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Formáli 
 
Hugmyndin að þessari rannsókn kviknaði þegar við vorum að tala við leiðbeinanda 

okkar í vettvangsnámi á starfsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri, á fjórða ári í 

fjarnámi í þroskaþjálfun. Okkar hugmynd var að tengja lokaverkefnið við 

vettvangsstað. Eftir miklar vangaveltur varð niðurstaðan að kanna hvað tæki við hjá 

nemendum starfsbrautar eftir að þeir ljúka námi. Það vakti áhuga okkar á að vita hvað 

þessum nemendum stæði til boða. Rannsóknarverkefnið var unnið undir leiðsögn 

Helgu Gísladóttur deildarstjóra hjá Fjölmennt í Reykjavík. 

 

Við viljum þakka öllum þeim sem tóku þátt og gáfu sér tíma til að hitta okkur. Það var 

nauðsynlegt til þess að við gætum unnið þessa rannsókn. Stjórnendum 

Verkmenntaskólans á Akureyri, þá sérstaklega Rögnvaldi Ragnari Símonarsyni 

kennslustjóra starfsbrautar, viljum við þakka fyrir að aðstoða okkur við að fá þær 

upplýsingar sem voru okkur nauðsynlegar. Leiðsagnarkennara okkar Helgu 

Gísladóttur þökkum við fyrir góðar ábendingar og leiðsögn, Önnu Elísu 

Hreiðarsdóttur og Stellu Sverrisdóttur fyrir yfirlestur og leiðbeiningar. 
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Inngangur 
 
Í námsskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla (Menntamálaráðuneyti, 2005) kemur 

fram að nemendur eiga að fá tækifæri til að tengja saman starfsþjálfun og nám í skóla 

og á vinnustað og auka þannig vinnufærni sína. Einnig kemur fram að þeir eigi að fá 

tækifæri til þess að taka þátt á almennum vinnumarkaði að námi loknu. 

Atvinna skipar stórt hlutverk í lífi hverrar manneskju og það er öllum mikilvægt 

að geta lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins. Þetta á jafnt við um fatlað sem 

ófatlað fólk. 

Í 15.gr. laga nr. 80/1996 um framhaldsskóla kemur fram að allir þeir sem lokið 

hafa námi í grunnskóla eigi þess kost á að hefja nám á framhaldsskólastigi. Þeim 

nemendum sem ekki hafa náð tilskildum árangri í grunnskóla, á að standa til boða 

fornám eða nám í sérstökum deildum. 

Með þessum lögum urðu miklar breytingar. Fatlaðir einstaklingar eiga nú kost á 

því að stunda nám eftir að grunnskólagöngu þeirra lýkur. 19 starfsbrautir eru 

starfræktar við 17 framhaldsskóla landsins. Með rannsókn viljum við kanna hvað 

tekur við eftir nám á starfsbraut Verkmenntaskólanum á Akureyri (VMA) en rannsókn 

okkar beinist eingöngu að þeim skóla. 

Þetta er eigindleg rannsókn sem nær til þeirra einstaklinga sem útskrifast hafa af 

starfsbraut VMA eftir fjögurra ára nám, en fyrstu nemar útskrifuðust 2003, alls hafa 

sex nemendur útskrifast en fimm tóku þátt í rannsókninni. Spurt var um námið á 

starfsbraut, atvinnuþátttöku, samskipti og fleira sem okkur fannst skipta máli. Til að fá 

fleiri sjónarhorn leituðum við einnig upplýsinga hjá kennslustjóra starfsbrautar VMA 

og einum atvinnurekanda. 

Uppbygging verkefnisins er með eftirfarandi hætti. Fyrsti kafli fjallar um 

mannréttindi og menntun með áherslu á lög og reglugerðir sem tengjast málefnum 

fatlaðra einstaklinga. 

Annar kafli inniheldur þá hugmyndafræði sem nauðsynlegt er að komi fram til 

þess að varpa ljósi á það sem hefur verið ríkjandi í málefnum fatlaðs fólks á liðnum 

árum. Einnig er fjallað um þá þjónustu sem Atvinna með stuðningi, Fjölmennt, 

Punkturinn og Símey bjóða upp á. 

Í þriðja kafla segjum við frá Verkmenntaskólanum á Akureyri, almennu námi, 

starfsbraut, framtíðarsýn og fleiru. 
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Fjórði kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, markmið hennar og 

rannsóknarspurningar sem og rannsóknaraðferð og þátttakendur. 

Atvinna eftir nám á starfsbraut er viðfangsefni fimmta kafla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar koma fram í sjötta kafla og ásamt hugleiðingum 

okkar. 

 

Skilgreiningar og hugtök 

 

Fatlað fólk. Í rannsóknarverkefni okkar höfum við kosið að nota hugtakið fatlað fólk. 

Sú ákvörðun var tekin eftir að hafa lesið grein Rannveigar Traustadóttur (2003). Innan 

fötlunarfræða hefur verið lögð áhersla á að nota hugtakið fatlað fólk. Með því er verið 

að segja að fötlunin sé ekki einstaklingsins heldur samfélagsins sem mætir ekki 

þörfum þess. 

 

Verkmenntaskólinn á Akureyri. Í þessu rannsóknarverkefni er mikið fjallað um 

Verkmenntaskólann á Akureyri þar sem nemendur sem útskrifast hafa af starfsbraut 

þess skóla eru viðfangsefni okkar. Algengt er að skólinn noti skammstöfunina VMA 

og gerum við það yfirleitt í þessu verkefni. 

 

Atvinna með stuðningi. Vegna eðlis rannsóknar okkar er mikið fjallað um atvinnu með 

stuðningi. Venjan er að skammstöfunin AMS sé notuð fyrir þá starfssemi og gerum 

við það í ritgerðinni. 
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1. Mannréttindi og menntun 
 

Í þessum kafla ætlum við að fjalla um mannréttindi og menntun með áherslu á málefni 

fatlaðra einstaklinga og menntun þeirra þar sem rannsókn okkar fjallar um nám á 

starfsbraut Verkmenntaskólans á Akureyri. Því viljum við gera grein fyrir þeim 

reglum sem í gildi eru. Okkur finnst nauðsynlegt að það komi fram hvað segir í 

alþjóða sáttmálum og lögum um málefnið sem við erum að fjalla um. 

 

„Mannréttindi eru réttindi sem (siðferðilega eða stjórnmálalega) gengið er út frá að 

gildi fyrir alla, eða sem (lögfræðilega) gildi fyrir alla. Mannréttindi eru réttindi fyrir 

allar manneskjur“. Grundvöllur alþjóðlegra mannréttindasáttmála er að allir menn hafi 

jafnan rétt til mannréttinda og frelsis og bann við mismunun. Þessar áherslur hafa 

verið ríkjandi frá því að Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt 

1948 (Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Mannréttindi eiga við um alla menn jafnt og án skilyrða. Þau eru réttindi sem 

við fáum eingöngu vegna þess að við erum manneskjur. Mannréttindi eru ofar lögum, 

því ef lög ganga gegn þeim er talað um óréttlát lög. Til þess að skilja 

mannréttindahugsjónina er mikilvægt hverjum og einum að geta sett sig í spor 

annarra. Til að manneskja geti lifað með reisn þarf að sýna henni virðingu (Ástríður 

Stefánsdóttir, 2005). 

Menntun er mikilvæg fyrir samfélagið í heild sinni en ekki aðeins fyrir 

einstaklinginn sem í hlut á. Ein af megin stoðum lýðræðis er almenn menntun og segja 

má að hún sé undirstaða almennrar velferðar og menningar. Segja má að rétturinn til 

menntunnar sé mikilvæg forsenda þess að fólk fái notið annarra mannréttinda sem 

þeim eru tryggð. Skortur á grunnmenntun getur hindrað að fólk leiti réttar síns 

gangvart vinnuveitendum og yfirvöldum (Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Þekking og fræðsla er besta vörnin gegn fordómum. Almenn menntun er því 

mikilvæg fyrir fatlað fólk þar sem hún eykur og bætir mannréttindi þeirra og eyðir 

fordómum í samfélaginu (Brynhildur Flóvenz, 2004). Segja má að 26. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna hafi tvær hliðar. Hún kveður á um rétt 

allra til menntunar og inntak og markmið menntunar. Síðari hluti hennar er 

mikilvægur fyrir fatlaða einstaklinga þar sem áhersla er lögð á að innræta nemendum 

virðingu fyrir mannhelgi, mannréttindum, efla skilning og umburðarlyndi. En þessir 
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þættir eru mikilvægir varðandi það að samfélagið verði aðgengilegra fyrir fatlað fólk 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1995). 

Salamanca-yfirlýsingunni (Menntamálaráðuneyti, 1995) er ætlað að vera 

leiðbeinandi um menntun einstaklinga með sérþarfir. Megináhersla hennar er annars 

vegar á skóla án aðgreiningar og hins vegar á nauðsyn þess að taka mið af 

fjölbreytileika og einstaklingsþörfum nemenda. Í 2. gr yfirlýsingarinnar segir að: 

 

Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari 

mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum 

örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun 

öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna 

góða menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild 

og bæti, þegar til lengdar lætur, nýtingu fjármuna. 

 

1.1 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu Þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á allsherjarþinginu þann 

10. desember 1948. Yfirlýsing þessi telst ekki þjóðréttarsamningur í skilningi þess 

hugtaks og er því ekki bindandi að lögum fyrir þau ríki sem eru aðilar að SÞ. 

Mannréttindayfirlýsingin hefur táknrænt gildi og flestar stjórnarskrár, sem settar hafa 

verið eftir 1948, fela í sér meginreglur hennar (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Ekki er mikið fjallað um fötlun í Mannréttindayfirlýsingunni. Hugtakið fötlun 

kemur aðeins fram í 25. gr. yfirlýsingarinnar. Þó svo sé er yfirlýsingin engu að síður 

mikilvæg til að vernda og bæta mannréttindi fatlaðs fólks þar sem þeir eiga að 

sjálfsögðu sama tilkall og aðrir til mannréttinda og virðingar. Þar segir í 1. tölulið: 

 

Hver maður á kröfu til lífskjara, sem nauðsynleg eru til 

verndar heilsu og vellíðan hans sjálfs og fjölskyldu hans. 

Telst þar til matur, klæðnaður, húsnæði, læknishjálp og 

nauðsynleg félagshjálp, svo og réttindi til öryggis gegn 

atvinnuleysi, veikindum, örorku, fyrirvinnumissi, elli eða 

öðrum áföllum, sem skorti valda og hann getur ekki við gert 

(Brynhildur Flóvenz, 2004). 
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1.2 Íslenska velferðarkerfið 

Velferðarstefna hvers þjóðfélags endurspeglar þá viðurkenningu á samfélagslegri 

ábyrgð sem er ríkjandi hverju sinni. Lífsskilyrði og lífshættir þjóða eru að miklum 

hluta mótuð af skipan velferðarmála hvers samfélags. Samkvæmt skilgreiningu 

Vilhjálms Árnasonar á heilbrigðu samfélagi leitast það við að veita öllum þegnum 

sínum jafna möguleika til að þroska hæfileika sína og njóta þeirra gæða sem lífið 

hefur upp á að bjóða. Vilhjálmur telur sannan mælikvarða á heilbrigði samfélagsins að 

samræmi sé á milli hugsjóna þess og veruleika (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). 

Tuttugasta öldin var öld velferðarsamfélagsins. Einhverskonar velferðarskipan 

ríkir hjá öllum nútímalegum þjóðum. Hugmyndin er að ríkisvaldið láti sig lífskjör 

þegnanna varða en sú hugmynd er nátengd lýðræðislegri stjórnsýslu. Misjafnt er þó 

hversu langt einstakar þjóðir ganga hvað varðar þróun opinberrar forsjár á þessu sviði. 

Einnig eru leiðirnar ólíkar sem farnar hafa verið. Þjóðfélagsaðstæður, ríkjandi 

hugarfar og stjórnmál hafa sett sitt mark á þróun velferðarsamfélagsins (Stefán 

Ólafsson, 1999). 

Þjónusta við fatlað fólk miðast að miklu leyti við það velferðarstig sem hvert 

þjóðfélag býr við en það getur verið mjög mismunandi. Hins vegar er það svo að það 

getur verið umdeilanlegt í hverju velferð er fólgin. Velferð er ekki sama og velmegun 

og vísar velmegun í raun til lífskjara fólks, en velferð felur aftur á móti ætíð í sér 

lífsgæði. Hið opinbera hefur afdráttarlausar skyldur gagnvart þegnum sínum. Þannig 

ber að tryggja að heilbrigðisþjónusta standi öllum til boða og allir eigi kost á menntun 

óháð efnahag og búsetu (Bragi Guðbrandsson, 1991). 

