réttu 

ákvarðanirnar. Það er mjög vandasamt verk að meta hæfni einstaklingsins og draga 

hana í efa sem getur virst sem aðför að persónunni (Ástríður Stefánsdóttir og 

Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Sjálfsákvörðunarrétturinn er eitt það mikilvægasta í lífi hvers og eins. Fatlaðir 

einstaklingar eru í mun meiri hættu en aðrir að vera sviptir þessum mannréttindum 

þar sem hæfni þeirra er mismunandi til að nýta sér þau og er því mikilvægt að standa 

vörð um þennan rétt þeirra (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). 

Breska fræðikonan Jeanne Sutcliffe (1991) heldur því fram að valdefling og 

sjálfsstyrking eigi að vera yfirmarkmið í allri fræðslustarfsemi fyrir fullorðið fatlað 

fólk. Hvetja þurfi fatlað fólk til að taka ákvarðanir um nám sitt bæði hvað varðar 

markmið og leiðir. Á þann hátt snýst fullorðinsfræðsla um einstaklingsmiðaða 

námsnálgun sem byggir á óskum nemandans og það stuðlar að valdeflingu fatlaðs 

fólks (Sutcliffe, 1991). 

Mikilvægt er að huga að þessum hugtökum þegar kemur að vali á 

símenntunarnámskeiði. Vandasamt getur verið fyrir aðstandendur og aðra sem standa 

næst fötluðu fólki að hjálpa því að velja sér námskeið eftir áhuga og við hæfi. 

 Í vettvangsnámi í Fjölmennt fullorðinsfræðslu fatlaðra var farið í heimsókn á tvö 

heimili fatlaðs fólks. Tilgangurinn  með heimsóknunum var að fá upplýsingar um 

hvernig og með hvaða hætti íbúar taka þátt í vali á námskeið í Fjölmennt. Einnig voru 

höfð  í huga hugtök á borð við  sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu, hvernig þessi 

hugtök speglast inn í þjónustu við íbúana. Heimilin voru ólík á þann hátt að á öðru 

heimilinu var einungis um fjölfatlað fólk að ræða en á hinu heimilinu bjó fólk sem í 

meiri mæli gat tjáð skoðun sína í töluðu máli. Forstöðukona sagði að hún reyndi eftir 
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fremsta megni að fá íbúa til þess að tjá sig um hvaða námskeið þau vildu velja en lítið 

væri um svör. Hún væri  til dæmis  ánægð með einn íbúa þar sem hann er á námskeiði 

tengdu hreyfingu vegna þess að hann hefði tilhneigingu til þess að bæta á sig 

aukakílóum. (Forstöðukona sambýlis, munnleg heimild 6. mars) 

Á heimilinu þar sem fjölfatlað fólk bjó var gert ráð fyrir að val þeirra á námskeiðum 

væri í höndum starfsmanna. Athyglisvert var að fá að vita með hvaða hætti fólkið 

tæki þátt í vali á námskeið. Deildarstjóri sagði að þegar verið væri að velja námskeið 

hjá Fjölmennt, væri reynt að horfa til þátta sem samkvæmt reynslu og upplifun þeirra 

sem þekktu einstaklinginn best vektu mestan áhuga. Einnig væri horft til fyrri 

námskeiða og umsagna kennara Fjölmenntar um nemandann (Deildarstjóri sambýlis, 

munnleg heimild 6. mars). 

Ef heimilin eru borin saman hvað varðar val á námskeiði þá kemur í ljós að þáttur 

starfsmanna er mikilvægur þegar kemur að því að velja námskeið. Hafa þarf í huga að  

einstaklingurinn þarf að geta skilið aðstæður sínar og metið þær í réttu ljósi og einnig 

þarf hann að vera vel upplýstur til þess að geta tekið ákvörðun um líf sitt. En eins og 

fram kom í viðtalinu varðandi þá einstaklinga sem fjölfatlaðir voru, þá skiptir máli að 

sá sem að tekur ákvörðun um hvaða námskeið er valið sé tengdur viðkomandi og 

horfi á þá þætti sem snúa að upplifun viðkomandi á umhverfi sínu og hverju hann eða 

hún sýnir áhuga. Að lokum nefndi starfsmaður að horft er til fyrri námskeiða og hvað 

kennarinn hefur að segja varðandi þátttöku frá síðasta námskeiði. Á þennan hátt hefur 

starfsmaður Fjölmenntar ráðgefandi hlutverk og getur haft áhrif á val á viðkomandi á 

námskeiðum. 
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Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað í stuttu máli um þá fræðilegu þætti sem styðja almennan 

rétt til náms. Einnig var greint frá þeim mannréttindum, sáttmálum og kenningum 

sem eiga að styðja möguleika fatlaðs fólks til aukinnar samfélagslegrar þátttöku. Með 

nýjum lögum um framhaldsfræðslu segir meðal annars að markmið fullorðinsfræðslu 

sé að veita einstaklingum með skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku, þar 

sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni. Með þessu eykur þetta möguleika 

fatlaðs fólk til náms eða fræðslu. Í næsta kafla verður fjallað um fullorðinsfræðslu. 
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3. Símenntun- fullorðinsfræðsla 

Skilgreining hugtaksins fullorðinsfræðsla vísar til menntunar sem fólk aflar sér á 

fullorðinsárum. Símenntun er allt nám sem á sér stað á lífsferli fullorðins einstaklings 

sem eykur félagslega, persónulega eða fagtengda hæfni. Í þessum kafla verður fjallað 

um fullorðinsfræðslu skilgreiningu og megin hlutverk hennar. Fjallað verður um 

fræðimanninn Malcom Knowles sem taldi að fullorðnir lærðu öðruvísi en börn. Því 

næst verður fjallað um þróun fullorðinsfræðslu þar sem höfundurinn Jenny Rogers 

talar meðal annars um kjarnann í kennslu fullorðinna og tekur dæmi um þá 

kennsluhætti sem hún byggir á. Gerð verður grein fyrir starfsemi Fjölmenntar sem 

bíður upp á fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk. Fjallað verður um nám við almennar 

menntastofnanir sem er hluti af starfi Fjölmenntar. Í lokin verður fjallað um 

kenningar Howards Gardners um fjölbreytilegar kennsluaðferðir. 

��� ������������������

Í menntamálum hefur orðið til sérstakt fræðasvið um kennslufræði fullorðinna. Jón 

Torfi Jónasson (2004) skilgreinir fullorðinsfræðslu á þann hátt að hún sé sú fræðsla 

sem er fyrir alla sem náð hafa 20 ára aldri. Öll fræðsla óháð stöðu hennar sé tekið mið 

af skólakerfi. Jafnframt er fullorðinsfræðsla fyrir alla þá sem stunda nám sem ekki er 

í vegi hins formlega skólakerfis (Jón Torfi Jónasson, 2004). 

Malcom Knowles (1998) setti ásamt fleiri fræðimönnum fram kenningu um sex 

einkenni hins fullorðna námsmanns og eru þær eftirfarandi. 

Fyrsta einkennið er þörfin fyrir að vita. Fullorðni nemandinn þarf að vita af hverju 

hann vilji læra áður en nám hefst. Leiðbeinandinn þarf að hjálpa nemandanum að sjá 

þessa þörf. Annað einkennið er sjálfsmynd námsmannsins. Fullorðnir vilja vera 

sjálfstæðir, taka ábyrgð á sjálfum sér og vera sýnilegir. Leiðbeinandi þarf að vera 

vakandi fyrir því að kennsluaðstæður og kennsluhættir séu góðar og ennfremur að 

fullorðni námsmaðurinn sé sem mest sjálfstæður. Þriðja einkennið er reynsla. Reynsla 

fullorðinna er mun meiri heldur en reynsla barna. Einstaklingsmunur hjá fullorðnum 

er mikill, því er mikilvægt að beita einstaklingsmiðaðri nálgun í kennsluaðferðum 
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sem byggja á fyrri upplifun og reynslu nemenda. Þær kennsluaðferðir sem gott er að 

nýta við kennslu fullorðinna eru til að mynda hópumræður, lausnaleitarverkefni, 

rannsóknarverkefni og hagnýtar æfingar. Reynsla nemenda er dýrmæt og 

endurspeglar hún sjálfsmynd þeirra, mikilvægt er að taka mið af reynslu þeirra annars 

getur fullorðni einstaklingurinn upplifað höfnun ekki einungis hvað varðar reynslu 

þeirra heldur líka sem manneskju. Fjórða einkennið er námsþörf. Þegar fullorðinn 

námsmaður finnur að hann er tilbúinn að sækja nám þá hefur hann náð ákveðinum 

þroskaáfanga. Þess vegna er gott að tengja námið við áfanga í lífi og starfi 

nemandans. Fimmta einkennið er afstaða. Afstaða fullorðins námsmanns er í flestum 

tilfellum að geta nýtt sér námið til gagns í lífi og starfi. Sjötta og síðasta einkennið er 

hvati. Hvati er mikilvægur þáttur hjá fullorðnum námsmönnum. Fyrir suma eru ytri 

hvatar sem ráða förinni, til dæmis betri vinna og hærri laun. En hjá öðrum eru innri 

hvatar sem knýja viðkomandi áfram t.d. starfsánægja, sjálfstraust og aukin lífsgæði 

(Knowles, 1998). Fullorðinsfræðsla er í boði á símenntunarstöðvum, hjá 

stéttarfélögum, fyrirtækjum, samtökum og hjá fleiri aðilum. Símenntun og 

fullorðinsfræðsla heyrir ekki undir eitt ráðuneyti. Boðið er upp á kennslu innan sem 

utan menntakerfisins. Sumar stofnanir og stéttarfélög taka þátt í kostnaði við 

námskeið. Sérstakir fræðslusjóðir eru starfsræktir innan stofnanna og fyrirtækja og 

geta starfsmenn sótt styrk í þann sjóð til þess að fá endurgreiðslu á námskeiði eða 

styrk til náms ( Forsætisráðuneytið e.d). 

Eins og áður hefur verið nefnt er sérstaða fatlaðs fólks sem sækir sér símenntun í 

Fjölmennt sú að ekki eru allir í stéttarfélögum og eiga því ekki möguleika á að fá 

niðurgreidd námskeið eins og almennt er hjá þeim sem eru í stéttarfélagsaðild. 

Þjónustusamningur á milli menntamálaráðuneytis og Fjölmenntar gerir ráð fyrir 

þessum kostnaði að greiða niður námskeið (menntamálaráðuneytið, 2009). Í annari 

grein laga um framhaldsfræðslu er meðal annars kveðið á um að veita skuli 

einstaklingum með skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu 

þar sem tekið er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni (Lög um framhaldsfræðslu nr. 

27/2010). Með þessum lögum er verið að tryggja fötluðu fólki rétt til menntunar. 
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Í grunn- og framhaldsskóla afhendir námsmaðurinn sjálfstæði sitt og bíður þess að 

kennari stjórni honum og stýri vinnu innan skólastofunnar. Aftur á móti hafa 

fullorðnir námsmenn tilhneigingu til þess að vilja stýra námi sínu sjálfir og taka þátt í 

að skipuleggja það (Hróbjartur Árnason, 2005). Nemendur í grunn- og 

framhaldsskóla hafa ekki val um innihald námsins, það er bundið í námskrá á meðan 

fullorðinsfræðslan er óháð allri formlegri skólagöngu. 

