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Útdráttur 

 

Ritgerð þessi byggir á niðurstöðum rannsóknar á óskum og væntingum ungs fatlaðs fólks 

sem gerð var á vormánuðum 2007. Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex fötluð ungmenni 

á þrítugsaldri. Þau eiga það sameiginlegt að óska eftir frekari námstilboðum eftir útskrift úr 

framhaldsskóla. Rannsóknin byggðist á opnum viðtölum, þátttökuathugunum og rýnihóp. 

Helstu niðurstöður voru að ungt fatlað fólk vill hafa færi á að velja nám sem hentar þeim, 

vilja geta stjórnað hvenær þeim er veittur stuðningur við námið og vilja fá tækifæri til 

starfstengdrar menntunar sem hentar þeirra áhugasviði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að auka þurfi valmöguleika ungs fatlaðs fólk á 

námi að loknum framhaldsskóla. 
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FORMÁLI  

 
 
Ritgerðin Verður maður fræðimaður ef maður fer í háskóla? er 5 eininga lokaverkefni til  

B. A. gráðu á þroskaþjálfabraut Kennaraháskóla Íslands. Leiðsagnarkennari minn við gerð 

þessa verkefnis var María Hildiþórsdóttir, framkvæmdastjóri Fjölmenntar. 

Á meðan á vinnuferlinu stóð voru margir sem studdu mig og hvöttu. 

Ég vil þakka Maríu Hildiþórsdóttur fyrir einstaka leiðsögn, góðar ábendingar og þolinmæði 

í gegnum allt vinnuferlið. Vinkonu minni, Sesselju Björnsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur og 

góða aðstoð. Bróður mínum, Ívari Gissurarsyni þakka ég fyrir jákvætt viðmót og foreldrum 

mínum, Margréti Margeirsdóttur og Gissuri Gissurarsyni fyrir ómælda hvatningu. Síðast en 

ekki síst þakka ég fjölskyldu minni, Árna, Völu, Áróru og Benedikt fyrir að vera til og sýna 

mér ómetanlegt æðruleysi og stuðning undanfarin þrjú ár. 

 

 

            Lilja Gissurardóttir, 2007 
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INNGANGUR 
 
 
Síðastliðið haust hlýddi ég á fyrirlestur Guðrúnar V. Stefánsdóttur, fötlunarfræðings, sem 

bar yfirskriftina Háskóli handan við hornið. Þar kom m. a. fram að innan Kennaraháskóla 

Íslands starfar stefnumótunarhópur með það að markmiði að hanna námsleið með stuðningi 

til að gefa fötluðu fólki möguleika á að komast í háskólanám og auka þar með val ungs 

fatlaðs fólks á frekari menntun eftir framhaldsskóla. Líklegt er að einhver tilboð verði í 

boði næsta haust, en stefnumótun náms sem er algjör nýjung, tekur eðlilega langan tíma. 

 
Ég fékk mikinn áhuga á þessu málefni ekki síst vegna þess að sama haust kynntist ég hóp af 

ungu fólki sem var á námskeiði á vegum Fjölmenntar í húsakynnum Kennaraháskóla 

Íslands, þar sem ég stundaði mitt nám. Þau eiga það sameiginlegt að vera með greininguna 

þroskahömlun og hafa öll útskrifast af starfsbrautum framhaldsskóla, eftir fjögurra ára nám. 

Þegar ég fór að kynnast hópnum betur gerði ég mér grein fyrir að marga langaði að vera  í 

meira námi en þeim stóð til boða. Enn sem komið eru valmöguleikar fáir og ekkert samfellt 

nám í boði fyrir þennan hóp.  

 
Í þroskaþjálfanámi KHÍ er stuðst við hugmyndafræði um fullgilda þátttöku og eðlilegt líf, 

sem styður að verið sé að huga að frekari námstilboði fyrir fatlað fólk og að það eigi að 

hafa tækifæri til þess að hafa áhrif á eigið líf.  

Mér fannst mikilvægt að finna leið til að gefa fötluðu fólki tækifæri til að hafa áhrif á 

stefnumótunina með því að skoða hvaða óskir og væntingar það sér fyrir sér að hægt væri 

að nýta við uppbyggingu námsins. 

 
Ég gerði eigindlega rannsókn þar sem markmiðið var að fá upplýsingar um hvernig nám og 

hvernig stuðning þátttakendur mínir í rannsókninni sjá fyrir sér. Það er jafnframt von mín 

að niðurstöðurnar nýtist í fyrrgreindri stefnumótun. Grunnur rannsóknarinnar felur í sér 

slagorð Átaks, félags fólks með þroskahömlun : Ekkert um okkur án okkar. 

  
Í aukinni umræðu um skilning á fötlun og fötlunarfræði hefur málfar verið ofarlega á baugi. 