Af ýmsum ástæðum er menntunarstig fatlaðra lægra en ófatlaðra einstaklinga 

hér á landi. Á því geta verið eðlilegar skýringar svo sem þroskahamlanir einstaklinga 

sem geta komið í veg fyrir möguleika þeirra til menntunar. Aftur á móti eru til tilfelli 

þar sem fötlun einstaklingsins gerir það að verkum að hann getur ekki stundað nám 

sitt á sömu forsendum og ófatlaðir. Í þeim tilfellum er það skólakerfisins og 

samfélagsins alls að finna þau úrræði sem henta viðkomandi, að svo miklu leyti sem 

hægt er, svo hann eigi möguleika á að stunda það nám sem hugur hans stendur til burt 

séð frá fötlun hans (Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Velferðarsamfélagið sem við þekkjum á Íslandi í dag þróaðist frá fátækraaðstoð 

til félagslegra trygginga. Árið 1936 tóku lög um alþýðutryggingar gildi og náðu þau 

til allra þátta félagslegra trygginga það er elli, örorku, slysa, veikinda og 
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atvinnuleysis. Almannatryggingalögin tóku síðan gildi 1947 og eru þessar tvær 

lagasetningar taldar marka tímamót hvað varðar grunn velferðarkerfis hér á landi. 

Íslensku lögin um almannatryggingar taka mið af skandínavíska kerfinu en einnig  

nokkrum fleiri löndum. Fjármögnun almannatrygginga er í gegnum skattkerfið og því 

er það þjóðfélagið í heild sem stendur á bak við þær. Samtímis þessu verða umbætur á 

húsnæðis- og menntamálum í landinu auk annarra mála sem bættu lífskjör almennings 

(Stefán Ólafsson, 1999). 

Í stjórnsýslurétti er jafnræðisreglan ein mikilvægasta reglan. Hana má finna í 

öllum helstu mannréttindasáttmálum og er hún stjórnarskrárbundin í 65. gr. 

stjórnarskrár Íslands. Jafnræðisreglan segir: 

 

Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án 

tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, 

kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru 

leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna 

(Stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, 1944). 

 

Ekki er sérstaklega minnst á fatlað fólk í þessari upptalningu né í öðrum 

sambærilegum alþjóðasamningum. Þó svo að fatlaðs fólks sé ekki sérstaklega getið 

nær reglan samt til þeirra þar sem talað eru um „stöðu að öðru leyti“. Ljóst er af 

dómaframkvæmd hér á landi að reglan nær einnig til fatlaðra einstaklinga (Brynhildur 

Flóvenz, 2004). 

Í stjórnarskránni, almennum lögum, fjölda alþjóðasamninga og yfirlýsinga er 

fötluðum einstaklingum tryggt jafnrétti á við aðra þjóðfélagsþegna. Af þessu mætti 

halda að réttur fatlaðs fólks væri vel tryggður. En raunin er kannski sú að réttur 

fatlaðra einstaklinga sé misvel tryggður eftir því hver réttur þeirra og fötlun er 

(Brynhildur Flóvenz, 2004). 

Þjónusta við fatlað fólk verður að vera einstaklingsmiðuð þar sem fatlað fólk er 

ekki einsleitur hópur heldur ólíkir einstaklingar með mismunandi þarfir. Til að fatlað 

fólk geti tekið virkan þátt í samfélaginu þarf þjónustan að styðja þá til sjálfsstæðis. 

Mikilvægt er að nálægð ríki milli þeirra sem veita þjónustuna og þeirra sem nota hana. 

Því ætti flutningur málaflokks fatlaðs fólks til sveitarfélaga frá ríkinu að vera grunnur 

að þeirri nálægð í þjónustunni (Bragi Guðbrandsson, 1993). 
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1.2.1 Lög um málefni fatlaðra 

Markmið laga um málefni fatlaðra einstaklinga er að tryggja að fatlað fólk njóti 

jafnréttis, sambærilegra lífskjara og aðrir þegnar þjóðfélagsins og fái tækifæri til að 

lifa eðlilegu lífi. 

Lög um málefni fatlaðra tóku gildi 1. september 1992. í 7. gr. þessara laga segir:  

 

Fatlaðir skulu eiga rétt á allri almennri þjónustu ríkis og 

sveitarfélaga. Ávallt skal leitast við að veita fötluðum 

þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði menntunar og 

heilbrigðis- og félagsþjónustu. Reynist þjónustuþörf hins 

fatlaða meiri en svo að henni verði fullnægt innan almennrar 

þjónustu skal hinn fatlaði fá þjónustu samkvæmt lögum 

þessum (Lög um málefni fatlaðra, 1992). 

 

Með þessari lagagrein er fötluðum einstaklingum veittur meiri réttur en þeim 

stendur til boða samkvæmt almennum lögum. Lög þessi eiga aðeins við í þeim 

tilvikum sem fatlaður einstaklingur þarfnast meiri þjónustu en almenn lög kveða á um 

(Bragi Guðbrandsson, 1993). 

 

1.3 Framhaldskóli og fatlaðir nemendur 

„Öllum skal tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi“ 

segir í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Með þessu hefur ríkið skyldum að gegna 

gagnvart menntun borganna (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, 1944). 

Starfsbrautir eru starfræktar við nokkra framhaldsskóla hér á landi. Þar stunda 

fatlaðir nemendur nám og þá sérstaklega nemendur með þroskahömlun. Skilgreiningu 

á hugtakinu fatlaður er að finna í 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Þar 

segir:  

 

 

 

 

 



  11 
 

Sá á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sem er 

andlega eða líkamlega fatlaður og þarfnast sérstakrar 

þjónustu og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við 

þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og 

heyrnarskerðingu. Enn fremur getur fötlun verið afleiðing 

af langvarandi veikindum, svo og slysum (Lög um málefni 

fatlaðra, 1992). 

 

Út frá þessari skilgreiningu er unnið við inntöku nemenda á starfsbrautir.  

Í aðalnámsskrá framhaldsskóla segir að leitast skuli við að gera fötluðum 

nemendum, langveikum og þeim sem eiga í námsörðuleikum, unnt að stunda nám sitt 

með öðrum eftir því sem við á. Einnig er tekið fram að bjóða eigi fötluðum 

nemendum kost á námi á sérstökum námsbrautum. Á starfsbraut er boðið upp á nám 

til tveggja eða fjögurra ára. Tekið er fram að gæta þarf þess að nemendur á starfsbraut 

einangrist ekki heldur á að tryggja samgang allra (Menntamálaráðuneyti, 2003). 

Í reglugerð sem menntamálaráðherra setur og fjallar nánar um nám og kennslu 

fatlaðra nemenda í framhaldsskólum kemur fram að leyfilegt er að víkja frá 

almennum reglum um námsmat og próf þegar fatlaðir nemendur eiga í hlut og fer það 

eftir fötlun nemandans. Kennsla fatlaðra nemenda á að byggja á námsáætlun fyrir hóp 

eða einstakling, sem unnin er út frá meginmarkmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla 

en einnig á þörfum, stöðu í námi og þroska. Setja á langtíma- og skammtímamarkmið 

með kennslunni sem eru endurskoðuð reglulega. Kennsla fatlaðra nemenda getur farið 

fram með stuðningi inn í bekk, með stuðningi utan bekkjar, í sérstökum hópum að 

hluta til eða að öllu leyti eða í sérstökum deildum. Þörf fatlaðs nemanda fyrir stuðning 

er metin af skólameistara. Stuðningur er síðan skipulagður í samráði skólameistara og 

starfsliðs skólans með hliðsjón af skilgreiningu á fötlun í 2. gr. laga nr. 59/1992 um 

málefni fatlaðra (Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum, 1998). 

Í 2. gr. laga um framhaldsskóla nr. 80/1996 segir að hlutverk þeirra sé að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda sinna þannig að þeir verði vel undirbúnir til að taka 

virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Framhaldsskólinn á að búa nemendur sína undir 

störf og frekara nám sem og efla ábyrgðarkennd, víðsýni, sjálfstraust, umburðarlyndi, 

og frumkvæði. Honum ber að þjálfa nemendur sína í gagnrýnni hugsun og öguðum og 

sjálfstæðum vinnubrögðum. Kenna á nemendum að njóta menningar og hvetja þá til 

stöðugrar þekkingaröflunar. 
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Starfsemi framhaldsskóla þarf að byggja á ýmsum ólíkum þáttum til þess að þeir 

geti sinnt hlutverki sínu. Framhaldsskólar verða að geta mætt þeim margvíslegu 

kröfum sem til þeirra eru gerðar. Nauðsynlegt er að starfsemi framhaldsskóla sé 

sveigjanleg svo að auðveldara sé að sinna nýjungum í skólastarfi. Framhaldsskólar 

eiga að sinna öllum nemendum hvernig sem undirbúningur þeirra úr grunnskóla er. 

Þeir eiga að gæta þess að jafnrétti ríki og bjóða nemendum nám og kennslu við þeirra 

hæfi. Kynna á öll störf fyrir báðum kynjum og einnig á að gera nemendum kleift að 

spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Taka þarf tillit til þess að viðfangsefnin 

þurfa að höfða til stráka og stelpna án tillits til uppruna, fatlaðra eða ófatlaðra 

einstaklinga. Mikilvægt er að öllum nemendum sé gert kleift að stunda það nám sem 

þeir hafa áhuga á og tekur mið að framtíðaráformum þeirra og getu. Framhaldsskólar 

eiga að leitast við að vekja áhuga nemenda á námi sínu með fjölbreyttum 

kennsluháttum sem mótast af sveigjanleika. Reyna á að draga úr brottfalli nemenda úr 

skóla með skýrum kröfum, fjölbreytileika í námsframboði, upplýsingamiðlun, 

leiðsögn, ráðgjöf og samstarfi við foreldra (Menntamálaráðuneyti, 2003). 

Lög nr. 80/1996 gilda um starfsemi framhaldsskóla. Kemur fram í 19. gr. þeirra 

laga að fatlaðir nemendur skulu fá kennslu og sérstakan stuðning í námi á 

framhaldsskólastigi. Þeir eiga að fá nauðsynlegan aðbúnað og fræðilega aðstoð eftir 

þörfum. Það er í höndum menntamálaráðuneytisins að meta þá þörf. Fatlaðir 

nemendur eiga rétt á að stunda nám sitt við hlið annarra nemenda eftir því sem 

aðstæður leyfa. Menntamálaráðherra er heimilt að stofnsetja sérstakar deildir fyrir 

fatlaða nemendur sem stunda nám við framhaldsskóla. 

Markmið starfsbrauta er að bjóða upp á nám sem leiðir til aukins sjálfstæðis, 

sjálfstrausts og aðlögunarhæfni nemenda. Það er gert með því að veita nemendum 

kennslu sem er einstaklingsmiðuð. Mikilvægt er að samstarf við foreldra eða 

forráðamenn sé gott. Leitast er við að gera nemendum starfsbrauta kleift að verða 

hluti af skólasamfélaginu þó kennslan fari fram á starfsbraut. Síðari hluti náms á 

starfsbrautum miðar að því að undirbúa nemendur fyrir líf fullorðinna. Þeim er veitt 

verkleg þjálfun á vernduðum vinnustöðum eða á almennum vinnumarkaði og þeir geta 

líka tekið þátt í því tómstundastarfi sem er í boði. Miðað er að því að efla nemandann 

þannig að hann geti búið í sjálfstæðri búsetu, stundað vinnu og notið þess, á eigin 

forsendum, sem lífið hefur upp á að bjóða (Menntamálaráðuneyti, 2005). 
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2. Hugmyndafræði 
 

Í þessum kafla verður farið yfir þá hugmyndafræði sem okkur finnst mikilvæg í 

tengslum við rannsókn okkar. Sagt er frá mismunandi sjónarhornum á fötlun svo sem 

læknisfræðilega líkaninu, breska félagslega líkaninu og norræna tengslalíkaninu. 

Komið er inn á valdeflingu, sjálfsákvörðunarrétt og skóla án aðgreiningar þar sem 

þessir þættir eru mikið í umræðunni í dag og skipta fatlaða einstaklinga miklu máli. 

Einnig er sagt frá starfssemi AMS, Fjölmenntar, Punktsins og Símey þar sem 

við athugum hvort fyrrverandi nemendur starfsbrautar VMA sæki þjónustu sem þessar 

stofnannir bjóða upp á. 

 

2.1 Fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er nýtt fræðasvið bæði hér á landi og á alþjóðavettvangi. Ein fyrsta 

bókin sem skrifuð hefur verið um þetta efni hér á landi er bókin Fötlunarfræði. Nýjar 

íslenskar rannsóknir í ritstjórn Rannveigar Traustadóttur. Í bókinni er samansafn 

íslenskra rannsókna á þessu sviði og tilgangurinn er að kynna fötlunarfræðina sem 

nýja fræðigrein. Eins og allar nýjar fræðigreinar vekur hún umtal og gagnrýni, ekki 

hvað síst vegna þess að hún gagnrýnir ríkjandi orðræðu. Eitt einkenni fræðanna er að 

þau endurskilgreina ýmis lykilhugtök og vekja athygli á því að lítið hefur verið fjallað 

um upplifun þeirra sem búa við fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). 