Í grein Hróbjarts Árnasonar (2005) sem birtist í ársritinu Gátt sem ber nafnið „Hvað 

er svona merkilegt við það að vera fullorðinn“, kemur meðal annars fram í umfjöllun 

um  fullorðinsfræðslu að Malcom Knowles taldi að fullorðnir lærðu öðruvísi 

(Hróbjarts Árnasonar 2005). Fullorðnir námsmenn setja sér sín eigin markmið í námi. 

Fullorðnir námsmenn leggja áherslu á að ná árangri í námi. Jafnframt vilja þeir hafa 

val og læra eitthvað sem hefur eitthvert gildi í lífi og starfi. Einnig leggja fullorðnir 

námsmenn áherslu á að námið sé skemmtilegt (Knowles, 1998).  

Mikilvægt er að tryggja að námskeiðin svari raunverulegum þörfum markhópsins og 

að lýsing námskeiðs gefi skýrt til kynna hvað eigi að kenna og hvaða gagn má hafa af 

námskeiðinu. Kennarar geta stutt við nemendur og stuðlað að auknum áhuga með því 

að hjálpa þeim að sjá hvaða gagn þeir hafa af námskeiðinu í lífi og starfi og hvernig 

það muni nýtast þeim (Hróbjartur Árnason, 2005). Fjölmennt hefur með 

námsmatsviðtölum gefið þátttakendum og aðstandendum þeirra tækifæri til þess að 

tjá sig um námskeiðin og heyra hvernig þeim líkar á viðkomandi námskeiði og 

hverjar eru óskir þeirra og langanir varðandi áframhaldandi þátttöku á námskeiðum í 

Fjölmennt. Með þessum hætti er Fjölmennt að koma til móts við nemendur sína 

(Helga Gísladóttir, munnleg heimild, 7.apríl 2010). 

Hugmyndafræði fullorðinsfræðslu byggir meðal annars á að námsmenn geti yfirfært 

þekkingu sína yfir í daglegt líf og starf. Sem dæmi taka má um matreiðslunámskeið 

fyrir fatlað fólk, þá hefur það áhrif á áhuga ef nemendi getur yfirfært þekkingu sína. 

Eins og greint er frá í Kompás, handbók um mannréttindi, er menntun ekki bara 

mikilvæg af hagnýtum ástæðum heldur er talað um að vel menntaður, upplýstur 
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mannshugurinn geti reikað um frjáls og veitir það gleði og umbun í lífi hvers manns 

(Námsgagnastofnun, e.d.). 

Jenny Rogers er kennari og hefur á starfsferli sínum séð um kennslu fullorðinna, 

ráðgöf og þróun hennar. Hún hefur meðal annars verið fyrirlesari um kennslu og 

kennsluhætti í framhaldsskólum. Hún hefur einnig skrifað margar bækur um stjórnun 

og kennsluefni (Rogers, 2001). 

Rogers (2001) segir að kjarninn í kennslu fullorðinna sé að kennari verði að geta 

kennt með fjölbreytilegum hætti, koma með hugmyndir og upplýsingar inn í kennslu. 

Með aldrinum verður skammtímaminnið ekki eins skilvirkt og verða freka fyrir 

truflun. Í daglegu lífi verður manneskjan vör við þessar breytingar (Rogers, 2001). 

Sumir læra einungis af því þeir þurfa þess, en öðrum er eðlislægt að læra til þess að 

öðlast færni og kunnáttu í einhverju sem þeir geta nýtt í lífi og starfi. Því meira sem 

kennari notar raunverulegar aðstæður sem endurspeglun og dæmi í kennslu því 

fljótari verður nemandinn að læra (Rogers, 2001). 

Mikilvægi þeirra  gilda sem nefnd hafa verið hér að ofan eiga við í öllum aðstæðum 

við kennslu fullorðinna, einnig hjá nemendum sem eiga erfitt með nám. Kennari sem 

kenndi fólki með námsörðuleika sagði eitt sinn frá því að það hafi valdið mikilli 

hneykslan þegar að hún ætlaði að nota pappapeninga í kennslu í stað þess að nota 

raunverulega peninga (Rogers, 2001). 

Í því sambandi er mikilvægt fyrir kennara að vera meðvitaðir um meginatriði í 

kennslu eins og til dæmis þekkingu eða færni sem nemendur búa yfir og jafnframt að 

geta einfaldað kennsluefni sem tekur mið að þörfum hvers og eins. Jafnframt að efla 

nemendur og hvetja þá í gegnum verkefnið þangað til nemendur geta gert verkefnið 

án þess að finna til óöryggis (Rogers, 2001). 

Fjölmennt segir í stefnuskrá sinni að leitast skuli við að mæta nemendum á sem 

fjölbreytilegastan hátt. Leitast sé að efla tengsl námsmannsins við umhverfi sitt í 

starfi og daglegu lífi (Fjölmennt, e.d.) 
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Í kenningum um normaliseringu er fjallað um aðferðir sem leiða eigi til virkrar 

þátttöku og að það gefi fötluðu fólki félagslega viðurkennd hlutverk í samræmi við 

aldu þeirra, margar hindranir eru í vegi þeirra til þess að þau nái að þroskast upp á 

fullorðins árin (Dóra S. Bjarnason, 1995). 

Kristín Björnsdóttir (2002) hefur bent á að kennsla fullorðins fatlaðs fólks hafi 

gjarnan verið yfirfærð frá sérkennslu barna. Námsefnið sem notað er til kennslu hefur 

verið aðlagað að fræðslu fullorðinna fatlaðs fólks. Ástæðan er, sú færni sem talin er 

vanta hjá fötluðu fullorðnu fólki hefur verið yfirfærð til þess að draga úr áhrifum 

fötlunarinnar. Félagslegt sjónarhorn á fötlun hefur breytt þessum áherslum (Kristín 

Björnsdóttir, 2002). Nú er meira horft til fullorðinsfræðslu almennt og lögð áhersla á 

að fatlað fólk nýti sér símenntun til aukinnar lífsfyllingar og lífsgæða rétt eins og 

aðrir þjóðfélagsþegnar. Námsefnið þarf að vera fullorðinsmiðað og horfa þarf á óskir 

og styrkleika námsmanna með fötlun og að verkefni og kennsluaðstæður byggi á 

reynsluheimi þeirra (María Hildiþórsdóttir, 2006). Fræðimenn innan fötlunarfræða 

hafa lagt ríka áherslu á að fullorðið fólk með fötlun taki sjálft ákvörðun um líf sitt og 

aðstæður, þar með talið um nám og símenntun.  Gagnrýnt hefur verið að möguleikar 

þeirra til að stunda nám með fullgildri þátttöku við almennar símenntunarmiðstöðvar 

hafa verið mjög takmarkaðar (Sutcliffe, Jacobsen, 2001). 
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Menntamálaráðuneytið undirritaði þjónustusamning milli ráðuneytisins, 

Landsamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalag Íslands sem gekk í gildi þann 1. 

ágúst 2002. Samningurinn fól í sér að samtökin myndu sjá um rekstur 

fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk og yfirtaka starfsemi Fullorðinsfræðslu fatlaðra sem 

rekin hafði verið af ríkinu. Með þjónustusamningnum var stofnuð sjálfseignarstofnun 

sem fékk nafnið Fjölmennt ( Fjölmennt, e.d.).  

Hlutverk Fjölmenntar byggir á markmiðsgrein skipulagsskrár, 3. grein og einnig á 

alþjóðlegum samþykktum, svo sem grunnviðmiðum Sameinuðu þjóðanna, Salamanca 

- yfirlýsingunni og laga um málefni fatlaðra. Hjá Fjölmennt er fyrst og fremst veitt 

fjölþætt símenntun og ráðgjöf í þeim tilgangi að auka lífsgæði og almenna lífsleikni 
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og tryggja þeim einstaklingum, sem ekki eiga kost á sambærilegri þjónustu á öðrum 

vettvangi forgang að þjónustu. Fjölmennt leitast við að veita þjónustu á landsvísu og 

nær þjónustan til fatlaðs fólks frá 20 ára aldri (Fjölmennt, e.d.).  

Í allri starfsemi Fjölmenntar er lögð áhersla á að fatlað fólk fái alla þá fræðslu, 

ráðgjöf og stuðning, sem getur talist sambærilegur við það sem þykir sjálfsagt og 

nauðsynlegt að fólk fái almennt. Öll starfsemin er skipulögð þannig að hún er í 

nánum tengslum og samstarfi við aðra skylda starfsemi á vettvangi fullorðinsfræðslu. 

Fjölmennt leitast við að veita þjónustunotendum einstaklingsmiðaða, heildræna og 

sveigjanlega þjónustu, sem byggist á markvissu samstarfi við einstaklinginn og aðra 

þá sem best þekkja lífssýn hans, þarfir og áhugamál. Starfið er skipulagt með sem 

mesta fjölbreytni í huga varðandi markmið, viðfangsefni, starfshætti og þjónustan 

byggð upp þannig að hún efli tengsl notandans við umhverfi sitt. Stefna Fjölmenntar 

er að auka möguleika fatlaðs fólks til aukinnar þátttöku í lífi og starfi samfélagsins á 

við aðra þjóðfélagsþegna og að henni verði framfylgt með fjölþættri og heildrænni 

þjónustu í formi fræðslu, ráðgjafar, stuðnings og félagsstarfa (Fjölmennt, e.d.). 
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Árið 2005 hóf Fjölmennt að bjóða upp á nám við almennar símenntunarstöðvar og 

við menntastofnanir sem bjóða nám fyrir fullorðið fólk. Tilgangurinn er að stuðla að 

því að nemendur Fjölmenntar eigi þess kost að stunda nám þar sem fullorðnir 

almennt eru í námi. Tveir starfsmenn Fjölmenntar í Reykjavík hafa umsjón með 

þessari starfsemi og er því skipt á þann hátt að annar aðilinn hefur umsjón með 

námskeiðum fyrir fólk með geðraskanir og hinn skipuleggur nám fyrir fólk með 

þroskahömlun. Þeirra hlutverk er meðal annars fólgið í því að tala við umsækjendur 

og aðstandendur og reyna þannig að finna í sameiningu námskeið sem hentar hverjum 

og einum (Fjölmennt, e.d). 

Hlutverk þeirra sem hafa umsjón með þessum þáttum hjá Fjölmennt er að halda utan 

um þátttakendur, veita ráðgjöf og upplýsingar til kennara/leiðbeinanda í almennum 

símenntunarmiðstöðvum. 
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Á vorönn 2010 eru nemendur Fjölmenntar um áttatíu talsins, þeir sækja námskeið við 

níu skóla og símenntunarstofnanir í Reykjavík, með ráðgjöf og stuðningi frá 

Fjölmennt. Þeir aðilar sem Fjölmennt er í samstarfi við í Reykjavík eru:  

� Isoft – Þekking  

� Mímir – símenntun 

� Matvælaskólinn Sýni  

� Trommuskóli Gunnars Waage  

� Endurmenntun Háskóla Íslands  

� Skáksamband Íslands  

� Námsflokkar Reykjavíkur.  

� Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

� Myndlistaskólinn í Reykjavík  

(Fjölmennt, e.d). 

Árið 2008 var gerð úttekt á starfsemi Fjölmenntar á Akureyri. Tilgangur hennar var 

að meta hvernig Fjölmennt á Akureyri hafi tekist að mæta þörfum markhóps á 

Akureyri fyrir símenntunartilboð og hvort Fjölmennt uppfylli þær þarfir sem eru á 

svæðinu fyrir símenntun. Markmiðin voru að greina styrkleika og veikleika í 

starfsemi deildarinnar og gera tillögur til úrbóta. Ef marka má helstu niðurstöður voru 

þættir sem snertu þátttöku á námskeiðum þ.e.a.s. skortur á námsframboði,  

fastráðningasamningar starfsmanna settu stofnuninni ramma sem frekar byggðu á 

fyrirkomulagi framhaldsskóla en símenntunarstofnana. Jafnframt komu fram tillögur 

að fella starfsemi Fjölmenntar á Akureyri að starfsemi Símenntunarstofnunar 

Eyjafjarðar (SÍMEY) (Traustu Þorsteinsson, 2008). 

Haustið 2009 var gerður samstarfssamningur við SÍMEY og allri starfsemi 

Fjölmenntar því breytt. Námskeið eru styttri og fjölbreyttari að innihaldi. Nú er verið 
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að gera aðra úttekt á starfsemi Fjölmenntar á Akureyri og verður áhugavert að sjá 

hvernig til hefur tekist að mati þeirra sem þar taka þátt (María Hildiþórsdóttir, 

munnleg heimild, 15. mars 2010). 
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Mikilvægt er í kennslu fatlaðs fólks að kennslunálgun og kennsluhættir séu 

fjölbreytilegir og að kennarinn nálgist nemandur sína á einstaklingsmiðaðan hátt. 

Howard Gardner prófessor við Harvard háskólann í Bandaríkjunum skapaði 

grundvöll fyrir því að kortleggja breytt svið mannlegra möguleika með því að skipa 

þeim í átta yfirgripsmikla frumflokka eða greindir og eru þeir eftirfarandi: 

� Málgreind 

�  Rök og stærðfræði greind 

� Rýmisgreind 

� Líkams og hreyfigreind 

� Tónlistargreind 

� Samskiptagreind 

� Sjálfsþekkingargreind 

� Umhverfisgreind 

Lykilatriði fjölgreindarkenningarinnar er fyrst til að nefna að hver einstaklingur býr 

yfir öllum greindum. Kenningin er ekki persónugerðarkenning til þess að ákvarða 

eina greind sem passar viðkomandi heldur er hún „ kenning um hugræna starfsemi og 

tilgátan er að hver og einn hafi til að bera færni í öllum greinum“ (Armstrong, 

2000/2001). Hver einstaklingur hefur mismunandi styrkleika í greindunum og eru 

allir einhversstaðar á milli þessara póla, sumar greindir vel þróaðar, aðrar miðlungs 

og einhverjar sem eru afar lítið þróaðar (Armstrong, 2000/2001). 

„Þeir sem nota fjölgreindir í skólastarfi líta svo á að í hverjum 

manni sé fjölbreytt flóra hæfileika sem allir séu jafnmikils virði. 

Skólakerfið hefur hins vegar löngum litið á tvær greindir - 

málgreind og rökgreind- sem mikilvægustu tæki mannsins til náms 

og þar með merkilegustu greindirnar“( Björg Árnadóttir, 2009). 

 Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni er fjallað um Fjölgreindar kennarann sem tekur 

mið af þessum þáttum í kennslu sinni. Hann er frábrugðinn kennara í hefðbundinni 
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„mál-kennslustofu“ þar sem kennarinn stendur fyrir framan töfluna, spyr spurninga úr 

lesefni og bíður meðan nemendur ljúka við skrifleg verkefni. Fjölgreindar kenningin 

byggir í grundvallaratriðum á því sem góðir kennarar hafa alltaf gert þ.e. fara út fyrir 

textann og töfluna og kveikja áhuga með fjölbreyttum aðferðum í kennsluháttum og 

aðferðum. Fjölgreindar kenningin vísar kennurum á leiðir til að ígrunda bestu 

kennsluaðferðir og sýna fram á árangur þeirra. Einnig hjálpar kenningin við að auka 

við kennsluaðferðir, námsefni og kennslutækni í þeim tilgangi að ná til stærri hóps 

ólíkra nemenda. Fjölgreindarkenningin gefur kennurum tækifæri til að þróa með sér 

frumlegar aðferðir sem eru nýjar af nálinni í kennslu og menntunarfræðum. 

Kenningin leggur áherslu á að engin ein aðferð henti öllum nemendum. Einstaklingar 

búa yfir ólíkri hæfni í greindunum níu, þannig að tiltekin aðferð getur hentað 

ákveðnum hópi nemenda en ekki öðrum. Til eru um fjörutíu kennsluaðferðir fyrir 

hverja greind. Aðferðirnar eru sagðar almenns eðlis og auðvelt er að aðlaga þær að 

hvaða aldurshópi sem er. (Armstrong, 2000/2001). 

Að kenna í anda fjölgreindarkenningarinnar hentar vel í kennslu fatlaðs fólks. Miklu 

skiptir að horft sé á sterkar hliðar fólks og að beitt sé fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Hjá Fjölmennt er tekið tillit til fjölbreyttra þarfa nemenda og lögð er áhersla á 

fjölbreytni í markmiðum, viðfangsefnum og starfsháttum (Fjölmennt, e.d.) 

Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir hvernig fullorðinsfræðslu er háttað. Mikilvægt er að 

kennt sé  í anda fullorðinsfræðslu því hér að ofan er meðal annars vitnað í að 

fullorðnir læra öðruvísi en börn. Rogers skrifar um hvernig kennsla fullorðinna er 

háttað og talar hún út frá raunverulegum dæmum sem hún vitnar í. Sagt var frá því 

hvernig nám við almennar menntastofnanir hefur þróast hjá Fjölmennt. Að lokum var 

fjallað um fjölbreytta kennsluhætti og hvernig kennarar geta nýtt sér 

fjölgreindakenningu Howard Gardners í kennslu. 
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4. Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður greint frá framkvæmd rannsóknar, markmiðum, tilgangi og aðferðum sem 

notaðar voru við gagnaöflun og greiningu. Gerð verður grein fyrir vali á 

þátttakendum í rannsókninni og ástæða fyrir vali þeirra. 

"��  ��/	 ��������(/����

 Markmið rannsóknar er fyrst og fremst að skoða hversu vel kennarar við almennar 

símenntunarmiðstöðvar eru undirbúnir til að kenna fötluðum nemendum og hvert 

viðhorf þeirra er til fatlaðra nemenda. Einnig er tilgangur rannsóknar að komast að 

því hvers konar ráðgjöf og stuðning kennarar telja sig þurfa við þá kennslu. Tekin 

voru viðtöl við kennara símenntunarstöðva sem kennt hafa nemendum frá Fjölmennt 

og leitast við að fá fram þeirra skoðanir og sjónarhorn. Hugmyndin að gerð þessarar 

rannsóknar kviknaði meðal annars út frá auknum valmöguleikum fatlaðs fólks við að 

stunda nám við aðrar menntastofnanir en hjá Fjölmennt. Á vorönn 2010 eru nú þegar 

áttatíu fatlaðir nemendur sem stunda nám annarstaðar en í Fjölmennt á 

höfuðborgarsvæðinu og fer sá hópur stækkandi. Því er ástæða til að heyra í 

kennurum, upplifun þeirra og ekki síst að fá að heyra þeirra sjónarmið hvað varðar 

ráðgjöf og stuðning sem þeir myndu óska að  Fjölmennt byði upp á í tengslum við 

kennslu fatlaðra nemenda. 

Von okkar er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar geti fyrst og fremst komið 

Fjölmennt að gagni hvað varðar ráðgjöf og fræðslu til kennara sem kenna fötluðum 

nemendum og einnig að þær varpi ljósi á stöðu kennara símenntunarstöðva hvað 

varðar undirbúning, kennsluaðferðir og nálgun. Þessa þætti teljum við mikilvæga og í 

raun forsendu árangursríkrar kennslu fullorðins fatlaðs fólks. 

"�� 1����(/������������

Með tilliti til þess sem við vildum kanna settum við fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: 
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Hvernig eru kennarar símenntunarstöðva í stakk búnir að kenna fötluðum nemendum, 

hvernig haga þeir undirbúningi sínum og hver eru viðhorf þeirra til þessa 

nemendahóps? 

 Markmið rannsóknarspurningar var meðal annars að komast að því hvernig kennarar 

undirbúa sig undir kennslu fatlaðra nemenda og hvaða þættir það eru sem hafa þarf í 

huga við kennslu. Í þeim tilgangi könnuðum við þætti eins og starfsreynslu, 

kennslugrein, fyrri kynni hans/hennar af fötluðu fólki. Einnig var spurt um 

hversskonar kennslugögn eru notuð og hvaða kennsluaðferðum er beitt við kennslu. 
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Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferð og gagnaöflun fór fram með viðtölum. Í 

eigindlegum rannsóknarhefðum er notast við tvennskonar aðferðir. Annars vegar  

þátttökuathuganir og hins vegar opin viðtöl. Í þátttökuathugunum er rannsakandinn á 

vettvangi þátttakenda og fylgist með þeim í raunverulegum aðstæðum. 

Rannsakandinn skráir niður allt sem hann sér á vettvangi. Það helsta sem 

rannsakandinn þarf að hafa í huga er félagsleg samskipti við þátttakendur, öflun 

gagna á vettvangi og skráningu gagna í formi vettvangsnóta og afritaðra viðtala 

(McMillan, 2008). Við völdum að taka viðtöl en það hentaði rannsókn okkar vel. 

Í opnum viðtölum er rannsakandinn að leita eftir upplifun einstaklinga og hvernig 

þeir túlka upplifun sína á því sviði sem kannað er (Kvale, 1996). 

 Við fórum af stað með ákveðinn spurningarramma en gættum þess að viðmælendur 

fengju tækifæri til þess að segja frá því sem þeim þótti mikilvægt. 

""� ,���
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Við val á þátttakendum var ákveðið að tala við kennara sem kenna á námskeiðum við 

símenntunarmiðstöðvar bæði á höfuborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Haft var 

samband við verkefnastjóra Fjölmenntar sem hefur umsjón með námi við aðrar 

menntastofnanir og benti hann á kennara sem hægt væri að leita til. Þátttakendur voru 

fjórar konur og tveir karlar, Auk þess var rætt við verkefnastjóra Fjölmenntar. Öll 
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voru þau með ólíkan bakgrunn og reynslu. Þess var gætt í rannsókninni að halda 

trúnaði með því að dylja nöfn þátttakenda. Einnig gerðum við grein fyrir því að 

þátttakendur gátu haft val um að hætta við þátttöku hvenær sem væri. Nöfnum 

þátttakenda var breytt en þeir eru eftirfarandi: 

 

� Gunnar Halldórsson   tölvukennari  

� Hrönn Ingimarsdóttir   myndlistarkennari  

� Sigrún Unnarsdóttir   matreiðslukennari  

� Katrín Haraldsdóttir  matreiðslukennari  

� Ólafur Pálsson  íþróttakennari  

� Björg Kjartansdóttir  tölvukennari 
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Greining gagna fór þannig fram að hvert viðtal var tekið og flokkað niður í þemu. Því 

næst voru þættir dregnir saman út frá þemu spurningalistans og dregnir af þeim 

niðurstöður. Vert er að taka fram að rannsakendur tóku viðtölin saman, fyrir utan eitt 

viðtal. 