Fötlunarfræði tengir saman margar fræðigreinar og skoðar málin frá mörgum 

sjónarhornum. Rannveig Traustadóttir (2003) segir að ekki sé nema áratugur síðan að 

þessi fræði komu fram á sjónarsviðið þó að rannsóknir á fötluðum einstaklingum hafi 

tíðkast lengi. Tilurð fötlunarfræði má rekja til baráttu fyrir fullri þátttöku fatlaðs fólks 

í samfélaginu og er hún liður í réttindabaráttu fatlaðra einstaklinga. Að öðru leiti er 

fötlunarfræði lík öðrum fræðigreinum sem beinast að hópum í samfélaginu sem ekki 

hafa notið jafnréttis eða mannréttinda. Má þar til dæmis nefna kynjafræði. 

Fötlunarfræðingar hafa frá upphafi gagnrýnt hina læknisfræðilegu sýn á fötlun, 

því hafa fræðin notið stuðnings fatlaðs fólks og baráttu þeirra fyrir réttindum. Rætur 

fræðanna liggja í pólitískri baráttu gegn undirokun og útskúfun (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 
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2.2 Læknisfræðilega líkanið 

Læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun byggjast á vísindalegri læknisfræðilegri þekkingu 

og réðu ríkjum mestan hluta 20. aldar. Sá skilningur grundvallast á heilsufélagsfræði 

og læknisfræði og litið er á fötlun sem andstæðu þess sem talið er eðlilegt og heilbrigt. 

Áhersla er lögð á að greina andleg eða líkamleg afbrigði eða skerðingu og gefa ráð um 

meðferð, meðhöndlun, umönnun eða endurhæfingu. Læknisfræðileg sjónarhorn líta 

svo á að fötlun feli í sér persónulegan harmleik. Litið er á skerðingu sem uppsprettu 

allra erfiðleika og lítið eða ekkert tillit tekið til áhrifa aðstæðna eða umhverfis. Álitið 

er að einstaklingurinn sé ólánsamt fórnarlamb sem er háð öðrum, þarfnist umönnunar, 

meðferðar og lækningar. Algengt hefur verið gegnum tíðina að aðskilja þá sem hlotið 

hafa læknisfræðilega greiningu frá öðru fólki samfélagsins og  setja á sérstakar 

stofnanir ætlaðar til að veita þeim þá þjónustu sem þeir þyrftu (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 Læknavísindin hafa á síðustu árum lagt mikla áherslu á erfðavísindi sem nýja 

leið til þess að útrýma erfðagöllum, vinna bug á sjúkdómum og endurheimta þá færni 

sem talin er eðlileg. Þessi nýju vísindi hafa sætt mikilli gagnrýni enda um siðfræðileg 

álitamál að ræða (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

2.3 Breska félagslega líkanið 

Sem mótvægi við hina læknisfræðilegu sýn komu fram félagsleg sjónarhorn á fötlun. 

Félagsleg sjónarhorn gagnrýna hina læknisfræðilegu sýn og telja að hindranirnar 

í umhverfinu skapi fötlun einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Eitt þekktasta félagslega sjónarhornið hefur verið kallað breska félagslega 

líkanið og er nokkuð umdeilt. Ástæðan er sú að það er mjög róttækt og kallar á nýja 

sýn á fötlun og beinir athyglinni að umhverfinu og félagslegum þáttum. Líkanið 

hafnar því að skerðing jafngildi fötlun eða leiði af sér fötlun og telur félagslegar 

hindranir orsök fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Upphaf þessa má rekja til réttindabaráttu fatlaðra einstaklinga gegn vistun á 

stofnunum, fátækt og því að vera útilokaðir frá vinnumarkaðinum. Líkanið segir að 

fötlun fólks sé tilkomin vegna hindrana samfélagsins. Helsta gagnrýnin á breska 

félagslega líkanið er að það undanskilji suma hópa fatlaðra einstaklinga svo sem 

þroskahamlaða, fólk með geðræna erfiðleika og heyrnarskerta. Einnig er gagnrýnt að 
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áherslan á þátt umhverfisins sé á kostnað atriða sem er óhjákvæmilegt að séu skerðing 

fyrir fatlaða einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2004). 

 

2.4 Norræna tengslalíkanið 

Á Norðurlöndunum hefur mátt finna gagnrýni á læknisfræðilegan skilning á fötlun allt 

frá því um 1970. Þar er áhersla lögð á að líta til annarra þátta svo sem félagslegra. 

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro telur að hinn norræni skilningur á fötlun eigi það 

margt sameiginlegt að hægt sé að tala um norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

(Nordic relational approach to disability) sem sérstaka nálgun á málefnið. Að mati 

Tøssero eru meginatiðin í hinni norrænu tengslanálgun þrjú. Hann talar um í fyrsta 

lagi að fötlun sé misræmi milli einstaklings og samfélags sem ekki gerir ráð fyrir fólki 

með ólíkar þarfir innan þess. Í öðru lagi segir hann að fötlun sé bundin aðstæðum, það 

hvort ákveðin skerðing leiði til fötlunar eður ei ráðist af þeim aðstæðum sem 

viðkomandi einstaklingur sé í hverju sinni. Sem dæmi nefnir hann að blind eða 

sjónskert manneskja sé ekki fötluð þegar hún talar í síma. Í þriðja og síðasta lagi segir 

hann að fötlun sé afstæð. Hann bendir á, í því sambandi, að skilgreiningar á því hvaða 

einstaklingsbundin einkenni séu skilgreind sem fötlun séu misjafnar eftir löndum og 

að oft sé tilviljanakennt hvar dregin séu mörk (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

2.5 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur  

Kvennabarátta og barátta minnihlutahópa fyrir réttindum er nátengd baráttu fatlaðs 

fólks fyrir réttindum sínum. Eitt þeirra hugtaka sem fötlunarfræðin hefur fengið lánuð 

úr baráttu annarra er hugtakið valdefling (empowerment). Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir (2006) segir hugtakið flókið og nauðsynlegt sé að sammælast um 

merkingu þess. Hún segir að merking þess snúist alltaf um þá grundvallar hugmynd 

að fólk nái stjórn á eigin lífi. Inntakið tengist lífsgæðum og sé því alltaf birtingarmynd 

jákvæðra þátta.  

Orðið valdefling er andstæða orðsins valdskerðing, það vísar til möguleika fólks 

til að ráða sér sjálft. Nokkur atriði einkenna valdskerðingu fatlaðs fólks, svo sem 

búsetuúrræði sem ekki bjóða upp á raunverulegt val. Annað atriði er þegar fagfólk 

tekur ákvörðunarréttinn af hinum fötluðu eða telji sig vita betur hvers þeir þarfnast. 

Fleiri atriði má nefna svo sem þegar fagfólk verðlaunar hina fötluðu fyrir að vera 
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samvinnuþýðir eða þegar tengsl fagfólks verða svo sterk að samskipti þeirra verða 

mikilvægari en þarfir hinna fötluðu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Innan fötlunarfræðanna hefur sýn manna í auknum mæli beinst að rétti fatlaðra 

einstaklinga til að hafa áhrif á eigið líf. Fatlað fólk hefur einnig barist fyrir 

sjálfsákvörðunarréttinum og helstu hindranirnar hafa verið þær að þeir hafa gjarnan 

verið skilgreindir sem fatlaðir en ekki sem einstaklingar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Ein af þeim leiðum sem fatlað fólk hefur nýtt sér er að stofna félög til að hjálpa 

fötluðu fólki að lifa í samfélaginu. Eitt af þessum félögum er Átak, félag fólks með 

þroskahömlun en það var stofnað 20. september 1993. Eitt af baráttumálum Átaks er 

að ekki séu teknar ákvarðanir sem varða fatlaða einstaklinga án þess að spyrja um álit 

þeirra (Ólafur Guðmundsson, 2003). Landsamtökin Þroskahjálp standa fyrir 

umræðuhópum með það að markmiði að faltað fólk geti rætt saman um málefni sín. 

Þessi umræðuhópar hafa virkað sem sjálfstyrkingarhópar en einnig sem pólitískt afl. 

Umræðuhóparnir og Átak hafa alltaf tengst náið (Aileen Svensdóttir og Ágústa 

Þorvaldsdóttir, 2003). 

 

2.6 Blöndun / skóli án aðgreiningar 

Hugmyndafræði blöndunnar sem barst hingað til lands frá Bandaríkjunum og 

Norðurlöndunum fór að ryðja sér til rúms um 1970 (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Fyrst og fremst var blöndunarstefnan í skólamálum pólitísk og snérist um 

mannréttindi fatlaðra einstaklinga. Þannig beindist hún að réttindum fatlaðra barna og 

unglinga til að sækja almenna skóla og gegn mismunun fatlaðra og ófatlaðra nemenda 

(Dóra Bjarnason, 1995). Með blöndun eiga nemendur með mismunandi þroska og 

námsgetu að vera saman í námi. Bera á virðingu fyrir mismunandi getu einstaklinga 

og hlutverk skólans er að aðlaga sig að nemendunum sínum með mismunandi 

námstilboðum og sveigjanleika. Blöndun er andstæð því að öllum nemendum sé kennt 

það sama, á sama hraða og á sama tíma (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

 Þau mannréttindi sem fólust í blöndunarstefnunni voru ekki að nýtast eins og 

ætlast var til. Þau fyrirheit sem blöndunarstefnan boðaði um samskipan og félagslega 

blöndun reyndust haldlítil og margir mikið fatlaðir nemendur voru enn utan almenna 

skólakerfisins (Dóra Bjarnason, 1995). 

Skóli án aðgreiningar leggur áherslu á að nemendur með sérþarfir fái kennslu í 

sínum heimaskóla. Hver skóli ætti að setja fram heildarstefnu í málefnum allra 
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nemenda sinna og aðlaga námið að þörfum hvers og eins (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2000). Skóli án aðgreiningar byggir á þeirri kenningu að allir geti lært þó að það sé 

með ólíkum hætti. Með þessu er öllum gefin kostur á að vera í almennum bekk og 

stunda nám sitt meðal jafnaldra í sínum heimaskóla. Gera skal einstaklingsnámsskrá 

fyrir alla nemendur, allir nemendur eiga að hafa kost á að taka þátt í félagsstarfi og 

efla á samstarf milli heimilis og skóla (Hanna Hjartardóttir, 2004). Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir, sveigjanlegir kennsluhættir og val í hópa eru þættir sem stuðla að 

markmiðum og árangri í skóla án aðgreiningar (Jóhanna Kristjánsdóttir, 2004). 

 

2.7 Tilfærsluáætlanir 

Í Námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla sérdeildir (Menntamálaráðuneyti, 2005) 

segir að þau umskipti sem eiga sér stað á högum nemenda þegar þeir ljúka námi og 

fara út í atvinnulífið sé ferli sem taki langan tíma. Gera skal grein fyrir skipulagi á 

þessari tilfærslu í einstaklingsáætlun eða í sérstakri áætlun fyrir hvern nemanda. Mat á 

áhugasviði, reynslu og þekkingu nemenda á að koma fram í þessari áætlun og 

jafnframt á skólinn að gera grein fyrir því hvernig hann ætlar að undirbúa nemendur 

fyrir þessa tilfærslu. Mikilvægt er að skólinn hefji gerð á slíkum áætlunum strax í 

upphafi skólagöngu nemenda í framhaldsskóla. Við gerð og endurmat slíkra áætlana 

er mikilvægt að hafa samráð við nemendur og forráðamenn, starfs- og námsráðgjafa, 

vinnumiðlanir og starfsfólk félagsþjónustu. 

 

2.8 Atvinna með stuðningi 

Supported employment eða atvinna með stuðningi (AMS) er aðferð sem upprunalega 

kemur frá Bandaríkjunum en mörg Evrópulönd hafa nú tekið hana upp. Europian 

Union of supported Employment (EUSE) eru samtök sem þjóðir í Evrópu stofnuðu en 

á milli þeirra er öflug samvinna (Strümpel, C., Stadler-Vida, M. og Giedenbacher, Y., 

2002). 

Hugmyndafræði AMS er leið sem hugsuð er fyrir þá sem þurfa aðstoð við að 

komast á almennan vinnumarkað. Andlega og líkamlega fatlaðir einstaklingar geta 

leitað aðstoðar hjá AMS við að fá atvinnu við hæfi sem og víðtækan stuðning 

(Atvinna með stuðningi, e.d. a). 
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Atvinnuleit fatlaðra hóf störf á Akureyri árið 1988, árið 2004 var nafninu breytt 

í atvinna með stuðningi (AMS). Mikil þróun hefur átt sér stað á þeim tíma sem þessi 

starfsemi hefur verið í boði (Akureyrarbær, 2004). 

Atvinna með stuðningi felur í sér þjálfun og þátttöku á almennum 

vinnumarkaði. Horft er til starfsgetu og hæfileika einstaklingsins en ekki einblínt á 

fötlunina. Fólk er aðstoðað við að finna störf með sömu skyldum og réttindum og 

aðrir starfsmenn. AMS er einstaklingsbundin þjónusta þar sem þess er gætt að velja 

saman starf og starfsmann. Fólki er veittur stuðningur eins lengi og þörf er talin á því 

og einnig við að mynda tengsl á vinnustað. 

Það sem skilur AMS frá hefðbundnum leiðum er eftirfylgdin sem veitt er. Hún 

getur verið langvarandi stuðningur við einstaklinga til að aðlagast vinnustaðnum sem 

og vinnustaðnum til að aðlagast einstaklingnum. Að þessu leyti nýtist eftirfylgdin 

bæði starfsmanni og vinnuveitanda. Þessi vinnubrögð leiða til þess að starfsmaður er 

ekki skilinn eftir í óöryggi og óvissu á vinnustað. 