Samantekt 

Í þessum kafla var gerð grein fyrir aðferðum rannsóknar, tilgangi og  markmiðum 

hennar. Fjallað var um rannsóknarspurningu, þátttakendur og hvernig unnið var 

annars vegar að gagnaöflun og hins vegar hvernig úrvinnslu gagna var háttað. Í næsta 

kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknar. 
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5. Þekking, reynsla og kennsluhættir 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöður rannsóknar. Teknir voru út sex 

meginþættir sem mikilvægir þóttu í gögnunum út frá rannsóknar spurningum sem lagt 

var upp með í upphafi. Þátttakendur voru sex talsins, tveir karlar og fjórar konur. Þau 

eiga það sameiginlegt að starfa öll við símenntunarstöðvar og sjá um kennslu fatlaðs 

fólks. Auk þess var rætt við deildarstjóra hjá Fjölmennt. Meginþættirnir sex eru 

eftirfarandi: 

� Starfsreynsla 

� Fyrri kynni af fötluðu fólki 

� Kennsluhættir/kennsluefni 

� Aðferðir í kennslu fullorðinna  

� Ráðgjöf 

� Annað 

&�� #�������������

Allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu langa starfsreynslu við kennslu. Hrönn 

hefur til að mynda kennt hópi blindra og sjónskerta nemenda, Gunnar og Björg 

tölvukennarar hafa komið að kennslu hjá atvinnulausu fólki hjá símenntunarstöðvum. 

Einnig höfðu þau unnið önnur störf og má þar nefna umönnun aldraðra, eigin rekstur 

á fyrirtæki og ýmis ráðgjafarstörf. 

Sigrún matreiðslukennari hefur kennt einstaklingum sem hafa á einhvern hátt orðið 

undir í skólakerfinu bæði í grunn og framhaldsskólum. Sigrún hefur því mikla 

kennslureynslu og segir hún varðandi reynslu sína: 

...ég er búin að kenna í 25 ár bæði í grunnskóla og framhaldsskóla. Í 
grunnskólanum kenndi ég í blönduðum bekkjum þar sem allir 
nemendur sitja við sama borð hvaða bakgrunn sem þau hafa. 

Ólafur er sá eini sem hefur kennt hjá Fjölmennt. Einnig hefur hann unnið fyrir 

hagsmunasamtök fatlaðs fólks. 
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Katrín matreiðslukennari hafði komið víða við í starfi svo sem unnið ýmis 

verslunarstörf og við  umönnun aldraða. Jafnframt hefur hún síðastliðin ár unnið í 

matvælafyrirtæki sem sér meðal annars rannsóknir á matvælum, ráðgjöf og fjölbreytt 

matreiðslunámskeið. 

Hrönn myndlistarkennari hefur síðastliðin sjö ár kennt blindum og sjónskertum 

nemendum og  segir hún að sú reynsla hafi gefið sér mikið. Fyrst hafi  Blindrafélagið 

séð um þessi  námskeið en foreldrar hafi síðan tekið við umsjón þeirra. og hafa þessi 

námsekið verið að þróast síðastliðin ár. 

Það var ein vika sem gerð var alltaf á vorin á vegum 
Blindrafélagsins fyrir krakka og þá koma þau líka utan af landi 
hingað í bæinn og gerðu allskonar hluti og þá var partur að því að 
koma á námskeið hér í myndlistaskólanum. Þá var sko líka 
heyrnaskert börn og þar voru túlkar og allt og við kenndum í einn 
dag og á næsta ári gerðum við þá vorum tvær og vorum tvo daga, 
svo fór þetta að festast og þau eru búin að vera á 
myndlistarnámskeiðum hér í Reykjavík.  

&�� ������/�����������������(�/��

Fjórir af sex þátttakendum höfðu haft kynni af fötluðu fólki áður en þau hófu kennslu 

í símenntunarmiðstöðvum. Þeir þátttakendur sem þekktu til höfðu bæði kennt börnum 

og unglingum með sérþarfir, verið í stuðningshóp fatlaðs einstaklings og einnig var 

fötlun til staðar innan fjölskyldunnar. Gaman var að heyra hvernig undirbúningur 

þeirra sem ekki höfðu haft kynni af fötluðu fólki og var han ekki frábrugðin  en hinna 

þátttakenda. Gunnar talaði um að hann hafi byrjað á því að lesa sér til um fatlanir 

almennt. Hann sagðist hafa haft tvo mánuði áður en kennsla hófst til undirbúnings. 

Hann var óöruggur í byrjun en ákvað síðan að slaka á og gefa sér tíma til þess að 

finna hvar mörk nemandans lágu: 

...já ég í rauninni fór ég og las mér til um ýmislegt og var svona að 
prófa mig áfram fyrst náttúrulega dálítið stressaður að fara að kenna 
fötluðum. Síðan sem sé þegar aðeins lengra var komið ákvað ég 
bara taka þann pólinn í  hæðina þar sem ég las úr einni grein sem ég 
las að finni hvar mörk nemendans lágu. Gera þetta sem sé bara 
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rosalega mikið eftir tilfinningu en það er ekki til nein forskrift eftir 
þessum hóp. 

Katrín sem kennir matreiðslu hafði takmarkaða reynslu að því að vinna með fötluðu 

fólki og þekkti ekki til fatlaðs fólks en segist hafa nálgast þau eins og alla aðra sem 

koma á almenn matreiðslunámskeið til hennar. 

Eins og fram hefur komið hér að ofan hefur Sigrún matreiðslukennari komið víða við 

í kennslu og segir að kynni sín við fatlaða nemendur séu þau: 

...ég kenni mikið nemendum sem koma inn með allskonar 
greiningar og eru í sér námshópum og hafa ýmsar þroskahamlanir... 
Ég er bæði að kenna nemendum af starfsbrautinni og líka öðrum. 
Það er verið að reyna að brjóta þetta upp þannig að þau fylgi ekki 
alltaf sínum umsjónakennara heldur blandist við almennu brautina. 

Einn af þátttakendum í rannsókninni er fatlaður vegna sjónskerðingar og hefur unnið 

mikið með fötluðu fólki. Hann hefur meðal annars þjálfað sund hjá þremur 

íþróttafélögum og keppt á alþjóðlegum mótum. 
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Eins og fram hefur komið þá er reynsla þátttakenda af kennslu mikil og því var 

athyglisvert að sjá hversu kennslunálgunin var fjölbreytileg svo og kennsluhættir. Það 

kom skýrt fram hjá öllum að árangursríkasta aðferðin við að nálgast nemandann var 

með því að gefa honum nægan tíma, finna styrkleika og leita eftir áhuga og getu. 

Ólafur segist nýta myndrænt kennsluefni við keilukennslu. Hann leggur áherslu á að 

þau skilji leikinn, sæki sér skó, finni brautina og læri viðeigandi reglur í keilusal. Á 

almennum námskeiðum væri eflaust ekki lögð mikil áhersla á þennan þátt: 

... ég er ekki viss um að ég myndi vera með neitt námsefni, ég væri 
þá bara með sýnikennslu og í orðum. Þarna settum við kennsluna 
upp á blaði og vorum með myndir. Þannig að það var hérna já 
öðruvísi nálgun á efnið myndi ég segja... 
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Ólafur talar um að við kennslu í íþróttum leggi hann áherslu á að virkja þátttakendur. 

Hann reynir jafnframt að stuðla að því að nemendur hans verði sem sjálfstæðastir í 

tímum. 

Sigrún matreiðslukennari segir frá því að hún noti hugmyndafræðina 

uppgötvunarnám (Learning by doing) í sinni kennslu og lýsir hún því á eftirfarandi 

hátt: 

... Ég hef verið með mitt námsefni sem ég bý til sjálf og hver tími 
fari ekki á stærri blað ein eitt A4 blað og reyni að setja það upp með 
skýrum og einföldum leiðbeiningum og mitt markmið er það að 
nemandinn læra að því að learning by doing. Hann gerir og hann 
getur aftur heima og ég fer í gegnum öll verkefnin tvisvar á hverju 
námskeiði. 

Hún leggur einnig áherslu á sýnikennslu, það er að nemendur sjái hvernig hún vinnur: 

...Ég kem inn með þá kennslu aðferðir, ég nota mikið 
kennsluaðferðir sem er herminám ég geri og þau eru í kringum mig 
og elta og legg mikið upp úr því að að allir séu að gera eitthvað að 
þau sitji ekki bara og bíði og horfi á hin... Ég þarf að horfa bæði til 
persónuleikans, ég þarf að kynnast nemandanum og síðan 
náttúrulega þarf ég að vita bakgrunnin til þess að vita hvers ég get 
krafist af honum. Ég vil ekki gera óraunhæfar kröfur og brjóta hann 
þannig niður, það finnst mér mjög mikilvægt. Svo finnst mér ég 
vera fljót að ná til þessara einstaklinga sem ég hef verið með hérna. 

Gunnar gerir kennsluáætlun fyrir sín tölvunámskeið. Eftir fyrsta tímann sér hann hvar 

einstaklingurinn er staddur og hvar áhugi hans liggur. Hann reynir eftir fremsta megni 

að nálgast nemendur á einstaklingsmiðaðan hátt, finna styrkleika hvers og eins þannig 

að þau njóti sín á námskeiðinu. Meginmarkmið námskeiðanna er fyrst og fremst að 

þau fræðist og hafi gaman af því sem þau eru að kljást við. Dæmi um áhugasvið 

nemenda á einu námskeiði hjá Gunnari : 

... einn hefur áhuga á að smíða sér heimasíðu og læra photoshop til 
heimasíðugerðar annar vill blanda saman myndum og einn hefur 
áhuga á tölvuleikjahulstursgerð og þú veist, þá verð ég bara við 
því... 
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Hrönn myndlistarkennari notar sömu aðferð og Gunnar. Hún gerir ákveðna 

kennsluáætlun á námskeiðinu en segir frá því að geta hvers og eins sé misjöfn og því 

þurfi að bjóða upp á mismunandi verkefni. Hún hefur tímana eins opna og hún getur 

þannig að hún hafi svigrúm til þess að aðlaga verkefnin hverju sinni: 

...Ég veit að ég þarf að vinna með leir og einhvern mósaík og ég 
reyni að hafa þetta ofsa opið í upphafi. Ég get varla ímyndað mér 
hvað ég ætla að gera, ég reyni að vinna svolítið þannig að ég viti 
stundum ekki hvað ég ætla að gera á mánudaginn, til dæmis erum 
við nánast búin þannig að ég þarf að bæta einhverju við. Þannig að 
ég er ekki rosagóð í því, eða mér finnst betra að hafa opið og frekar 
þá að bæta við því sumir eru komnir hægar og þá bætir maður við 
einhverju. Nú t.d á mánudaginn þarf ég að bæta við hjá Ásdísi því 
hún er miklu fljótari því ég þarf að hjálpa henni svo mikið.  Þannig 
að hún er komin með rosalega framleiðslu því ég hjálpa henni. Hún 
og Dröfn eru komnar á undan þá þarf ég að búa til aukaverkefni og 
það fer algjörlega eftir getu þeirra.  Þá þarf maður að spila eftir því 
og maður þarf að fatta hvað þeim finnst gaman... 

Björg tölvukennari telur að stundum sé erfitt sé að finna hvað kveikir áhuga hjá 

þátttakendum. Hún vill að þátttakendur séu með frumkvæðið eins og við kennslu 

fullorðinna almennt.  

... ég segi ekki gerðu þetta gerðu hitt gerðu þetta. Sé að þau eru að 
bíða eftir mér, þetta er bara eins og í fullorðinsfræðslunni,  það 
vöndust allir þessu. Sé þetta hjá eldri borgurum líka að kennarinn, 
gömlu kennsluaðferðirnar, kennarinn á að segja hvað allir eiga að 
gera og það sem ég er að sjá hjá þeim er að þau segja Björg má ég 
ekki gera þetta. Það þarf ekki endilega að vera það sem ég er að 
segja þeim að gera. Ef það er eitthvað sem þau vilja gera í tengslum 
við tölvuna, ég er voðalega ánægð þegar þau segja, „Björg má ég 
fara að skoða Manchester United eða gera þetta.“ Ég vil sjá þeirra 
frumkvæði en ekki mitt frumkvæði. 
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Í kaflanum um fullorðinsfræðslu nefnir Hróbjartur Árnason (2005) að fullorðnir 

námsmenn vilji hafa áhrif á nám sitt og vilji taka þátt í skipulagningu þess. Nám í 

grunn- og framhaldsskólum byggir á námskrám sem eru samræmdar á landsvísu og 
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skólum ber að fara eftir. Símenntun fullorðinna byggir á annars konar nálgun. Námið 

byggir ekki endilega á færni þáttum heldur getur verið til gagns og gamans og 

nemendur þurfa ekki að ljúka ákveðnum áföngum til þess að geta haldið áfram í 

námi.  

Sigrún matreiðslukennari segir frá hvernig hún skipuleggur fyrsta tíma á námskeiði: 

...í fyrsta tíma sest ég niður með þeim og kynni fyrir þeim á 
einfaldan hátt og síðan spyr ég hvað langar þig að gera, hvað langar 
þig að búa til, hvað langar þig að læra að elda. Þannig fæ ég fram 
óskir og til dæmis voru tvær konur sem langaði að borða fiskibollur, 
þær höfðu engan áhuga að búa þær til, vildu bara borða þær, þá 
gerðum við bara fiskibollur. 

Þátttakendur í þessari rannsókn höfðu öll þekkingu á aðferðum fullorðinsfræðslu og 

kenndu með þau markmið að leiðarljósi. Fyrst er að nefna að öllum fannst mikilvægt 

að námskeiðin kæmu að gagni á einhvern hátt í lífi og starfi nemenda að loknu 

námskeiði. Þau tala öll um að nemendur hafi áhuga og hafi gaman af því að vera á 

námskeiðum. Einnig kom fram að félagsleg samskipti væri mikilvægur þáttur og 

lögðu allir kennararnir áherslu á mikilvægi þess. 

Sigrún talar um að þátttakendur á sínu námskeiði upplifi ánægjulega samveru og 

hápunkturinn væri að borða saman: 

...ég upplifi að þessar konur ég er með fimm konur þetta er 
ánægjuleg samvera og stund fyrir þær og sem sagt hápunkturinn er 
að borða að vera í þessari ánægjulegri athöfn að sitja saman og 
borða og fyrir þeim er þetta ánægjulegt og félagslegt. Við vitum að 
matur er svo tengdur okkar menningu, það er allstaðar. Við erum 
alltaf að borða eitthvað þegar við höldum upp á eitthvað, það er 
mjög tengt. 

Hrönn tók dæmi af nemanda þar sem meginmarkmið hennar með námskeiðinu væri 

fyrst og fremst að hana vantaði félagskap og hugsanlega gæti námskeiðið hjálpað 

henni. Hún átti erfitt í fyrstu með að skilja þetta markmið en þegar líða tók á 

námskeiðið sá hún breytingu á nemandanum. Hún var farin að taka virkari þátt í 

samræðum en áður. 
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...Ég er svo mikill þrælahaldari að ég vil bara að fólk vinni. Ég átti í 
erfiðleikum með það stundum að hún afkastaði ekki miklu og það 
var ekki fyrr en í þriðja tíma að ég gat sætt mig við að hún þyrfti 
bara að sitja í tíu mínútur á meðan ég var að huga að hinum 
nemendunum. Mér fannst það svo óþægilegt að hún sæti bara og 
gerði ekki neitt en ég náði því í þriðja tíma. Mér var sagt að hún 
gæti orðið reið og hún yrði neikvæð og svona og það var í fyrsta 
tíma að hún hreytti í mig og ég bara hugsaði að það væri þetta sem 
gerðist með hana. En það er ekkert sem hefur gerst síðan, hún er 
mjög glöð og ánægð hér. Hún tekur þátt í samræðum og er byrjuð 
að segja eitthvað án þess að segja já og nei... Hún er, og það er  
dálítið magnað að hún er byrjuð að taka þátt í samræðum, hún gerir 
meira en bara jánka öllu. 

Björg metur ánægjuna meðal annars út frá því þegar nemendur tala um það í lokin að 

koma aftur. Hún segir einnig að erfitt sé stundum að meta hversu ánægð þau séu 

vegna þess að þau hafa lítið úthald. 

... Ég horfi frekar á það ef þau koma aftur. Þau tala um það í lokin 
að koma aftur, þau koma flest aftur og aftur. Það er svolítið erfitt að 
meta það vegna þess að mörg þeirra hafa svo lítið úthald. 

Varðandi lengd námskeiða þá eru allir þátttakendur sammála því að námskeiðin eiga 

ekki að vera lengri en sex til átta vikur.  

Ólafur segir frá því að hann hafi til dæmis byrjað á því að hafa fimm vikna námskeið 

einu sinni í viku, tvo klukkutíma í senn. Breytti hann síðan tímanum í átta skipti og 

einn og hálfan tíma í senn. 

 ...Ég held að það sé frekar gott og líka það sem mér fannst flott að 
þetta eru stutt námskeið, þetta var ekki eins og fyrir sunnan að það 
var yfir alla önnina. Eins og í keilunni þetta voru bara fimm skipti 
tveir klukkutímar, við breyttum því eftir áramót í átta skipti einn og 
hálfur tími. Það var eiginlega of langt að hafa tvo tíma. Þannig að 
við fjölguðum skiptunum, ég held að það sé bara gott. Það var 
enginn leiði kominn í mannskapinn. Það fer eftir námskeiðum. Ég 
held að þetta sé sniðugra fyrirkomulag að vera með styttri 
námskeið, fer reyndar eftir því hvað þú ert að kenna. 
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Í símenntun fullorðinna almennt er lagt upp úr því að nemendur læri til gagns og geti 

nýtt sér námið í lífi og starfi (Hróbjartur Árnason, 2005). Þátttakendur höfðu misjafna 

skoðun og reynslu að því og töldu að ekki gætu allir nemendur yfirfært efnið út í líf 

og starf. Þeir þættir sem höfðu áhrif voru meðal annars að ekki væru til verkfæri 

heima fyrir og aðstoð.  

Gunnar segir að þeir nemendur sem búi sjálfstætt eigi flestir tölvur, en þeir sem búa á 

sambýlum eiga hvorki tölvu né hafa aðgang að henni. Hann sagði að það hefði verið 

erfitt fyrir deildarstjóra Fjölmenntar að sannfæra marga aðstandendur/umboðsmenn 

um að leyfa nemendum að koma á námskeið: 

...það er mismunandi og það er sem sé, mér finnst ekki vera 
rosalegur vilji út á sambýlunum fyrir tölvunotkun fatlaðra og þau 
líta á þetta sem vandamál eða kvöð að þurfa að hugsa um tölvurnar 
og allt þetta. Deildarstjóri Fjölmenntar á erfitt með að sannfæra 
marga um að leyfa  nemendum að koma á námskeið. Ég til dæmis 
fékk einn nemanda núna á síðasta námskeið sem var með miklar 
efasemdir um... Hann er með Downs heilkenni og kominn á 
fimmtugs aldurinn... þau voru með svo miklar efasemdir um getu 
hans. En hann var síðan byrjaður að googla á Internetinu eftir þrjá 
tíma, sjáið þið.  

Hrönn sagði frá sýningu sem hún hafði sett upp með nemendum sem afar fáir mættu 

á, líkt og hún gerði fyrir yngri nemendur. Hún hafði þá hugsað með sér að gera þetta 

ekki aftur enda eflaust átti það í raun ekki við þar sem um fullorðna einstaklinga er að 

ræða. 

... Síðan t.d fyrir áramót þá höfum við oft fyrir krakkana sýningu í 
lok námskeiðsins og bjóðum öllum að koma. Hafa þetta flott setja 
upp sýningu og þá komu kannski frá fólkinu ekki nema tveir frá 
tveimur nemendum af fimm og engin frá  hinum. Þá hugsaði ég nei 
ég ætla ekki að gera þetta aftur. Hjá litlu krökkunum þá komu 
allir...Já ég var að yfirfæra frá þeim. Ég hélt líka að fólk hefði áhuga 
á því hvað þau væru að gera sko.  

Af þessu dæmi má segja að Hrönn hafi áttað sig á því að ef til vill hafði það verið 

vanhugsað að  setja upp sýningu með sama sniði og hún hafði sett upp fyrir börnin. 
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En að sjálfsögðu er það alltaf gaman og fólk hefur ánægju af því að sýna afrakstur 

sinn.  
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Með samstarfi Fjölmenntar og annarra símenntunarstöðva hefur hlutverk Fjölmenntar 

varðandi ráðgjöf og stuðning aukist. Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir um 

mikilvægi þessarar ráðgjafar og einnig hvort þörf væri á frekari fræðslu og stuðning 

við kennslu fatlaðs fólks. 

Nú þegar hefur farið fram fyrirlestur fyrir kennara símenntunarstöðva þar sem farið 

var yfir stefnuskrá Fjölmenntar, helstu fatlanir, óhefðbundnar tjáskiptaleiðir og 

uppsetningu kennsluefnis. Jafnframt var fjallað um framtíðarsýn Fjölmenntar sem  

felst í  auknu ráðgefandi hlutverki og ráðgjöf til annarra stofnanna og einstaklinga. 

Ráðgjafahlutverk Fjölmenntar er í þróun og er verið að móta hlutverkið enn betur 

(Fjölmennt e.d.). 

Þátttakendur voru allir sammála um að mikilvægt væri að hafa tengilið við Fjölmennt 

sem hefði yfirsýn yfir nemendahópinn að þeir gætu leitað til ef eitthvað kæmi upp á. 

Skiptar skoðanir voru hinsvegar á því hversu mikið vægi almenn fræðsla um fatlanir 

ætti að hafa. Ólafur sem hafði mesta reynslu af vinnu með fötluðu fólki hafði til 

dæmis þetta um fræðsluna að segja: 

Ég er búinn að fara inn á einn fyrirlestur sem fulltrúar Fjölmenntar 
fluttu. Mér finnst það megi alveg kannski leggja áherslu á það fyrir 
þá sem koma inn og kenna að þeir fái einhvern fyrirlestur á bara t.d 
einu sinni á önn, t.d í upphafi annar og kannski að það verði fari yfir 
einhver atriði sem verða í kennslunni ég held, það var mjög fínt að 
hlusta á fyrirlesturinn hjá þeim...myndakerfi þú veist við þekkjum 
þetta allt saman... þannig að það var náttúrulega, við þekktum mikið 
til að vinna með fötluðu fólki. Þannig að fyrir einstaklinga sem hafa 
engan grunn þá sé mikilvægt að það séu námskeið líka til þess að 
gera þá aðila örugga. 
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Hrönn segir frá því að hún vilji ekki hafa mikið umstang í kringum hlutina en 

mikilvægt sé þó að geta haft samband ef þörf er á. Jafnframt talar hún um að fá að 

vita örlítið um einstaklinginn áður en hann kemur.  