Til að árangur verði sem bestur þarf að hafa óskir umsækjanda að leiðarljósi. 

Mikil áhersla er lögð á að samstarf við alla þá sem tengjast umsækjendum sé gott 

þannig að allir aðilar beri ábyrgð á framkvæmd og ákvarðanatöku. 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að atvinnumöguleikar fatlaðra einstaklinga 

aukast til muna við hæfilegan stuðning. Með tilkomu fatlaðra starfmanna á vinnustað 

má sjá ýmsar jákvæðar breytingar, má þar nefna: 

 

� Aukin afköst annarra starfmanna. 

� Samhjálp og samheldni hefur aukist. 

� Liðsheildin hefur styrkst. 

� Ímynd fyrirtækisins styrkist í huga almennings og viðskiptavina (Atvinna með 

stuðningi, e.d. a). 

 

Komið hefur í ljós með þátttöku fatlaðra einstaklinga á almennum vinnumarkaði 

að þeir eru áreiðanlegur vinnukraftur. Með launaðri vinnu styrkist sjálfsmynd fatlaðra 

einstaklinga, þeir verða virkari þjóðfélagsþegnar og sjálfstæði þeirra fjárhagslega 

eykst (Atvinna með stuðningi, e.d. a). 

Vinnusamningar, sem Tryggingastofnun ríkisins gerir við atvinnurekendur á 

almennum vinnumarkaði, veita fötluðum einstaklingum möguleika á þjálfun í starfi á 

almennum vinnumarkaði. Tryggingastofnun endurgreiðir þeim fyrirtækjum sem gera 
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vinnusamninga allt frá 25 – 75% þess kostnaðar sem fyrirtækið leggur til (Hulda 

Steingrímsdóttir, munnleg heimild, 17. nóvember 2006). 

Á stöplaritinu hér á næstu síðu má sjá hlutfall fatlaðra einstaklinga sem eru á 

(vínrautt) eða án (blátt) vinnusamnings hjá Tryggingarstofnun ríkisins á árunum 1996 

til 2006 á Akureyri (Hulda Steingrímsdóttir, munnleg heimild, 4. apríl 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Fjölmennt 

Fjölmennt er símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk sem er 20 ára og eldra. Í Fjölmennt 

er boðið upp á fjölbreytta símenntun sem og ráðgjöf þar sem stefnt er að því að auka 

almenna lífsleikni og lífsgæði nemenda. Leitast er við að veita þessa þjónustu á 

landsvísu. Hlutverk Fjölmenntar er byggt á alþjóðlegum samþykktum, svo sem 

grunnviðmiðum Sameinuðu þjóðanna, Salamanca-yfirlýsingunni sem og 

markmiðsgreinum laga um málefni fatlaðra einstaklinga (Fjölmennt-fullorðinsfræðsla 

fatlaðra, 2005). 

Forveri Fjölmenntar, Fullorðinsfræðsla fatlaðra, starfaði á vegum 

menntamálaráðuneytisins. Landssamtökin Þroskahjálp og Öryrkjabandalag Íslands 

gerðu samning við ráðuneytið í mars 2002 sem kveður á um að taka að sér starfsemi  

fullorðinsfræðslu fatlaðra. Upp úr því var stofnuð sjálfseignarstofnun sem starfar 

samkvæmt skipulagsskrá (Árni Magnússon, 2004). 

Sérstaða Fjölmenntar á Akureyri er sú að starfssemin þar er þríþætt. Í fyrsta lagi 

námstilboð fyrir fatlaða einstaklinga, í öður lagi starfs- og endurhæfing sem er fyrir 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

 Vinnusamningar öryrkja  



  20 
 

einstaklinga sem eru að jafna sig eftir veikindi eða slys og að síðustu framhaldsdeild 

sem býður upp á kennslu fyrir mikið fatlaða einstaklinga á framhaldsskólaaldri sem 

ekki eiga kost á að sækja nám annað (Lilja Sæmundsdóttir, munnleg heimild, 9. 

febrúar 2006). 

Hér á eftir eru þau viðmið sem stjórnendur og starfsfólk Fjölmenntar vinnur eftir 

þegar verið er að taka inn nemendur á námskeið. 

 

1. Umsækjendur skulu vera orðnir 20 ára og hafa litla möguleika til símenntunar 

og samfélagslegrar þátttöku annars staðar en hjá Fjölmennt. 

2. Umsækjendur sem ekki hafa sótt um áður hjá Fjölmennt  

3. Leitast skal við að allir umsækjendur fái að jafnaði tilboð um 1 – 2 námskeið á 

hverri önn hjá Fjölmennt.  

 

Í Fjölmennt er boðið upp á margvísleg námskeið sem miða að því að bæta við 

eða viðhalda færni einstaklinga (Fjölmennt-fullorðinsfræðsla fatlaðra, 2005). 

Nemendur sem sækja nám í Fjölmennt búa ýmist á sambýlum, í sjálfsstæðri 

búsetu eða hjá foreldrum. Flestir nemendur eru í vinnu hálfan daginn. Sumir 

nemendur eru að bæta við sig þekkingu en aðrir að viðhalda þeirri færni sem þeir búa 

yfir. Stór hópur nemenda kemur á námskeið til að auka tilbreytingu og lífsgæði hins 

daglega lífs. 

Í starfs- og endurhæfingu er námið sniðið að þörfum hvers og eins. Það er ætlað 

byrjendum sem og lengra komnum (Fjölmennt Akureyri, e.d.). 

Framhaldsdeild Fjölmenntar á Akureyri býður upp á nám fyrir mikið fatlaða 

einstaklinga á framhaldsskólaaldri með sérstökum samningi við 

Menntamálaráðuneytið. Markmið deildarinnar er að bjóða nemendum sínum upp á 

sérhæft einstaklingsmiðað nám þar sem nemendur vinna í hóp með einstaklingsmiðuð 

verkefni. Áhersla er lögð á að stuðla að vellíðan og bjóða upp á fjölbreytt verkefni við 

hæfi hvers og eins. Lagt er upp úr því að skapa skólalegt umhverfi (Fjölmennt-

fullorðinsfræðsla fatlaðra, 2005). 

Markmið Fjölmenntar á Akureyri er að bjóða upp á fjölbreytt námskeið við allra 

hæfi óháð getu, aldri og fötlun, sem auka lífsgæði nemenda. Markmið Fjölmenntar er 

að nemendum líði vel, að umhverfið sé námshvetjandi og jákvætt, að nemendur beri 

virðingu fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfinu og að einstaklingurinn fái að njóta 

sín (Fjölmennt Akureyri, e.d.). 
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Stefna Fjölmenntar er að gefa fötluðu fólki möguleika á þátttöku í lífi og starfi 

samfélagsins til jafns við aðra. Áhersla er lögð á eftirfarandi þætti: 

 

� Jafnræði – Að fatlað fólk fái fræðslu, ráðgjöf og stuðning til jafns við það 

sem þykir sjálfsagt og nauðsynlegt fyrir fólk almennt. 

� Samskipan – Að samstarf sé milli annarar skyldrar starfsemi í 

fullorðinsfræðslu. 

� Virðingu – Að þjónustan sé einstaklingsmiðuð og sveigjanleg. 

� Fjölbreytni – Að bjóða upp á fjölbreytni í markmiðum, viðfangsefnum og 

starfsháttum.  

� Fullgilda þátttöku – Að efla tengsl nemenda við umhverfi sitt bæði í starfi 

sem og í daglegu lífi. 

� Metnað – Að veita góða þjónustu sem hentar öllum. 

� Framþróun – Að fylgst sé með allri framþróun í málefnum fatlaðra 

einstaklinga og tileinka sér nýja þekkingu og viðhorf (Fjölmennt 

fullorðinsfræðsla fatlaðra, 2004). 

 

2.10 Punkturinn 

,,Sá sem er latur og iðjulaus, situr með sjö djöfla og klórar þeim áttunda á bakinu” 

stendur á bækling Punktsins sem er handverks- og tómstundamiðstöð á Akureyri. 

Akureyrarbær boðaði fólk án atvinnu til fundar í janúar 1994, tilefni þessa fundar var 

að kanna áhuga fólks á því að stofnað yrði alhliða handíðaverkstæði til tómstundaiðju 

með kennslu fyrir atvinnulaust fólk. Því starfaði Punkturinn í fyrstu sem 

tómstundamiðstöð fyrir fólk í atvinnuleit, en fljótlega var ákveðið að Punkturinn 

skyldi vera almenn handverks- og tómstundamiðstöð, opin öllum almenningi. 

Mjög góð aðstaða er þar fyrir alls kyns handverk. Fjölbreytt námskeið eru í 

gangi alla daga og stöðugt er verið að bæta við nýjum greinum. Áhersla er lögð á 

eflingu íslensks handverks og ýmsar gamlar vinnuaðferðir í heiðri hafðar (Punkturinn, 

1998). 

Fatlaðir einstaklingar eru velkomnir á Punktinn með eða án liðveitenda. Ef þeir 

koma einir verða þeir að geta séð um sig sjálfir þar sem ekki er unnt að veita 

einstaklings þjónustu. Geðfatlaðir einstaklingar hafa sótt mörg námskeið á Punktinn. 
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Sérstök námskeið eru í boði fyrir fatlaða unglinga þar sem ýmislegt er gert sér til 

skemmtunar (Kristbjörg Magnadóttir, munnleg heimild, 30. apríl 2007). 

 

2.11 Símey 

Símey er símenntunarstofnun Eyjafjarðar sem er hugsuð til að auka samstarf milli 

skóla og atvinnulífs og með því styrkja samkeppnishæfni stofnanna og fyrirtækja á 

svæðinu. Tilgangur Símeyar er að stuðla að því að einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu 

hafi aðgang að þekkingu á öllum skólastigum. 

Allir þeir sem vinna að eða bjóða upp á fræðslu á vegum Símey eru í samstarfi 

hvort heldur sem þeir starfa innan eða utan hefðbundinna menntastofnanna og hvort 

sem um er að ræða tómstundanám, starfmenntun, verklega fræðslu eða bóknám. 

Áhersla er lögð á að safna, miðla og vinna úr upplýsingum og skapa með því  

möguleika á árangursríkri og markvissri uppbyggingu á fræðslu (Símey, 2007). 

Símey sinnir þeim einstaklingum sem hafa ekki mikla menntun, allar umsóknir 

eru skoðaðar út frá getu einstaklingsins. Fatlaðir einstaklingar hafa sama rétt og aðrir 

sem sækja um en þeim getur verið neitað um inngöngu á námskeið vegna þess að ekki 

er möguleiki að hafa einn kennara á hvern einstakling. Þeir hafa bent fólki á námskeið 

í Fjölmennt (Soffía Gísladóttir, munnleg heimild, 30. apríl 2007). 

 

2.12 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um mismunandi sjónarhorn á fötlun, blöndun/skóla án 

aðgreiningar, valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétt. Starfssemi AMS, Fjölmenntar, 

Punktsins og Símey á Akureyri er kynnt. Þessir þættir eru mikilvægir fyrir rannsókn 

okkar þar sem verið er að fjalla um hvaða möguleika fatlaðir unglingar hafa eftir nám 

í framhaldsskóla. Í næsta kafla verður fjallað um VMA og starfsbraut innan hans. 
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3. Verkmenntaskólinn á Akureyri VMA 
 

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) leggur kapp á að skólinn sé góður fyrir alla 

nemendur sem sækja hann. Stefna hans er að þjóna samfélaginu vel með því að bjóða 

upp á hvetjandi og fjölbreytt nám í aðlaðandi námsumhverfi. Tillit er tekið til 

hæfileika og aðstæðna hvers nemanda fyrir sig og leitast er við að efla og styrkja 

sjálfsmynd nemenda. Einnig fer fram öflug umræða um kennslu og kennsluhætti 

innan skólans. Miðlun upplýsinga og notkun þeirra er höfð í öndvegi sem og að búa 

starfsfólki og nemendum gott vinnuumhverfi (VMA, 2006a). 

 

Markmið skólans eru: 

� Að hann sé jafngóður fyrir afbragðs námsmenn og þá sem minna mega sín í 

námi.  

� Að kappkostað sé að koma til móts við hvern og einn nemenda eftir því sem 

unnt er.  

� Að lögð sé áhersla á að glæða áhuga nemenda á hverju því námsefni sem 

lagt er fyrir þá.  

� Að námsumhverfi nemenda sé gert eins aðlaðandi og áhugavekjandi og 

kostur er.  

� Að skólinn bjóði upp á bestu fáanlega kennslu og búi kennurum sínum 

vinnuskilyrði í samræmi við það.  

� Að kappkostað sé að kennurum sé boðið upp á endurmenntun sem megi 

verða til þess að bæta kennsluhætti og gera þeim starfið ánægjulegra.  

� Að skólinn bjóði upp á sem fjölbreyttast nám á bóklegu og verklegu sviði. Í 

þeim efnum séu hafðar til hliðsjónar þarfir atvinnulífs á svæðinu.  

� Að boðið sé upp á sem fjölbreyttasta kennsluhætti og námsmat verði í 

samræmi við það.  

� Að skólinn leggi áherslu á heilbrigt og þróttmikið félagslíf nemenda um leið 

og unnið sé markvisst að forvörnum.  

� Að samfélag skólans sé jákvætt og að eftirsóknarvert sé að starfa innan þess 

(Hjalti Jón Sveinsson, 2006). 
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Í Aðalnámsskrá framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 2005) segir að allir 

nemendur skulu hafa jafnan rétt til náms. Þetta felur meðal annars í sér að nemendur 

eiga að hafa aðgang að kennslu og námsframboði við hæfi burt séð frá því hvernig 

þeir standa í námi, eru fatlaðir eða ófatlaðir einstaklingar, af íslensku eða erlendu 

bergi, úr dreifbýli eða þéttbýli o.s.frv. 

Skólinn tekur við öllum nemendum sem uppfylla þau skilyrði sem skólinn setur, 

það er að hafa lokið 10. bekk grunnskóla eða séu orðnir 18 ára gamlir. Skólinn leitast 

við að taka á móti fötluðum nemendum á framhaldsskólaaldri en þó með þeim 

fyrirvara að gerður er greinarmunur á námi og hæfingu. Áhersla er lögð á að aðgengi 

fyrir fatlað fólk sé gott í og við skólann (VMA, 2006a). 

Jafn réttur til náms felst meðal annars í því að gera öllum nemendum jafn hátt 

undir höfði. Reynt er að koma til móts við nemendur með tilliti til námsgetu og áhuga 

þeirra, einnig er áhersla lögð á stuðning við nemendur sem standa illa að vígi við 

upphaf skólagöngu. Hefur það verið gert með uppbyggingu og þróun almennar 

námsbrautar og einnig komið til móts við þá sem vilja ljúka námi sínu á skemmri tíma 

en fjórum árum. 

Leitast er við að jafnrétti ríki milli kynja og að þeim sé í hvívetna gert jafnhátt 

undir höfði (VMA, 2006a). 

 

3.1 Starfsbraut VMA 

Starfsbraut VMA er ætluð fyrir nemendur sem geta ekki nýtt sér almenn tilboð 

framhaldsskóla sökum þroskaskerðingar eða annarrar fötlunar. 

Starfsbraut VMA hefur starfað í nokkur ár. Níu kennarar koma með beinum 

hætti að kennslu nemenda á starfsbraut. Við brautina er einnig stuðningsfulltrúi í 

100% starfi. Gert er ráð fyrir að nemendur starfsbrautar geti verið á bilinu 15-25 

(VMA, 2006b). 

 

3.1.1 Markmið 

Meginmarkmið náms á starfsbraut Verkmenntaskólans er að nemendur verði virkir 

þátttakendur í samfélaginu og sjálfbjarga í athöfnum daglegs lífs að því marki sem 

hverjum og einum er mögulegt. Einnig að undirbúa nemendur til þátttöku í 

atvinnulífinu, undirbúa þá fyrir fullorðinsár og ef kostur er til frekara náms. Eftir því 
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sem aðstæður leyfa er reynt að koma til móts við óskir og þarfir hvers og eins 

nemanda. Það er gert með því að veita nemendum nokkuð valfrelsi í námi og 

einstaklingsmarkmiðum (VMA, 2006b). 

 

3.1.2 Starfsemi 

Námið á starfsbrautinni er að jafnaði 4 ár. Það er bæði bóklegt og verklegt og er 

einstaklingsmiðað. Innihald námsins kann að vera breytilegt frá önn til annar eða milli 

ára eftir því hvernig samsetning nemendahópsins er hverju sinni. Nemendur þurfa að 

vera tilbúnir til að fara eftir reglum skólans sem og að taka virkan þátt í skólastarfinu. 

Fyrstu tvö árin eru allt að 36 kennslustundir á viku í boði en sett er fram 

lágmarks þátttaka sem eru 16 kennslustundir á viku. Á þriðja og fjórða námsári eru 14 

til 20 kennslustundir og starfsþjálfun á vinnustað allt að 16 tímar á viku. 

Kennslufyrirkomulag og kennsla fyrir fatlaða nemendur getur farið fram á 

margan hátt. Nemandi getur verið með stuðning í nemendahóp eða inn í bekkjardeild 

eða verið í sérstakri deild við skólann. Einnig geta nemendur verið með stuðning utan 

nemendahóps eða í sérstökum námshópum að hluta eða öllu leiti. 

Þegar námi lýkur fá nemendur útskrift af námsferli, viðurkenningarskjal og 

skriflega umsögn fyrir að hafa lokið námi (VMA, 2006b). 

 

3.2 Samantekt 

Hér í þessum kafla höfum við farið yfir markmið VMA. Lög er áhersla á að skólinn sé 

góður fyrir alla nemendur sem sækja hann. Sagt var frá starfssemi starfsbrautar og 

hver markmiði hennar eru. Má þar nefna að nemendur verði virkir þátttakendur í 

samfélaginu, sjálfbjarga í athöfnum daglegs lífs, undirbúnir fyrir atvinnuþátttöku o.fl. 
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4. Framkvæmd rannsóknar 
 
Gerð var eigindleg rannsókn á nemendum sem útskrifast höfðu af starfsbraut VMA á 

tímabilinu 2003 til 2006. Í þessum kafla munum við fjalla um aðferð rannsóknarinnar, 

gagnaöflun og gagnagreiningu. Einnig segjum við frá þátttakendum og hvernig þeir 

voru valdir. 

 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að sjá hvað tekur við hjá nemendum sem stunda nám á 

starfsbraut VMA og varpa ljósi á mikilvægi menntunar fatlaðra unglinga. Einnig að 

kynna okkur starfsemi starfsbrautar VMA, viðhorf nemenda til námsins sem og 

atvinnuveitenda og fræðast um Atvinnu með stuðningi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvað tekur við eftir nám á starfsbraut 

Verkmenntaskólans á Akureyri? 

Undirspurningarnar eru : 

 

� Hvert er viðhorf atvinnurekanda til fatlaðra starfsmanna? 

� Hvernig er samstarfi við Atvinnu með stuðningi háttað? 

� Fara fatlaðir nemendur í frekara nám? 

 

4.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn okkar notuðum við eigindlega rannsóknaraðferð en hún byggir á upplifun 

þeirra sem verið er að rannsaka. Áhersla var lögð á að kynnast þeim heimi sem verið 

var að kanna með því að reyna að upplifa hann og skilja (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003). 

Aðferðir eigindlegra rannsókna hafa töluvert verið notaðar í 

menntunarrannsóknum og eiga rætur sínar í margvíslegum fræðum svo sem 

félagsfræði og mannfræði. Aðferðir má flokka í þrennt, það eru rannsóknir á reynslu 

manna, rannsóknir á þjóðfélögum eða menningarhóp og rannsóknir á tungumáli eða 

samskiptum (Gall, Borg og Gall, 1996). 

Hitchcock og Huges (1995) segja að hálfopin viðtöl séu hvað algengust í 

rannsóknum á sviði menntunar. Kostur þeirra sé meðal annars sá að þau bjóði upp á 
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ákveðinn sveigjanleika og dýpt í umræðurnar um fyrirfram ákveðið efni. Spyrjandinn 

hefur tilbúnar spurningar sem hann spyr viðmælanda en getur einnig beðið um nánari 

útskýringar á svörum eða bætt við spurningum þegar þurfa þykir. Slíkt fyrirkomulag 

býður upp á jafnvægi milli spyrjanda og viðmælanda sem auðveldar upplýsingaflæði. 

 

4.2.1 Gagnaöflun 

Viðtölin sem við tókum fóru þannig fram að við höfðum samband við fyrrverandi 

nemendur starfsbrautar VMA og mæltum okkur mót við þá á hlutlausum stað, 

Amtsbókasafninu á Akureyri. Eitt viðtal fór þó fram á bókasafni VMA vegna 

misskilnings en það kom ekki að sök. Viðtölin voru tekin upp á segulband með 

samþykki viðmælenda. Okkur fannst viðmælendum líða vel og staðsetningin vera 

góð.  

Við vorum með spurningalista sem við höfðum til hliðsjónar en létum viðtölin 

ráðast af svörum nemenda. Viðtölin voru misjafnlega löng frá 20 mínútum uppí 90 

mínútur eftir því hvað nemendur höfðu frá miklu að segja. Í einu viðtalinu var foreldri 

viðstatt og tók þátt að litlu leiti með því að hvetja og styðja viðmælanda okkar. 

Við tókum viðtal við kennslustjóra starfsbrautar VMA til að fá hans sýn á þá 

starfsemi sem þar fer fram og þá samvinnu sem er milli starfsbrautar og Atvinnu með 

stuðningi. Eins og í viðtölum við nemendur höfðum við spurningalista til hliðsjónar 

en létum viðtalið samt ráðast af svörum viðmælanda. Viðtalið fór fram í VMA. 

Einnig tókum við viðtal við einn atvinnurekanda sem hefur reynslu af því að 

hafa fatlaða starfsmenn í vinnu. Sama fyrirkomulag var haft á þessu viðtali og hinum 

viðtölunum. Viðtalið fór fram á vinnustað viðmælanda. 

 

4.2.2 Gagnagreining 

Til að halda nafnleynd við þá einstaklinga sem þátt tóku í rannsókninni ákváðum við 

að hafa niðurstöður þannig að ekki væri hægt að rekja þær til þátttakenda. Úrvinnsla 

viðtala fór þannig fram að við afrituðum viðtölin og kóðuðum þau eftir flokkum. 

Síðan bárum við viðtölin saman eftir flokkum og drógum út það helsta sem fram kom. 
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4.3 Þátttakendur 

Í úrtaki voru sex fyrrverandi nemendur starfsbrautar VMA en fimm tóku þátt, einn 

vildi ekki taka þátt og gaf enga skýringu á því. Val á þeim fór þannig fram að við 

höfðum samband við kennslustjóra starfsbrautar VMA sem gaf okkur upp nöfn þeirra 

nemenda sem höfðu útskrifast af starfsbraut eftir fjögurra ára nám. Við höfðum 

samband við þessa einstaklinga gegnum síma. Við útskýrðum rannsóknina fyrir þeim 

og spurðum hvort þau vildu taka þátt. Við höfðum einnig samband við foreldra 

nemenda og kynntum rannsóknina fyrir þeim. Nemendur eru á aldrinum 20 til 25 ára, 

þrjár konur og tveir karlar. Einnig tókum við viðtöl við kennslustjóra starfsbrautar 

VMA og einn atvinnurekanda. 

 

4.4 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um aðferðarfræði rannsóknarinnar ásamt markmiðum 

hennar og rannsóknarspurningum. Greint var frá gagnaöflun og gagnagreiningu sem 

og vali á þátttakendum. Í kaflanum hér á eftir er greint frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 
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5. Hvað tekur við eftir nám á starfsbraut VMA? 
 
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað er um viðhorf 

nemenda til skólans, frekara nám, atvinnu og viðhorf atvinnurekenda sem hefur 

reynslu af því að hafa fatlað fólk í vinnu. Að lokum er fjallað um þátt AMS. 

 

5.1 Viðhorf nemenda til skólans 

Allir nemendurnir fimm eru ánægðir með veru sína í VMA og flest nota sterk 

lýsingar- orð eins og „rosa gaman“ eða „mjög gaman“. Bentu nemendur einnig oft á 

góðan félagsskap sem ástæðu þess að þeir voru ánægðir með námið. Einn nemandi 

sagði „það var svona allt í lagi, en eins og ég segi, sko ég var ekki bara á 

starfsbrautinni, ég var líka inn á almennu brautinni“. Þarna er viðmælandi að vísa til 

þess að hann sótt áfanga á almennri braut. Annar nemandi sagði „ég byrjaði fyrst á 

almennu brautinni og svo fór ég á starfsbraut af því mér gekk illa á almennri braut, af 

því að ég er það lesblindur að ég get ekki lesið“. 

Aðspurðir um hvað hafi verið skemmtilegast í náminu á starfsbraut voru 

tungumál og stærðfræði nefnd af tveimur en tveir nefndu félagslífið, einn svaraði ekki 

spurningunni. Einn nemandi tók mikinn þátt í félagslífi skólans, meðal annars var 

hann í leiklistarklúbb og tók þátt í uppfærslu á söngleik. Sami nemandi sagði „ég er í 

félagi sem heitir Fjörfiskar, hittast allir og fá sér að borða og svona“. Í lok eins 

viðtalsins kom fram söknuður eftir starfsbrautinni í VMA. Sá viðmælandi sagði 

„langar samt að vera áfram á henni“. 

Við spurðum viðmælendur okkar hvort þeir teldu að námið á starfsbraut VMA 

hefði hjálpað þeim við að fá vinnu. Einn viðmælandi okkar var á þeirri skoðun að það 

hefði ekki hjálpað til, annar var ekki viss en hinir töldu að svo hefði verið. Þeir töluðu 

um að þeir hefðu kynnst mismunandi störfum í starfsnámi VMA og fundið þannig út 

hvað þeim líkaði og hvað hentaði þeim best. 