Ég er svo lítið fyrir fundi, ég vil bara taka þetta eins og þetta kemur 
fyrir. Af því ég nenni ekki að setja mig inní einhver stór mál sem ég 
þarf aldrei að díla við, ég díla bara við það ef það kemur. En 
verkefnastjóri Fjölmenntar er náttúrulega alveg frábær,ég get hringt 
í hana um allt sem kemur upp á og ef eitthvað sem ég er í vafa um 
þá get ég rætt það við tengilið Fjölmenntar. Aðalatriðið er að fá 
lýsingu á einstaklingunum sem eru að koma. 

Sigrún kemur inn á mikilvægi þess að vita hver fötlunin er og hvort einstaklingurinn 

sýni ofbeldisfulla hegðun og hvert tjáningarformið og hreyfigetan sé. Einnig talar hún 

um að hún verði að vita hvort ofnæmi sé til staðar, en það er þáttur sem á við um alla 

sem sækja matreiðslunámskeið. 

Ég fæ allar upplýsingar frá deildarstjóra Fjölmenntar og sest niður 
með henni og ég sé að þetta myndi ekki virka án hennar 
starfskrafts... í rauninni þarf ég að vita hvort viðkomandi sé með 
geðraskanir, ég þarf að fá að vita það upp á það sem ég sagði ykkur 
áðan um ofbeldið og líka hvort nemandinn sé með ofnæmi, það 
skiptir mjög miklu máli þegar kemur að mat. Og svo spyr ég alltaf 
hvort hann sé læs, talar hann og hvernig hann tjáir sig, ég verð að 
vita tjáninguna,verð að vita um sem sagt geðraskanir og svo 
náttúrulega um hreyfigetuna. 

Gunnar talar um að hann hafi jafnframt áhuga á því að fá einhvern sem hann gæti 

spurt um þætti sem hann vantar upplýsingar um. Á þann hátt væri hægt að bregðast 

við ákveðnum félagslegum þáttum eins og hann orðar það. 

Já mér finnst það mjög mikilvægt... En já það væri gaman að hafa 
einhvern sem maður gæti spurt um hluti eða þætti sem maður hefur 
ekki hugmynd um... væri eitthvað til einhverskonar upplýsingar eða 
sem sé manneskja, ekki bara af bókum, sem að gæti aðstoðað mann 
hvernig á að bregðast við ákveðnum félagslegum þáttum...  

Katrín talar um mikilvægi tengiliðs og einnig að fá að vita hvort það sé eitthvað 

sérstakt sem huga þarf að í tengslum við nemendur námskeiðsins: 
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Það er stuðningur að fá tengilið frá Fjölmennt, þegar hún kom með 
þátttakendum í fyrsta tíma, af því að mín kynni eru í raun svo lítil, 
mikill styrkur  og bara að fá að kynnast einstaklingnum og hafa 
hana svolítið á hliðarlínunni, ef eitthvað kæmi uppá… Og svo sendi 
hún okkur skriflega um alla, til dæmis er einn flogaveikur ,að maður 
viti það svo að maður geti tekið rétt á því ef eitthvað kemur upp á , 
gott að vera upplýstur ef eitthvað svoleiðis er. En ég nálgast þau 
bara eins og ég nálgast annað fólk almennt. 
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Hér að ofan hafa komið fram helstu skoðanir og viðhorf þátttakenda á þeim þáttum 

sem tengdust markmiði rannsóknar. Margir aðrir þættir komu fram og verður hér á 

eftir gerð grein fyrir þeim atriðum sem okkur finnst athyglisvert að fjalla um.  

Katrín sagði frá því að umræður hefðu sprottið upp á námskeiðinu varðandi innihald 

þess, Hollur og góður matur. Nemendur spurðu hana af hverju væri ekki hægt að hafa 

óhollustu námskeið. 

Svo hefur komið í ljós að þeir sem skráðu sig á námskeið, þeim 
jafnvel  ofbýður hollustan og spurðu hvort þau gætu ekki verið með 
óhollustu námskeið líka. 

Þarna er hægt að velta fyrir sér markmiðum fullorðinsfræðslu. Nemendur eiga að geta 

valið sjálfir og hugmyndir af námskeiðum eiga að koma frá þeim sjálfum. Mikilvægt 

er að hafa sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu í fyrirrúmi og þeir sem að koma að því 

að aðstoða fatlað fólk að velja á námskeið ættu eftir fremsta megni að virða þeirra 

sjálfsákvörðunarrétt.  

Sigrún sem kennir matreiðslu nefnir einnig að á sínum námskeiðum sé áhersla lögð á 

hollustu. Nefnir hún í framhaldi að því að gleyma ekki hver markmiðin séu með því 

að koma á símenntunarnámskeið. 

...er verið beina þeim inná en auðvitað þarf meira til en það er sem 
sagt mitt hlutverk  að kenna þeim hvað sé hollt og hvað sé óhollt... 
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Hvað gerum við þegar við förum á símenntunarnámskeið bara til 
þess... já njóta þess og maður þarf að passa mörkin. 

Ólafur nefnir þann þátt er varðar val á námskeiði sem snúist um hollustu og 

hreyfingu, dæmi eru um að starfsfólk og aðrir velji námskeið einungis í þeim tilgangi 

að hann eða hún hafi gott af því að hreyfa sig. Hann talar einnig um að í gegnum 

tíðina hafi fólk ekki verið duglegt við að finna út hvað fatlað fólk í raun vill gera 

sjálft og heldur vilja þau ekki viðurkenna að þau geri slíkt: 

Það voru þó nokkuð margir einstaklingar sem voru í sundi eða í 
íþróttum vegna þess að þeir sem voru að vinna með þá eða 
aðstandendur fannst að það væri svo gott fyrir þau. Þau hafa gott af 
því að hreyfa sig og svona...Ég held í gegnum tíðina að menn hafa 
ekki verið nógu duglegir að finna út hvað einstaklingarnir vilja gera 
sjálfir...Ég held að í rauninni að fólk vilji ekki viðurkenna að þau 
séu að velja fyrir fólk, júú það er alltaf einhver stýring í þessu.  

Í tengslum við fordóma í samfélaginu sagði Hrönn frá því þegar hún fór út í bæ að 

kaupa efni fyrir sitt námskeið. Hún tók að sér þessa kennslu með stuttum fyrirvara og 

var því ekki með alveg á hreinu hverjum hún væri að fara að kenna, enda lagði hún 

ekki mikla áherslu á að vita sérstaklega um það heldur einbeitti hún sér að efni 

námskeiðsins. Hún sagðist hafa í þessari ferð hafa mætt fordómum gagnvart 

geðfötluðu fólki. Hún var spurð að því meðal annars hvort hún væri ekki hrædd við 

að nota þau verkfæri eins og beittan hníf þegar hún væri að kenna fólki með 

geðfötluðum. Hún furðar sig á því af hverju fólk er haldið slíkum fordómum því nú 

lifum við á 21.öldinni þar sem tíðarandinn er gjörólíkur því sem var fyrr á tímum.  

Í tengslum við umræðu um ráðgjöf var Gunnar spurður að því hvort hann myndi sjá 

fyrir sér að tengiliður Fjölmenntar væri ekki til staðar og þátttakendur myndu sækja 

almenn námskeið símenntunarstöðva. Hann segir frá því að það að kenna fötluðu 

fólki hafi verið hin mesta áskorun fyrir sig, eins og Gunnar orðaði þetta: 

... Ég gæti aldrei farið og auglýst bara í dagskránni námskeið fyrir 
fatlaða og beðið  síðan hverjir kæmu, þá sko það væri aldrei hægt. 
Þetta er líklega mesta áskorun sem ég hef tekist á við að fara í 
gegnum. Það er auðvelt að vera klár og standa upp á töflu en að 
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þurfa að sinna þessum persónlega þætti líka, það  gerir þetta miklu 
meira starf heldur en að bara kenna. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla komu fram helstu skoðanir þátttakenda er varðar kennslu fatlaðs fólks. 

Einnig kom fram þeirra helstu kynni af fötluðu fólki og jafnframt fjölbreytt 

starfsreynsla. Fjallað var um upplifun þeirra varðandi nálgun nemenda og 

kennsluhátta sem þeir notuðu í kennslu. Í lokin komu fram hvað þátttakendur sögðu 

varðandi ráðgjöf Fjölmenntar. Í næsta kafla verða niðurstöður rannsóknar dregnar 

saman og tengdar við fræðilegt efni sem lagt var til grundvallar í ritgerðinni. Að 

lokum verður gerð grein fyrir þeim lærdómum sem draga má af rannsókninni.  
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6. Helstu niðurstöður og lærdómur 

Hér að neðan verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknar og dregnir saman 

helstu lærdómar. 

Eftir að hafa unnið úr gögnum var efnið dregið saman og skipt í sex meginþætti. Í 

töflunni hér að neðan má sjá með lýsandi hætti helstu niðurstöður úr þeim þáttum sem 

sem lagðir voru til grundvallar í ritgerðinni. 

Starfsreynsla þátttakenda. • Allir höfðu víðtæka starfsreynslu og höfðu þau öll 
fjölbreytta þekkingu úr lífi og starfi. 

• Flestir höfðu unnið lengi hjá símenntunarstöðvum 
og unnið með einstaklingsnámsþarfir.  

Fyrri kynni þátttakenda af fötluðu fólki. • Flestir höfðu haft kynni af fötluðu fólki. 
• Mæta öllum nemendum á einstaklingsmiðaðan 

hátt. 

Aðferðir í kennslu fullorðinna. • Allir  þátttakendur upplifðu nemendur  ánægða á 
námskeiðum. 

• Flestir þáttakendur upplifðu að nemendur gætu 
yfirfært þekkingu af námskeiði í aðrar aðstæður. 

• Flestir þátttakendur upplifðu að nemendur hefðu 
valið sjálfir að koma á námskeið. 

Kennsluefni /kennsluhættir. • Þátttakendur nýttu sér öll fjölbreyttar 
kennsluaðferðir. Til dæmis Learning by doing og 
herminám. 

• Allir þátttakendur lögðu áherslu á 
einstaklingsnálgun. 

• Myndræn framsetning á kennsluefni. 

Viðhorf og skoðanir þátttakenda á 
ráðgjöf/stuðning frá Fjölmennt.  

• Allir þátttakendur sögðu að mikilvægt væri að hafa 
tengilið milli kennara og nemenda. (Ráðgjafi 
Fjölmenntar)  

• Flest töldu mikilvægt að fá að vita almennt um 
nemandann tengt fötlun, til að nefna flogaveiki, 
ofbeldishneigð, ofnæmi, tjáskipti og hreyfigetu. 

Aðrir þættir sem þátttakendur sögðu frá 
sem vöktu spurningar hjá 
rannsannkendum. 

• krefjandi kennsla 
• skortur á aðbúnaði  
• breyting á áherslum námskeiða 
• félagsleg markmið með að koma á námskeið 
• Mikilvægi samverunnar, ólík markmið nemenda. 

Þátttakendur voru allir með mikla starfsreynslu og höfðu komið víða við í lífi og 

starfi. Þekking þeirra nýttist vel í kennslunni og reyna þau eftir fremsta megni að 

mæta þörfum og óskum nemendans. Auk þess höfðu flestir þátttakendur unnið lengi 

við símenntunarstöðvar. Að okkar mati hefur starfsreynsla þeirra haft jákvæð áhrif á 

kennslu fatlaðra nemenda.  
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Ef bornar eru saman niðurstöður rannsóknar við úttekt á Fjölmennt á Akureyri 

varðandi starfsreynslu og þekkingu þátttakenda teljum við að sá kostur sé betri að 

nemendur á námskeiðum geti að einhverju leyti haft um það að segja hvað þeir vilja 

læra. Það samræmist kenningum Knowles eins og talað er um í kaflanum um 

fullorðinsfræðslu varðandi sjálfsmynd fullorðinna nemenda. Þeir vilja vera sjálfstæðir 

og taka ábyrgð á sjálfum sér. Þekking kennara geti síðan komið til móts við þarfir 

þeirra og langanir. Þátttakendur höfðu allir orð á því að mikilvægt væri að geta komið 

til móts við óskir og langanir nemenda. Sem dæmi má taka Gunnar sem kenndi á 

tölvunámskeiði, hann hefur fjölbreytta þekkingu á tölvum og gat komið til móts við 

nemendur með fjölbreytilegum hætti. 

Í niðurstöðum kom í ljós að leggja þarf áherslu á fjölbreytni í námskeiðum. Í viðtali 

við Hrönn segir hún að í tengslum við handverksnámskeið að hún vilji nýta sína 

þekkingu á skúlptúrgerð og sér fyrir sér að geta boðið upp á slíkt námskeið í 

framtíðinni. Ef marka má þessar niðurstöður teljum við að til þess að koma í veg fyrir 

stöðnun á námskeiðstilboði þurfi að ráða kennara sem hafa víðtæka reynslu og hafi 

vilja í að vera óhrædd við að kenna nýtt efni. 

Þegar skoðaðar eru hugmyndir Wolfensberger um eðlilegt líf eins og getið var í 

kaflanum um þróun hugmyndafræðinnar þar sem hann leggur áherslu á að ef við 

erum meðvituð um hvers vegna við veitum góða þjónustu og hvaða afleiðingar hún 

getur haft fyrir fatlað fólk sé auðveldara að bæta hana. Einnig talar hann um 

áhrifaríkustu leiðina til náms að mikilvægt sé að vekja athygli á jákvæðum táknum í 

umhverfinu sem auka gildi einstaklinga í augum annarra. Þar getur meðal annars 

verið um að ræða viðmót, virðingarstöðu og réttindi í samfélaginu (Nirje, 1980). Í 

niðurstöðum rannsóknar kom fram að þekking á fötlun er ekki lykilatriði, heldur 

viðmót og reynsla af kennslu ólíkra nemendahópa. Tveir þátttakenda höfðu engin 

kynni haft af fötluðu fólki, en töldu það ekki hafa neikvæð áhrif á kennslu á 

námskeiðum. Fjórir þátttakendur höfðu haft einhver kynni og jafnvel mikil. Eins og 

þátttakendur nefndu: kennt nemendum með allskonar sérþarfir, í gegnum vini, 

meðlimur í stuðningshóp, átti fatlaða systur, hafa starfað lengi með fötluðum, auk 

þess er einn þátttakandi með fötlun.  
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Undirbúningur kennslunnar var ekki sá sami hjá þeim sem ekki þekktu til fatlaðs 

fólks. Gunnar til dæmis las sér til í handbókum um fötlun áður en hann hóf kennslu. 

Hann var óöruggur í byrjun en ákvað síðan að taka eitt skref í einu og byrja á því að 

sjá hvar nemandinn væri staddur. Katrín sem þekkti heldur ekki til fatlaðra ákvað að 

taka á móti nemendum eins og hún hafði gert á almennum námskeiðum. Á þennan 

hátt má segja að kennarar nýti sér fjölbreytta kennsluhætti eins og kom fram í 

kaflanum um fjölgreindarkenningar varðandi kennslunálgun þegar nemendur búa yfir 

mismunandi getu.  

Allir þátttakendur áttu það sameiginlegt að vera jákvæðir í garð kennslunnar og 

viðmót þeirra var almennt gott og báru þau virðingu fyrir nemendum sínum. Töluðu 

þau jafnframt um að upplifun þeirra á námskeiðum væri að nemendur væru ánægðir 

og leituðu til þeirra á námskeiðum. 

Í kaflanum um fullorðinsfræðslu talar Rogers (2001) meðal annars um að kjarninn í 

kennslunni sé að kennari geti kennt með fjölbreytilegum hætti, komið með 

hugmyndir og upplýsingar inn í kennslu. Ef marka má niðurstöður, þá er mikilvægt 

að kennari geti komið til móts við þarfir nemenda á námskeiðum. Til dæmis hafði 

Gunnar sem kennir á tölvur sniðið kennsluna út frá áhuga nemenda og fjölbreytileg 

þekking hans á kennsluefni hjálpaði honum að koma til móts við þarfir nemenda. 

Í kaflanum um fjölbreytta kennsluhætti er fjallað um fjölgreindakenningu Howard 

Gardners þar sem hann talar meðal annars um að greind mannsins snúist um þann 

hæfileika að geta leyst úr þrautum og vandamálum.  

Í stefnuskrá Fjölmenntar segir meðal annars varðandi starfsmannastefnu að hafa þarf í 

huga að skipa starfsfólk með mismunandi menntun og reynslu. Fjölmennt á einnig að 

tryggja einstaklingsmiðaða, heildræna og sveigjanlega þjónustu við notandann hvað 

varðar þarfir og áhugamál hvers og eins. Við skipulagningu á starfsemi verði 

fjölbreytni í markmiðum, viðfangsefnum og starfsháttum haft að leiðarljósi.  

Ef unnið er eftir fjölgreindakenningu gefur það kennaranum tækifæri til að þróa með 

sér fjölbreyttar aðferðir, engin ein aðferð hentar öllum nemendum. Einstaklingar búa 
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yfir ólíkri hæfni í greindunum níu þannig að tiltekin aðferð getur hentað ákveðnum 

hópi nemenda en ekki öðrum (Armstrong, 2000/2001). Í kennslu fatlaðs fólks er 

fjölgreindarkenningin verkfæri til þess að vinna eftir og þeir sem koma að kennslu 

ólíkra hópa með ólíka getu ættu að tileinka sér ofangreinda kenningu. 

Eins og kom fram í niðurstöðum þá hafa nemendur ólíkar óskir og ólíka styrkleika. 

Þátttakendur nálguðust allir nemendur á einstaklingsmiðaðan hátt og reyndu eftir 

fremsta megni að koma til móts við óskir þeirra. Einnig töluðu þátttakendur um að 

þeir leituðust við að finna styrkleika hvers og eins. 

Í niðurstöðum rannsóknar kom fram að allir þátttakendur voru með sambærilega 

kennslunálgun. Þau tóku dæmi um að í fyrsta tíma lögðu þau áherslu á að kynnast 

nemendum, sjá hvar áhugi þeirra liggur og horfðu til getu þeirra. Þannig fengu 

þátttakendur tilfinningu fyrir því hvar nemandinn var staðsettur jafnframt hverjar 

óskir og langanir nemenda væru á námskeiðinu. 

Eins og fram kemur í kaflanum um valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt er mikilvægt 

að virðing sé borin fyrir áhuga nemenda og löngunum á námskeiðum. Einnig er talað 

um að efla þurfi hvatningu hjá fötluðu fólki varðandi ákvörðunartöku um nám, 

markmið þess og leiðir. Í þessu samhengi er jafnframt vísað til fullorðinna 

námsmanna í kaflanum um fullorðinsfræðslu þar sem fjallað er um eigin 

markmiðssetningu í námi. 

Einnig lögðu þau áherslu á einstaklingsmiðaða nálgun og verkefni sem hentuðu getu 

hvers og eins. Eins og kemur fram hjá Gunnari sem kennir tölvunámskeið höfðu 

nemendur tækifæri til að læra það sem þau höfðu áhuga á og einnig það sem þau réðu 

við. Gunnar gat beitt fjölbreyttum kennsluaðferðum og námsefni sem hæfði hverjum 

og einum. 

Eins og stendur í kaflanum um Fjölmennt þar sem vísar er í þau megingildi í 

starfsemi hennar er talað um að jafnræði skuli gilda og fatlað fólk fái alla fræðslu sem 

teljist sambærilegt við það sem þykir sjálfsagt og nauðsynlegt að fólk fái almennt. 
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Jafnframt er talað um í hugmyndafræði fullorðinsfræðslu mikilvægi þess að hafa 

tækifæri á því að mennta sig á fullorðinsárum, markmiðum og tilgangi námsins. 

Í niðurstöðum kom í ljós að félagsleg samskipti er mikilvægur þáttur og dró hver og 

einn kennari fram mikilvægi þess í kennslu. Sigrún talaði um að þátttakendur á sínu 

námskeiði upplifi ánægjulega samveru og hápunkturinn væri að borða saman. Eins og 

talað er um í kaflanum um þróun hugmyndafræði þar sem fjallað er um lífsgæði er 

vísað í þá þætti sem mikilvægir eru í lífi allra og einn af þeim þáttum eru félagsleg 

tengsl. 

Eins og fram kemur í niðurstöðum rannsóknar þá segja þátttakendur jafnframt frá því 

að námskeiðin taka mið af þörfum nemenda og þau nálgast nemendur á 

einstaklingsmiðaðan hátt. 

Með frekari möguleika fatlaðs fólks á námi hjá símenntunarstöðvum verður virkni 

þeirra meiri í samfélaginu og eru þeir þættir í anda félagslegra sjónarhorna innan 

fötlunarfræðinnar. Dæmi um byggingu breska félagslega líkansins, að eitthvað sé í 

eðli umhverfisins svo sem félagsleg mismunun og hindranir  af ýmsu tagi (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Á þennan hátt er verið að draga úr þessum félagslega 

mismunun. 

Í kaflanum um fullorðinsfræðslu segir að hugmyndafræði fullorðinsfræðslu sé meðal 

annars sú að námskeiðin svari raunverulegum þörfum markhópsins, jafnframt að 

kynning námskeiðsins gefi skýrt til kynna hvað eigi að kenna og hvaða gagn 

nemendur hafa af námskeiðinu. Kennarar geta stutt nemendur með þessum hætti og 

stuðlað að auknum áhuga með því að hjálpa þeim að sjá hvaða gagn þeir hafa á 

námskeiðinu í lífi og starfi. 

Í þessu samhengi er hægt að vísa í stefnuskrá Fjölmenntar þar sem talað er um að 

skipulagning þjónustu skuli byggjast á að efla tengsl þátttakenda við umhverfi sitt og 

daglegt líf, hvort heldur í tómstundum eða daglegu starfi (Fjölmennt, e.d.). 