 

5.2 Nám að loknum framhaldsskóla 

Allir viðmælendur okkar utan einn voru ákveðnir í því að þá langaði í frekara nám. 

Sumir voru vissir um hvað þeir vildu læra svo sem íslensku og ensku, en aðrir voru 

óákveðnir og enn að hugsa málið. 
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Einn viðmælandi okkar sagði „ég fer aftur í skóla að læra bifvélavirkja, það er 

alveg ákveðið“. Hann á erfitt með lestur vegna lesblindu en hefur áform um að sækja 

námskeið, sem kostar mjög mikið, til að læra að lesa. Kom fram hjá honum að til þess 

verður hann að fara til Reykjavíkur. Eftir lesblindunámskeiðið langar hann að fara í 

skóla,  jafnvel suður. ,,Ég er búinn að heyra að það sé betra að læra það fyrir sunnan 

af því að það er betri kennsla”. 

Sá viðmælandi sem ekki ætlar sér í frekara nám var ákveðinn í svörum en gaf 

ekki ástæðu fyrir ákvörðun sinni. 

 

5.3 Staða nemenda í dag 

Allir viðmælendur eru í vinnu í dag. Allir nema einn voru á vinnusamningi hjá 

Atvinnu með stuðingi (AMS) þegar viðtölin voru tekin. Allir eru ánægðir með þá 

aðstoð sem þeir fengu þegar þeir hófu störf og segjast hafa fengið aðstoð hjá AMS og 

á vinnustað. Einn viðmælandi okkar sótti um vinnu í kjölfar starfsnáms á starfsbraut 

VMA og nýtti sér þar af leiðandi ekki stuðning AMS og er því ekki á vinnusamningi. 

Þrír af fimm viðmælendum vinna fjóra tíma á dag en einn vinnur fullan 

vinnudag. Einn viðmælandi okkar stundar vinnu á tveim stöðum, aðra vinnuna fékk 

hann í gegnum AMS, þar sem hann vinnur í tvo tíma á dag en suma daga lengur eftir 

því hvað mikið er að gera. Hinn vinnustaður þessa viðmælanda er í eigu ættingja hans 

en þar vinnur hann frá 9-14 virka daga. 

Eftirlit er haft með þeim sem fá atvinnu með hjálp AMS og telur einn 

viðmælandi sig ekki þurfa mikla aðstoð lengur „þær koma mjög sjaldan til mín af því 

ég get alveg unnið einn“. Annar sagði „þær koma stundum, önnur sjaldan en hin oft“. 

Eins og áður hefur komið fram eru fjórir af fimm viðmælendum á samningi hjá 

AMS. Tveir eru í leikskóla, einn starfar á veitingastað og einn á dekkjaverkstæði. Sá 

sem ekki er á samningi hjá AMS vinnur við þrif. Það virðist vera sem þau séu öll í 

fjölbreyttum verkefnum í vinnunni, „ég fer út með ruslið, brýt saman þvottinn, næ í 

leirtauið á deildarnar og fer með það inn í eldhús“, „ég sé um þvottinn, það sem fellur 

til, það eru smekkir og bara allt sem að tengist því nema maður þvær ekki fötin af 

þeim, það er náttúrulega bara verk foreldranna“, „svo náttúrulega bara að taka til inn á 

deild og sópa matsalinn“ þessi viðmælandi fer einnig í útiveru með krökkunum á 

leikskólanum þar sem hann vinnur. 
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Ein spurningin var um hvernig viðmælendum liði í vinnunni. Öllum virðist líða 

vel í vinnunni og einn orðar það svo „það er gaman og fjör“. Fjórir segjast ekki geta 

fundið neitt sem betur mætti fara, einn nefnir að honum sé hrósað og öllum finnst þeir 

standa sig vel í vinnunni. Einn var hógvær og sagði „ég myndi segja bara mjög vel, 

eins og mér finnst, að ég er búin að haldast öll þessi ár, að þá er ég örugglega, já 

svona“ þá greip móðir hans inn í og sagði „jújú segðu bara að þú varst bara helvíti 

góð“. 

Fjórir segja að samskipti á vinnustað gangi vel, fólk talar við þá af fyrra bragði í 

vinnunni þó fæstir hafi samskipti utan vinnustaðar. Flestir sækja þó starfsmannapartý 

og árshátíðir. 

Einn viðmælandi sagði samskipti á vinnustaðnum ekki vera nógu góð. 

Aðspurður hvort fólkið sem hann ynni með talaði við hann svaraði hann: „eiginlega 

ekki undir það síðasta, ef ég ætlaði að reyna að tala eitthvað við það, þá ....“. Sami 

viðmælandi sagði „það er svona búið að ganga upp og niður eins og ég segi, ég er 

búin að vinna á sömu deild í tæp þrjú ár sem endaði með því að ég skipti um deild í 

þessari viku vegna samskiptaörðugleika“. Aðspurður um hvort aðstæður hefðu líkst 

einelti vildi hann ekki meina það. Annar sagðist hafa samskipti við einn aðila utan 

vinnu og „við höngum mikið saman í vinnunni“. 

Einn viðmælandinn sagði okkur „ég er íþróttakona og ég stunda íþróttir og ég 

fæ stundum frí úr vinnunni til þess að fara í keppnisferðir“ það virðist sem þetta frí sé 

tekið af sumarleyfisdögum hennar þar sem hún sagðist ekki fá eins sumarfrí og aðrir 

starfsmenn vegna þessa. 

Við spurðum þrjá viðmælendur hvort þeir nýttu sér þjónustu Fjölmenntar. 

Enginn þeirra sækir nám þangað þegar viðtölin eru tekin en tveir nefna að þeir myndu 

hafa áhuga á því síðar. 

 

5.4 Sjónarmið kennslustjóra starfsbrautar VMA 

Viðtal við kennslustjóra starfsbrautar VMA var hluti af gagnaöflun. Við vildum heyra 

hvert væri hans sjónarmið og reynsla af þeirri tengingu sem starfsbraut hefur við 

atvinnulíf fyrir nemendur. 

Fyrstu spurningarnar voru í tengslum við starfsnám. Það kom fram að ekki eru 

gerðar heildaráætlanir fyrir nemendur sem ná yfir öll árin sem þeir eru í skólanum. 
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Meira er horft til hverrar annar fyrir sig og áætlun gerð fyrir hana, unnin út frá þörfum 

hvers nemanda. Hann sagði þó: 

 

Auðvitað er áætlun, ég meina bara fyrir deildina og hver og 

einn nemandi fer inn á þá áætlun sem gerir ráð fyrir því að ... 

þennan undirbúning bara fyrir lífið og tilveruna og 

atvinnulífið og svo helst að enda á því að þau fari héðan og í 

atvinnu það er svo þessi áætlun. 

 

Starfsnám fer fram á tveim síðustu árum nemenda í skólanum og spannar um það bil 

1/3 af námi þeirra en það er þó misjafnt eftir einstaklingum og alltaf er horft til getu 

þeirra, úthalds og áhugasviðs. Einnig er tekið tillit til vinnustaðarins. 

Nemendur hafa visst val um hvar þeir fara í vettvangsnám. Áhugasviðskönnun 

er gerð til að kanna hvar áhugi nemenda liggur og tekið er tillit til þess þegar þeir 

velja sér vinnustaði til að fara á í vettvangsnám. Einnig kom fram: 

 

Já sko, svo erum við með hérna í samvinnu við Atvinnu með 

stuðningi, Atvinna með stuðningi hefur samband við 

fyrirtækin, svo sem sendir út bréf til fyrirtækjanna og biður 

um það að þau hérna geri samning um að taka við nemendum 

frá VMA í starfsnám og við fáum svo þennan lista og þetta 

eru kannski 30-40 fyrirtæki og þau velja svo af þessum lista 

og við reynum að hafa þennan lista svolítið fjölbreyttan og 

það sé af mismunandi greinum.  

 

Þegar nemendur hafa valið í hvaða fyrirtæki þau vilja fara er tímunum raðað niður 

miðað við stundatöflu þeirra, hann sagði „stundataflan er náttúrulega komin og við 

getum aldrei sett inn atvinnu eða starfsnámið fyrr en hún er komin“. Þegar hingað er 

komið er búið að fara í gegnum fyrsta ferlið, það er að fara í heimsókn og skoða 

fyrirtækið og athuga hvaða tími hentar fyrirtækinu best.  

 Það kom fram að samskipti við AMS eru mjög góð. Í lok vettvangsnáms á 

lokaári nemenda hittast nemandi, kennari og aðili frá AMS og fara yfir hvernig hefur 

gengið, hvað sé gott, hvað megi bæta og hvað sé talið raunhæft fyrir nemanda. 
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Skólinn skilar af sér starfsmati sem verkstjórar hafa gert þann tíma sem nemandinn er 

í starfsnámi. 

 

5.5 Foreldrasamvinna 

Foreldrasamvinna er góð á starfsbraut. Henni er þannig háttað að fjórir kennarar 

skipta með sér umsjón nemenda. Það eru um það bil 4-6 nemendur á hvern kennara. 

Umsjónarkennari sér um foreldrasamstarf sinna nemenda. Einnig eru reglulegir fundir 

allavega einu sinni á önn. Foreldrar geta haft áhrif á námsval barna sinna þar sem 

nemendur fara með valblöð heim og skoða með foreldrum sínum fyrir hverja önn. 

Reynt er að koma til móts við óskir nemenda og foreldra um námsval en það fer þó 

eftir nemendafjölda hvort hægt sé að verða við þessum óskum. 

 Á starfsbraut er skylda að fara í tónlist, heilbrigðisfræði, lífsleikni, íþróttir og 

heimilisfræði. Valfög eru lestur, skrift, reikningur, enska, íslenska og fleira. Það kom 

fram hjá viðmælanda að áherslur á starfsbraut lægju annars staðar en í 

grunnskólanum. Margir nemendur eiga slæmar minningar úr grunnskóla þar sem þeim 

leið illa og fannst þeir ekki geta lært. Viðmælandi sagði: 

 

Grunnskólinn er búin að hjakka í þessu í tíu ár og það er bara 

komið nóg. Ef þau vilja sleppa við íslensku, stærðfræði eða 

eitthvað svoleiðis, þá geta þau í rauninni gert það en vilji þau 

leggja áherslu á það þá geta þau það líka. 

 

Hann sagði „það á að vera gaman í skólanum og með því leggja nemendur meira á 

sig. Það er enginn tilgangur með því að vera alltaf að staglast á því sama. Nemendur 

hafa nógu oft upplifað ósigur“. 

 Samvinna kennara á starfsbraut er mjög góð. Fjórir kennarar kenna á brautinni 

og eru þeir með ólíkan bakgrunn sem gerir það að verkum að þeir hafa ólíka sýn á það 

sem fram fer og læra hver af öðrum. Sex aðrir kennarar koma að kennslu á brautinni 

og hefur gengið vel að fá aðra kennara til að koma og kenna.  

 



  34 
 

5.6 Viðhorf til starfsbrautar 

Viðhorf kennara á almennum brautum til starfsbrautar er gott. Nemendum sem hafa 

farið inn á almenna braut hefur alltaf verið tekið vel og kennararnir tekið því vel að fá 

þá inn. Kennarar hafa kannski verið óöruggir en eru samt tilbúnir til þess að leggja 

meiri vinnu á sig til að taka við nemenda af starfsbraut. Til að byrja með fylgir 

kennari eða stuðningsfulltrúi nemendum sem fara inn á almenna braut. 

 Viðhorf ófatlaðra nemenda til starfsbrautar er einnig mjög gott. Það kom fram 

að þeir nemendur sem stunda nám við skólann eru vanir því að umgangast fatlaða 

einstaklinga, „þessi kynslóð sem er að koma núna er búin að vera með fötluðum 

nemendum alveg frá því í leikskóla og þau þekkja þau alveg“. Nemendur eru almennt 

ekki feimnir við að tala við nemendur á starfsbraut og samskipti þeirra á milli eru 

yfirleitt jákvæð, „það eru margir nemendur okkar sem eru að heilsa og tala við aðra 

nemendur á göngunum sem þau þekkja úr grunnskóla“. Það kom fram hjá 

viðmælanda okkar að hann heyrði einn nemanda segja starfsbrautina vera sérsveitina, 

þetta fannst honum mjög jákvætt og skemmtilegt. 

 Nemendur starfsbrautar hafa verið mjög duglegir að sækja það félagslíf sem 

boðið er upp á í skólanum og hafa þeir fengið hrós frá öðrum nemendum vegna þessa. 

Ekki er mikil þátttaka annarra nemenda í starfi starfsbrautar. Viðmælandi okkar telur 

ekki vera þörf á því að fá aðra nemendur inn þar sem starfsbraut er orðin svo fjölmenn 

að allir hafa einhvern félaga. Það var öðruvísi þegar starfsbrautin taldi einungis 4-5 

nemendur. 

 

5.7 Sjónarmið atvinnurekanda 

Hluti af gangaöflun fólst í viðtali við atvinnurekanda sem hefur reynslu af því að ráða 

inn fatlaðan starfsmann. Þar kom margt fróðlegt fram. Þessi vinnustaður er þess eðlis 

að þar starfar fólk sem hefur kunnáttu á sviði fötlunar. 

Við spurðum hann hver væru hans fyrstu kynni af því að vinna með fötluðum 

starfsmanni. Það kom fram hjá honum að hann hefði langa reynslu af því, þá 

sérstaklega geðfötluðu fólki. Hann sagði „það gekk rosalega vel til að byrja með, en 

það koma svona hæðir og lægðir ef má orða það þannig, þegar það er erfitt hjá 

viðkomandi þá sér maður að það bitnar svolítið á vinnunni“. Hann ítrekaði að það 

þyrfti að hafa mjög stífan ramma fyrir þessa einstaklinga. Sem dæmi nefnir hann að ef 

viðkomandi starfmaður biður um að fá að fara fyrr í dag og það er í lagi þá verður að 
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gera honum það ljóst að það gildir aðeins í dag ekki næstu daga. Einnig talaði hann 

um að þetta væri auðvitað einstaklingsbundið þar sem fatlað fólk er jafn ólíkt og það 

er margt, það sama á við um það og alla aðra. Sá starfsmaður sem atvinnurekandinn 

hefur mesta reynslu af, vinnur mjög sjálfstætt en þarf að fá leiðsögn inn á milli. 

 Í tengslum við ráðningu fatlaðra starfmanna telur viðmælandinn að 

vinnusamningar öryrkja á vegum AMS skipti miklu máli. Hann hafði upplifað 

þrýsting frá Tryggingastofnun um að örorkusamningur fatlaðs starfsmanns yrði tekinn 

úr gildi þar sem starfsmaðurinn var búinn að vinna hjá þeim mjög lengi. Hann sagði 

„við treystum okkur ekki til þess að taka hann inn á 50% launum, vegna þess að við 

hefðum hreinlega ekki stöðugildafjölda til þess að framfylgja því, og við þurfum bara 

að nota stöðugildin í aðra starfssemi“. Einnig kom fram í máli hans að 

Tryggingastofnun mætti koma meira til móts við fatlaða einstaklinga og borga 

mótframlag lengur. Í því sambandi sagði hann „það væri örugglega betra fyrir fatlaðan 

einstakling held ég og starfið sem slíkt sem að viðkomandi er að vinna vegna þess að 

starfsframlagið er kannski ekki fullt“ einnig sagði hann „flest fyrirtæki mega ekki við 

því að vera ... þau bara hreint út sagt hafa ekki fjármagn til að vera með ákveðna 

góðgerðarstarfsemi í gangi“. Viðmælandinn telur að vegna mótframlags 

Tryggingarstofnunar séu flest fyrirtæki jákvæð gagnvart því að ráða fatlaða 

einstaklinga í vinnu. „Fatlað fólk er allavega í þeim tilfellum sem ég þekki ofboðslega 

stapíll vinnukraftur, þau eru ekki að skipta um vinnu mjög ört, og mín reynsla er sú að 

það er frekar gott að fá fólk með fötlun í vinnu“. Það kom fram að honum finnst að 

það sé mjög einstaklingsbundið hvort starfsfólk, fatlað eða ófatlað, sé ábyrgðarfullt og 

sinni vinnu sinni vel eða illa. Þegar fatlaðir starfsmenn eiga í hlut veltur það líka 

mikið á hverskonar fötlun viðkomandi starfsmaður er með. 

 Næst var spurt um samskipti fatlaðra og ófatlaðra starfsmanna og kom fram að 

þau gengju yfirleitt mjög vel. Viðmælandinn sagði frá fötluðum starfsmanni sem 

hefur unnið á sama vinnustað í 12 ár og alltaf verið hluti af starfmannahópnum en 

einnig sagði hann „hann hefur sjálfur dregið sig til baka, sérstaklega eftir að hann 

minnkaði niður í 25% úr 50% vinnu“. Viðkomandi starfmaður varð að minnka við sig 

vinnu í kjölfar þess að Tryggingastofnun hættir að borga mótframlag eftir að 

starfsmaður er búinn að vinna í visst langan tíma. Atvinnurekandi sá sér ekki fært um 

að borga þessum starfsmanni laun fyrir 50% vinnu þar sem starfsframlag hans 

samsvarar ekki því starfshlutfalli. 



  36 
 

 Það kom fram hjá viðmælandanum að vissulega hefði fólk skilning á þörfum 

fatlaðra starfsmanna en hann gæti snúist upp í meðvirkni þannig að ekki er tekið á 

málum sem upp koma á eins ákveðinn hátt og hann ímyndar sér að væri gert á öðrum 

vinnustöðum. Hann sagði einnig að á þessum vinnustað sýndu starfsmenn þeim sem 

væru með „stimpil“ meiri skilning heldur en þeim sem áttu erfitt en höfðu engan 

„stimpil“. „Hann var ekki með þessa stimplun en átti mjög erfitt, þar upplifði ég 

ákveðið einelti af hálfu starfsmanna, hann fittaði ekki í hópinn þó hann tæki þátt varð 

hann einangraður, fólk sýndi honum ekki umburðarlyndi eins og hinum 

starfsmanninum“. 

 Við spurðum viðmælanda okkar hvernig væri staðið að kynningu fatlaðra 

starfsmanna sem væru að hefja störf. Hann sagði að ekki væri farið ítarlega í fötlun 

einstaklinga heldur væri starfsmaðurinn kynntur eins og hver annar en fötlunin væri 

tekin fram. Það kom fram að ef fólk veit meira sýnir það meira umburðarlyndi 

gagnvart viðkomandi. En engu að síður þarf að draga mörk og það þurfa ekki allir að 

vita allt um viðkomandi. 

 Viðmælandi sagði okkur að hann teldi mjög gott ef fatlaðir einstaklingar væru 

opnir og gætu talað um sína fötlun. Fatlaður starfsmaður var fenginn til þess að tala 

um sína reynslu á starfsmannafundi sem var liður í starfsmannafræðslu á 

vinnustaðnum. Þetta kom í kjölfar þess að verið var að ræða geðfötlun. 

Hann sagði skemmtilega sögu af viðkomandi starfsmanni. Þannig var að gamall 

skólabróðir viðkomandi kom að gera við eitthvað í eldhúsinu þar sem viðkomandi var 

að vinna sína vinnu. Gamli skólabróðirinn sagði þá „já fórst þú í kokkinn“ og 

viðkomandi svaraði „nei nei, ég er með geðklofasjúkdóm og ég er bara að vinna 

hérna“. 

 Fyrirtækið sem um ræðir hefur verið í samstarfi við starfsbraut VMA varðandi 

það að taka nema í starfsnám. Aðspurður um hver viðbrögð annarra starfmanna væru 

við nemum sagði hann að deildarstjórar hefðu verið spurðir hvernig þeim litist á að 

taka nema, viðbrögðin voru öll mjög jákvæð og enginn var á móti því. Samskipti við 

starfsbraut eru mjög góð og vel að öllu staðið. Það kom fram að stuðningsfulltrúi sem 

fylgir nema á vettvangi virtist kannski vera of mikið á staðnum að mati nema sem 

reyndi að „koma honum í burtu“. Viðmælandi sagði að sín tilfinning gangvart þessu 

væri að nemanum finnist það hálfgerð stimplun að hafa stuðningsfulltrúa með sér. Það 

kom fram að það gangi vel og neminn sýni ákveðið frumkvæði og sjálfstæði en þurfi 

engu að síður eftirlit. Einnig kom fram að það sé mjög einstaklingsbundið hvernig 
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gangi en viðkomandi nema hefur verið tekið mjög vel og er hann opinn og duglegur 

að tjá sig um sín málefni. 

 

5.8 Samantekt 

Hér að ofan höfum við dregið saman það helsta sem fram kom í þeim viðtölum sem 

við tókum við fyrrverandi nemendur, kennslustjóra VMA og atvinnurekanda. 

Í kaflanum hér á eftir gerum við grein fyrir þeim niðurstöðum sem komu út úr 

rannsókninni. 
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6. Niðurlag: Samantekt og lærdómar 
 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem komu úr rannsókninni. 

Eins og fram hefur komið þá höfðum við samband við sex fyrrverandi nemendur 

starfsbrautar VMA en fimm tóku þátt. Einnig tóku þátt kennslustjóri starfsbrautar 

VMA og einn atvinnurekandi. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að sjá hvað tæki við eftir nám á starfsbraut 

VMA og varpa ljósi á mikilvægi menntunar fatlaðra unglinga. Einnig vildum við 

kynna okkur starfsemi starfsbrautar, sjá hvort samstarf væri við atvinnu með stuðningi 

og hvernig því væri þá háttað, viðhorf nemenda og atvinnurekanda. 

 

6.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður þessa rannsóknarverkefnis eru að nám á starfsbraut VMA hjálpi fötluðum 

einstaklingum að finna vinnu við sitt hæfi á almennum vinnumarkaði að námi loknu. 

Það hefur komið í ljós að samstarf starfsbrautar VMA og AMS skiptir þar miklu máli. 

Eins og fram kemur í hugmyndafræði AMS er það leið sem hugsuð er fyrir þá sem 

þurfa aðstoð að einhverju leiti við að komast á almennan vinnumarkað.  

Rannsóknir hafa sýnt að atvinna getur haft mikil áhrif á sjálfsmat, sjálfstraust og 

sjálfstæði einstaklinga. Einnig hefur hún góð félagsleg áhrif fyrir einstaklinginn (Elín 

E. Ásmundsdóttir, e.d.). 

Framhaldsdeild Fjölmenntar á Akureyri var sett á laggirnar á sínum tíma vegna 

þess að mikið fatlaðir unglinar höfðu hvergi aðgang að námi. Þegar starfsbraut VMA 

tók til starfa voru sett inntökuskilyrði sem eru það ströng að nemendur 

framhaldsdeildar Fjölmenntar komast ekki þar inn. Það kemur fram í kaflanum um 

Verkmenntaskólann á Akureyri að skólinn leitist við að taka á móti fötluðum 

nemendum á framhaldsskólaaldri en þó með þeim fyrirvara að gerður er greinarmunur 

á námi og hæfingu. Þetta finnst okkur sýna að stjórnendur skólans efist um að allir 

geti lært. Þessu erum við mjög ósammála þar við teljum að allir geti lært á sínum 

forsendum. Í viðtali sem við tókum við aðstoðarskólameistara VMA, vegna 

vettvangsverkefnis okkar, kom ítrekað fram að gera þyrfti greinarmun á námi og 

hæfingu, að VMA væri skóli en ekki dagvistun. 

Hvernig staðið er að starfsnámi nemenda á starfsbraut gefur góða raun þar sem 

allir þeir nemendur sem tóku þátt í rannsókninni stunda atvinnu á stöðum sem þeir 
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kynntust í starfsnámi. Nemendur hafa val um það á hvaða staði þeir fara í starfsnám, 

þannig er verið að hvetja þau til þess að taka ákvarðanir sjálf. 

Allir nemendur sem við töluðum við ásamt kennslustjóra voru ánægðir með 

þátttöku nemenda í því félagslífi sem skólinn bauð upp á. Samskipti við aðra 

nemendur skólans voru góð þó svo að nemendur starfsbrautar héldu hópinn. Einn 

nemandi tók áberandi mest þátt í félagslífi hvort heldur sem er í félagsskap fatlaðra 

eða ófatlaðra einstaklinga. Meðal annars sækir hann líkamsrækt á líkamsræktarstöð í 

bænum. Þessi nemandi var áberandi jákvæður og fannst allt ganga svo vel. 

Eins og kemur fram í rannsókn Kristínar Björnsdóttur (2003) um 

Sérnámsbrautir og skólasamfélag, samskipti þroskaheftra og ófatlaðra 

framhaldsskólanema, er það eingöngu lítill hópur þroskaheftra nemenda sem á 

samskipti við ófatlaða nemendur. Kristín talar um tvær fylkingar framhaldsskólanna 

sem eru myndaðar af mismunandi nemendahópum, fatlaðir og ófatlaðir nemendur. 

Fram kom í viðtölum við nemendur að þeir halda til í ákveðinni kennslustofu sem 

aðeins er ætluð nemendum starfsbrautar. Af þessu má ætla að þeir einangrist frá 

skólasamfélaginu. Einnig bendir Kristín á að ófatlaðir nemendur geti fengið laun eða 

einingar fyrir að aðstoða fatlaða nemendur. Fram kemur að nemendur hafi verið með 

danskennslu, fylgt nemendum í búningsklefa, bókasafn eða matsal. Þetta hefur leitt til 

þess að fatlaðir nemendur fá tækifæri til að kynnast nemendum af öðrum brautum og 

gæti orðið til þess að tengsl myndist milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda. Það kom 

fram í máli kennslustjóra starfsbrautar VMA að ekki væri talin þörf á slíku starfi eins 

og er þar sem brautin er það stór og nemendur hennar hafi félagsskap hver af öðrum. 

Þetta er ekki í anda skóla án aðgreiningar eins og sagt er frá í fræðilega kaflanum. 