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur kenndu í anda fullorðinsfræðslu og má þar 

nefna dæmi eins og skipulagningu á fyrsta tíma þar sem lögð var rík áhersla á að 
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virkja nemendur hvað varðar óskir þeirra og langanir. Einnig kom fram að 

þátttakendur upplifðu nemendur sína ánægða einn fjórir af tveimur þátttakendum 

töldu þá hafa valið sjálfir námskeiðin. Eins og talað er um í kaflanum um 

fullorðinsfræðslu þar sem fjallað er um að fullorðnir námsmenn vilja meðal annars 

skipuleggja nám sitt, jafnframt í tengslum við val á námskeiðum þá er fjallað um 

mikilvægi sjálfsákvörðunarréttar og valdeflingu í lífi fatlaðs fólks. 

Einnig kom fram í niðurstöðum að allir voru á sama máli um að lengd námskeiða ætti 

að vera sambærileg við önnur námskeið símenntunarmiðstöðva. Einnig töldu allir 

þátttakendur að stutt og hnitmiðuð námskeið væru hentugasta leiðin og gagnsemi 

þeirra væri jafnframt best. Í framhaldi að umræðum um lengd námskeiða kom fram 

að þátttakendur töldu varðandi fjölbreytt námskeiðsval að betra væri að kennarar 

væru ráðnir inn eftir fagsviði þeirra, og eðlilegast væri að kennarar séu ráðnir inn til 

einstakra verkefna fyrir sakir sérhæfingu sinnar til að fá bestu þekkingu. 

 Sjálfsákvörðunarréttur er það mikilvægasta í lífi hvers og eins. Það er mikilvægt fyrir 

þá sem vinna með fötluðu fólki  að virða óskir, viðhorf og venjur einstaklingsins 

(Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur Árnason, 2004). Sú spurning vaknaði hjá 

þátttakendum rannsóknar hvort nemendur hafi sótt námskeið á eigin forsendum. 

Þátttakendur nefndu einnig að í sumum tilfellum hafi nemandi fyrst og fremst verið á 

námskeiði vegna þess að heilsufarslega hefði hann/hún gott af því að taka þátt í 

námskeiðinu, en ekki hvort hann hefði einhvern áhuga eða ánægju af því. 

Breska fræðikonan Jeanne Sutcliffe (1991) telur að valdefling og sjálfsstyrking eigi 

að vera yfirmarkmið í allri fræðslustarfsemi þar sem fullorðnir fatlaðir sækja nám. 

Hvetja eigi fatlað fólk til að taka ákvarðanir um nám sitt bæði hvað varðar markmið, 

leiðir og innihald námskeiða. Ef marka má þessa þætti fullorðinsfræðslunnar sem 

snýst um einstaklingsmiðaða námsnálgun sem byggir á óskum nemandans og stuðlar 

hún að valdeflingu fatlaðs fólks. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttakendur eru að 

vinna í anda hugmyndafræði símenntunar og fullorðinsfræðslu. 

Í niðurstöðum kom í ljós að lögð var áhersla á að koma til móts við þarfir nemenda 

og töldu allir þátttakendur að mikilvægt væri að nálgast nemendur á 



52 

einstaklingsmiðaðan hátt og taka mið af þeirra óskum. Einnig kom fram að að allir 

þátttakendur voru ánægðir með þá ráðgjöf sem væri til staðar í dag hjá Fjölmennt. 

Skiptar skoðanir voru þó um hversu mikil almenn fræðsla um fatlanir ætti að vera. 

Í kaflanum um Fjölmennt er talað um að lögð sé áhersla á að fatlað fólk fái alla þá 

fræðslu, ráðgjöf og stuðning, sem getur talist sambærilegur við það sem þykir 

sjálfsagt og nauðsynlegt að fólk fái almennt. Stefna Fjölmenntar er jafnframt sú að 

skapa fólki með fötlun möguleika til aukinnar þátttöku í lífi og starfi samfélagsins á 

við aðra þjóðfélagsþegna og að henni verði framfylgt með fjölþættri og heildrænni 

þjónustu í formi fræðslu, ráðgjafar, stuðnings og félagsstarfs. Ef marka má 

niðurstöður teljum við að mikilvægi ráðgjafahlutverks Fjölmenntar fyrir kennara hjá 

almennum símenntunarstöðvum styrki möguleika fatlaðs fólks til náms á 

fullorðinsárum. 

Aðrir þættir sem komu fram í niðurstöðum sem ekki voru lagðir til grundvallar í 

ritgerðinni en þóttu athyglisverðir voru til að nefna umfjöllun um val á námskeiði, 

skort á aðbúnaði, mikilvægi félagslegra markmiða og ólík markmið nemenda á 

námskeiðum. Allir þessir þættir snúa að einhverju leyti að réttindum fatlaðs fólks, 

valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétti . Það er mikilvægt að virða sjálfsákvörðunarrétt 

hins fatlaða þegar hann velur námskeið. Hann verður að fá að velja námskeið á sínum 

forsendum, mikilvægt er að aðstandendur eða aðrir tengiliðir hafi sem minnst áhrif á 

val hans. 

Varðandi skort á aðbúnaði kom fram í niðurstöðum í framhaldi af tölvunámskeiði að 

lítill vilji væri fyrir hendi að aðstoða fólk við að fá tölvur og þá sérstaklega þeir sem 

byggju á sambýlum. Anna Soffía Óskarsdóttir (2003) skrifar um lífsgæði sem 

mikilvægi fyrir alla og ekki síður fyrir fatlaða einstaklinga. Hugtakið byggir á 

margvíslegum þáttum hvað varðar persónulegar og sálrænar aðstæður, félagsleg 

tengsl, heimilishætti, atvinnu/dagleg viðfangsefni og tómstundir, sem hafa gagnkvæm 

áhrif á upplifun einstaklingsins af sjálfum sér og umhverfi sínu. Í þessu samhengi þá 

er mikilvægt að efla fatlað fólk til virkrar þátttöku og styðja þau í bættum lífsgæðum.   
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Einnig fannst okkur áhugavert að heyra þátttakendur tala um í tengslum um misjöfn 

markmið nemenda, að þau hafi lagt áherslu á mikilvægi samverunnar. 

Eins og fram hefur komið voru nýverið samþykkt lög á Alþingi um framhaldsfræðslu. 

Menntamálaráðherra birti stutta grein í vefriti mennta og menningarmálaráðuneytis í 

tilefni af lagasamþykktinni. Þar segir hún að mikilvægt sé að samfélagið taki þátt í 

framhaldsfræðslu og leggi til fjármagn. Jafnframt nefnir hún að fjölgun þeirra sem 

halda áfram námi að loknum grunnskóla hafi ekki fylgt fjölgun þeirra sem ljúka 

háskólanámi. Með því að virkja framboð á sviði framhaldsfræðslu er verið að koma 

til móts við þá sem ekki hafa lokið námi að loknum grunnskóla. Sterk samfélagsleg 

rök eru fyrir framhaldsfræðslu og telur hún upp fjögur meginrök fyrir því. Í fyrsta lagi 

þau mannauðsrök sem snúast um meðal annars að efla lífsgæði þeirra sem sækja sér 

aukna fræðslu og menntun. Í öðru lagi þau lýðræðisrök sem snúast um að vinna að 

endurnýjun undirstöðuþekkingar almennings. Í þriðja lagi mikilvægi jafnræðisraka 

vegna bils í menntakerfinu og á það að vera hlutverk framhaldsfræðslunnar að 

minnka það bil. Í fjórða og síðasta lagi nefnir hún almenn tæknirök sem snúast um að 

tryggja almennan tæknilegan grunn og hreyfanleika fólks á vinnumarkaði. Hún segir 

jafnframt að með lögunum sé verið að lögbinda framlag ríkisins og styrkja með því  

lagarammann (Vefrit mennta og menningarmálaráðuneytis, 2010). 
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Eftir að hafa unnið úr gögnum rannsóknar eru helstu lærdómar eftirfarandi: 

� Kennarar kenna í anda fullorðinsfræðslu og markmiðin eru sambærileg við 

önnur almenn námskeið. 

� Þátttakendur voru allir jákvæðir gagnvart því að taka á móti fötluðum 

nemendum. 

� Þekking á hugmyndafræði fötlunarfræðinnar er ekki forsenda þess að 

kennarar geti tekið á móti fötluðum nemendur í almennum 

símenntunarmiðstöðvum. 
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� Kennarar nýta sér fjölbreytileg fagleg fræði í kennslu fatlaðra nemanda. 

� Ef sett voru raunhæf markmið þá var virkni nemenda meiri heldur en ef um 

óraunhæf markmið var að ræða. 

� Auka þarf námskeiðsframboð fyrir fatlað fólk í símenntunarmiðstöðvum.  

� Fötlun einstaklings virðist ekki vera hindrun við val á námskeiði.  

� Kennarar símenntunarstöðva ættu að nýta sér ráðgjöf Fjölmenntar og gefa 

upplýsingar um hversskonar fræðslu þeir vilja. Með því væri hægt að 

skipuleggja fræðslu enn betur þannig að hún yrði hagnýt fyrir kennara 

símenntunarmiðstöðva.  

Á meðan á ritgerðinni stóð vöknuðu spurningar og umræður hjá okkur um frekari 

rannsóknir á þessu sviði. Þær voru meðal annars: 

� Að skoða aukna þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu.  

�  Skoða hvort námskeiðin séu raunverulega eða með einhverjum hætti að 

nýtast nemendum í daglegu lífi og starfi. 

� Skoða hvort atvinnumöguleikar fatlaðs fólks aukist í kjölfar aukins framboðs 

á námi við almennar símenntunarstöðvum. 

Markmiðið með rannsókninni er fyrst og fremst hugsað í þeim tilgangi efni hennar að 

skapi umræður. Okkur fannst á þessum tímum þar sem möguleiki fatlaðs fólks að 

sækja nám við aðrar menntastofnanir færist í aukanna og  ekki síst með samþykki um 

lög um framhaldsfræðslu þá sé ástæða til að stuðla að umræðu á þessu sviði.  
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7. Lokaorð 

Þessi rannsókn fjallar um viðhorf og skoðanir kennara símenntunarstöðva hvað 

varðar fatlaða nemendur. Möguleiki fatlaðs fólks að stunda nám við aðrar 

menntastofnanir hefur færst í aukana og því lögðum við til grundvallar í þessari 

ritgerð að skoða hvernig kennarar undirbúa sig undir kennslu fatlaðs fólks. Fjölmennt 

hefur boðið upp á þann möguleika að veita sínum markhóp stuðning við að sækja 

námskeið við aðrar menntastofnanir.  

Von okkar er að niðurstöður rannsóknarinnar varpi ljósi á stöðu kennara sem koma að 

kennslu fatlaðs fólks við aðrar almennar símenntunarstöðvar, einnig að þær skapi 

almennar umræður um möguleika fatlaðs fólks til náms. Ósk okkar er að með nýjum 

lögum um framhaldsfræðslu aukist möguleikar fatlaðs fólks til að sækja námskeið í 

almennum menntastofnunum. Teljum við að ráðgjafarhlutverk Fjölmenntar eigi eftir 

að aukast og vonum við að sem flestir fái tækifæri á því að sækja námskeið 

annarsstaðar en í Fjölmennt. En verum þó vakandi fyrir þeim markhóp sem sökun 

skerðingar þarf meiri þjónustu og er Fjölmennt  sá staður sem starfsmenn hafa 

sérhæft sig í að starfa með fötluðum og beita þeir sinni fagþekkingu í öllu starfi sínu 

þar. 
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