Við erum þeirrar skoðunar að nemendur starfsbrautar eigi að hafa kost á að eiga 

samskipti við ófatlaða nemendur en þó verða allir aðilar að vilja þessi samskipti. Að 

okkar mati er það alltaf ákvörðun einstaklingsins, fatlaðs eða ófatlaðs, við hverja hann 

vill hafa samskipti. 

Það kom okkur á óvart að nemendur sæki ekki nám í Fjölmennt. Þeir minntust 

flestir á að þeir hefðu áhuga á að læra meira en virtust ekki kynna sér það sem er í 

boði. Þetta vakti spurningar hjá okkur um hver væri ástæðan, vilja þeir ekki nýta 

úrræði ætluðu fötluðu fólki? Er Fjölmennt ekki að bjóða upp á það sem þá langar að 

læra eða er starfsemi Fjölmenntar ekki nógu vel kynnt fyrir þeim. Móðir eins 

viðmælanda, sem var viðstödd viðtalið, benti honum á að það væri nú kannski í lagi 

að fara að sjá hvað aðrir bjóða upp á þegar verið var að tala um Fjölmennt. Þessi 
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samskipti þeirra höfðu þannig áhrif á okkur að viðmælandi okkar vildi síður vera í 

félagsskap sem er aðeins í boði fyrir fatlaða einstaklinga. Vegna þessa spurðum við 

hann um námskeið á Punktinum og Símey þar sem þessir staðir eru ekki aðeins 

ætlaðir fötluðum einstaklingum, en hann hafði ekki skoðað það sem boðið er upp á 

þar heldur. 

Það var misjafnt hvaða áhrif nemendur höfðu á okkur. Þeir voru flestir mjög 

jákvæðir og glaðir. Það var sérstaklega einn nemandi sem kom okkur þannig fyrir 

sjónir að honum fyndist hann ekki tilheyra hóp fatlaðra einstaklinga. Hann var heldur 

ekki sáttur við það hvernig hann var ekki hafður með í öllum ráðum í vinnunni. En 

annar nemandi í sömu stöðu sá ekkert athugavert við það. Munurinn á afstöðu þessara 

tveggja einstaklingum leiddi til þess að við veltum fyrir okkur ástæðunni. Er það 

vegna áhrifa frá heimilum þeirra? Er annar vel upplýstur um rétt sinn en hinn ekki? Er 

það persónuleiki þeirra sem er svona ólíkur? Er það vegna mismunandi upplýsinga á 

vinnustað þeirra? 

Margt af því sem fram kom hjá nemendum vissum við ekki áður. Til dæmis 

þegar einn nemandi sagði okkur frá lesblindunámskeiði sem hann hugðist sækja. 

Aðeins er boðið upp á þessi námskeið í Reykjavík, þetta kom okkur á óvart og erum 

við þeirrar skoðunar að æskilegt væri að bjóða upp á svona námskeið á 

landsbyggðinni. Sami nemandi hafði þó mikla trú á sjálfum sér og átti sér 

framtíðardrauma og var með áform um hvernig hann ætti að uppfylla þá. 

Margt fróðlegt kom fram í viðtali við kennslustjóra starfsbrautar VMA. Það var 

gaman að heyra af jákvæðu viðhorfi nemenda og kennara til starfsbrautar. Einnig 

hvað nemendum virðist ganga vel að fá vinnu eftir að námi lýkur. Samstarf við AMS 

hefur mikið að segja um þann góða árangur sem er að nást í atvinnumálum þeirra sem 

útskrifast af starfsbraut. 

Það kom fram í viðtalinu að ekki er gerð heildræn einstaklingsáætlun fyrir öll 

fjögur árin sem nemendur eru í skólanum, meira er horft til hverrar annar fyrir sig. Þó 

er áætlun fyrir deildina í heild gerð til fjögurra ára. Í Námskrá fyrir starfsbrautir 

framhaldsskóla sérdeildir (2005) segir að gera eigi einstaklingsáætlun eða sérstaka 

áætlun fyrir hvern nemanda um þau umskipti sem eiga sér stað á högum þeirra þegar 

þeir ljúka námi og fara út í atvinnulífið eins og fram kemur í fræðilega kaflanum. 

 Í tengslum við verkefni sem við gerðum á síðustu önn höfðum við samband við 

kennslustjóra starfsbrautar VMA og spurðum hann hver væri framtíðarsýn 

brautarinnar. Hann sagði að framtíðarsýn þeirra væri að geta aðstoðað nemendur við 
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að taka þátt í samfélaginu. Markmiðið er að geta dregið úr stuðningi sem nemendur fá 

inn í bekk hvort heldur sem er á starfsbrautinni eða á almennri braut, og síðar á 

vinnumarkaðinum og að stuðla að blöndun. Hann telur ekki gott að stækka brautina 

meira en að taka við 20-25 nemendum. Það þarf mikið að halda utan um starfið en 

með fleiri nemendum er hann hræddur um að illa gæti gengið að hafa yfirsýn yfir öll 

þau mál sem geta komið upp sem og þá nánd sem ríkir innan brautarinnar í dag. Allt 

starf á brautinni miðar að einstaklingsþörfum hvers og eins og þar er mikill 

sveigjanleiki þannig að hver nemandi ætti að geta stundað nám sem hentar hans 

þörfum og óskum (Rögnvaldur Ragnar Símonarson, munnleg heimild, 24. nóvember 

2006). 

Í viðtali við atvinnurekanda sögðum við að okkur fyndist að starfsmenn á 

þessum tiltekna vinnustað, en hann er þess eðlis að þar starfar fólk sem hefur kunnáttu 

á sviði fötlunar og ætti því að hafa skilning á þörfum fatlaðra starfmanna. Kom það 

okkur á óvart hvernig starfmenn tóku meira tillit til þeirra sem voru með „stimpilinn“ 

fatlaður heldur en þeirra sem áttu greinilega í erfiðleikum en höfðu enga greiningu. 

Það kemur fram í fræðilega kaflanum að fatlað fólk sé góður vinnukraftur og 

styður það sem fram kom hjá atvinnurekanda en hann sagði að fatlað fólk væri góður 

starfkraftur, í þeim tilfellum sem hann þekkti til. 

 

6.2 Helstu lærdómar 

Hér á eftir gerum við grein fyrir helstu lærdómum sem daga má af 

rannsóknarniðurstöðum. 

 

1. Það er okkar mat eftir að hafa talað við fyrrverandi nemendur starfsbrautar 

VMA að það sé ekki vandamál fyrir þá að fá vinnu sem þeir hafa áhuga á og 

hentar þeim vel eftir að námi þeirra á starfsbraut VMA lýkur. Þar skiptir 

starfsnámið miklu máli og má ætla að samvinna við AMS sé mikilvæg brú frá 

skóla til atvinnu. 

 

2. Það kom fram í viðtali við atvinnurekanda að viðhorf til fatlaðra starfsmanna 

er gott. Hans reynsla af fötluðum starfsmönnum er sú að þeir séu áreiðanlegir 

starfskraftar og standi sig vel í vinnu.  
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Það er okkar álit að samstarf fyrirtækja við starfsbraut VMA leiði til 

jákvæðra viðhorfa til fatlaðra starfmanna. Mörg fyrirtæki hafa tekið nema frá 

VMA í starfsnám og þannig kynnst því hvernig er að hafa fatlaðan starfsmann 

í vinnu. Einnig fá aðrir starfsmenn að kynnast því hvernig er að vinna með 

fötluðum einstaklingum. 

 

3. Samstarf VMA við AMS er mjög vel skipulagt hér á Akureyri. 

 

� Nemendur starfsbrautar VMA fara í starfsnám á 3. og 4. ári. 

� AMS finnur fyrirtæki sem vilja taka við nemum frá starfsbraut VMA. 

� Þegar líður að útskrift nemenda úr VMA er skilafundur þeirra með 

ráðgjafa AMS þar sem farið er yfir árangur í starfsnámi og rætt um 

hugsanleg framtíðarstörf (Hulda Steingrímsdóttir, munnleg heimild, 4. 

apríl 2007). 

 
VMA veitir stuðning og eftirfylgd í starfsnámi. Þetta fyrirkomulag hefur 

gefið góða raun og leitt til þess að nemendur starfsbrautar VMA hafa átt 

auðvelt með að fá vinnu eftir að námi þeirra lýkur. 

 

4. Eins og áður hefur komið fram virðast nemendur sem hafa úrskrifast af 

starfsbraut VMA ekki fara í frekara nám. Flestir höfðu áhuga en virtust ekki 

hafa kynnt sé það sem er í boði. Fjölmennt bíður upp á margvísleg námskeið 

ætluð fötluðum einstaklingum en enginn þeirra sem við töluðum við sækir 

Fjölmennt. Punkturinn býður upp á ýmis handverksnámsskeið sem allir eiga 

að geta sótt. Símey býður upp á mjög fjölbreytt námskeið fyrir byrjendur sem 

lengra komna. Þessi námskeið ættu að okkar mati að henta þeim einstaklingum 

sem hafa stundað nám á starfsbraut en tekið einstök fög á almennri braut. Sem 

dæmi var einn nemandi sem við töluðum við búinn með 12 einingar í íslensku 

á almennri braut. 

 

5. Vinnusamningar öryrkja skipta miklu máli þegar fatlaðir einstaklingar fara út á 

almennan vinnumarkað. Það kom fram í viðtali við atvinnurekanda að vegna 

mótframlags Tryggingarstofnunar séu flest fyrirtæki jákvæð gagnvart því að 

ráða fatlaða einstaklinga í vinnu. Einnig kom fram hjá honum að hans 
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fyrirtæki sjái sér ekki fært að ráða fatlaðan starfsmann án samninga við 

Tryggingastofnun þar sem fatlaðir starfsmenn, sem hann þekkir til, séu ekki 

alltaf að skila fullu starfsframlagi þó svo að þeir séu góðir starfskraftar. 

Tryggingarstofnun mætti borga mótframlag lengur og þannig koma betur til 

móts við fatlaða einstaklinga. 
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Lokaorð 
 
Rannsókn þessi fjallar um hvað tekur við eftir nám á starfsbraut VMA. Við slík 

tímamót í lífi unglings hefur hann oft háleit markmið og væntingar um framtíðina 

hvort heldur sem er í námi eða starfi. Því er oft öðruvísi farið hjá fötluðum 

einstaklingum sem ekki gefast jafn mörg tækifæri vegna hindrana, sem hægt er að líta 

svo á að samfélagið skapi. Það sem er í boði fyrir fatlaða einstaklinga á Akureyri sem 

langar til að halda áfram í námi, er að sækja námskeið á vegum Fjölmenntar, 

Punktsins eða Símey. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda þó til þess að fötluðum 

unglingum gangi vel að fá vinnu eftir nám á starfsbraut VMA. Það er okkar mat að 

samvinnan sem á sér stað milli VMA og AMS skiptir miklu máli þegar kemur að 

atvinnumálum fatlaðra unglinga á Akureyri. 

 Við teljum mikilvægt að fatlaðir nemendur fái að stunda einstaklingsmiðað nám 

í framhaldsskóla, að starfsbrautir séu í eða við framhaldsskóla en ekki í sér húsnæði 

langt frá skólanum. Mikilvægt er að fatlaðir nemendur fái tækifæri til að upplifa það 

félagsstarf sem á sér stað innan veggja framhaldsskólanna. 

Í anda fötlunarfræða teljum við að framtíðarsýn hljóti að vera að gera umhverfið 

aðgengilegra fyrir fatlað fólk. Að ekki sé litið á fatlaða einstaklinga sem ófullkomna 

heldur þurfi að koma til móts við þarfir þeirra svo að þeir geti tekið sem mestan þátt í 

samfélaginu. 

Okkur fannst margt áhugavert koma fram við gerð þessarar rannsóknar. 

Ánægjulegt var að upplifa hversu fyrrverandi nemendur starfsbrautar VMA voru 

ánægðir með þá atvinnu sem þeir voru í. Einnig var gaman að sjá hversu vel starfsnám 

nemenda er skipulagt og vel að öllu samstarfi staðið. 

Það hlýtur að vera hagur samfélagsins að fatlað fólk stundi vinnu eins og allir 

aðrir þjóðfélagsþegnar. Mikilvægt er að vel sé að atvinnu fatlaðra einstaklinga staðið 

þannig að þeim líði vel í vinnunni og að atvinnurekendur sjái kosti þess að ráða fatlað 

starfsfólk til vinnu.  
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Viðauki 
 
Hér á eftir eru þeir spurningalistar sem við studdumst við í þeim viðtölum sem við 

tókum. Eins og áður hefur komið fram létum við viðtölin ráðast af svörum 

viðmælanda þannig að oft spurðum við spurninga sem ekki eru á listunum. 

Sýnishorn eru af tveimur starfsnámssamningum sem gerðir hafa verið milli 

fyrirtækis, nemanda og VMA fyrir hvert starfsnám. Einnig er sýnishorn af samningi 

um starfsþjálfun sem gerðir eru milli fyrirtækis og VMA. 

Þegar hverju starfsnámi lýkur er gert starfsmat og höfum við hér eintak af slíku 

starfsmati. Til gamans látum við einnig fylgja lista yfir þau fyrirtæki sem eru tilbúin 

til þessa að taka nema í samvinnu við VMA og AMS. 