Á Íslandi er ekki samræmt orðfæri og snýst m. a. um hvort talað sé um fatlað fólk eða fólk 
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með fötlun. Má í þessu sambandi benda á Átak – félags fólks með þroskahömlun. Það 

orðfæri er rökstutt á þann hátt að fyrst komi manneskjan sjálf og síðan fötlunin. Á sama hátt 

er hugtakið fólk með fötlun skilgreint meðal þeirra sem það nota. Innan fötlunarfræða hafa 

félagsleg sjónarhorn fengið aukið vægi fyrst og fremst vegna hagsmunabaráttu fatlaðs 

fólks. Innan þeirra hugmyndafræði er bent á hvernig samfélagið geri fólk fatlað með þeim 

hindrunum sem koma í veg fyrir fullgilda þátttöku í samfélaginu. Því er mikil áhersla lögð 

á að talað sé um fatlað fólk. Markmið ritgerðar minnar er að finna leið til að minnka 

umhverfisáhrif sem eiga þátt í því að takmarka möguleika hóp fólks,  á fullgildri þátttöku í 

samfélaginu. Þessvegna ákvað ég að nota í umfjöllun minni fatlað fólk, þ. e. vegna þess það 

er mín skoðun að fólkið er fyrst og fremst fatlað vegna þessara umhverfisþátta.  

Uppbygging ritgerðar          

Fyrsti kafli inniheldur þann fræðilega bakgrunn sem liggur til grundvallar rannsókn minni. 

Fjallað er um réttindi og skyldur í tengslum við lög og alþjóðalega sáttmála sem Ísland á 

aðild að. Þar koma fram þau hugtök og þau sjónarhorn sem ég geng út frá. Fjallað er um 

ólík sjónarhorn á fötlun og hugmyndir um fullgilda samfélagslega þátttöku fatlaðs fólks og 

hvernig ólík hugmyndafræði hefur áhrif á viðhorf samfélagsins. Dregin eru fram ný hugtök, 

valdefling og sjálfsákvörðunaréttur sem eru mikilvæg í hugmyndafræði sem fjallar um 

mannréttindi fatlaðs fólks. Í öðrum kafla ritgerðarinnar velti ég fyrir mér rétti fatlaðs fólks 

til menntunar og í framhaldi af því eru tveimur íslenskum rannsóknum, sem fjalla um 

aðstæður fatlaðra ungmenna að loknum framhaldskóla gerð skil. Í þriðja kafla er fjallað um 

framkvæmd rannsóknarinnar og þeim aðferðum sem ég notaði við að afla gagna og greina 

þau. Niðurstöður rannsóknarinnar birti ég í fjórða kafla og að lokum dreg ég saman helstu 

niðurstöður mínar, túlka þær og tengi við fræðilegu umfjöllun mína. Þar greini ég einnig 

helstu lærdóma sem niðurstöður rannsóknarinnar leiddu af sér. 
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1. KAFLI - FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 
 
Í þessum kafla verður kynntur fræðilegur og sögulegur bakgrunnur rannsóknarinnar. Fyrst 

er gerð grein fyrir lagalegri skilgreiningu á hugtakinu fötlun, alþjóðlegum sáttmálum um 

málefni fatlaðs fólks  sem íslendingar eru aðilar að og stefnumótun félagsmálaráðuneytis 

um aðgengi fyrir alla. Nýrri fræðigrein, fötlunarfræði er gerð skil og greini ég frá helstu 

viðfangsefnum þeirra fræða. Að lokum fjalla ég um ný hugtök sem eru mikilvæg í 

hagmunabaráttu fatlaðs fólks. 

1.1 Sáttmálar og stefnumótun 
 
Samkvæmt íslenskri orðabók merkir orðið fatlaður einhvern sem ber sýnileg merki 

sjúkdóms eða meiðsla (Mörður Árnason, 2002). 

Lagaleg skilgreining á hugtakinu fötlun er mikilvæg, því á henni byggist réttur manna til að 

njóta þeirra réttinda sem lögin og réttarheimildir tryggja fötluðu fólki. Skilgreining 

hugtaksins er þó háð hverju samfélagi og menningu fyrir sig, en á Íslandi byggist hún á 

lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Þar segir í 2. gr. : 

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.  

 
Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin WHO skilgreinir fötlun á eftirfarandi hátt í þýðingu 

Brynhildar G. Flovens (2004:38): 

Hugtakið fötlun felur í sér samsafn fjölda mismunandi takmarka sem eiga 
sér stað hjá hvaða þjóð sem er í hvaða landi sem er. Fólk getur verið fatlað 
vegna líkamslegs, andlegs eða taugalegs skaða, læknisfræðilegra aðstæðna 
eða geðrænna vandamála. Slíkur skaði, skilyrði eða veikindi geta hvort 
heldur verið viðvarandi eða tímabundið ástand. 

 Hugtakið fötlun er þó víðtækara en þessar skilgreiningar. Algengt er að fólk noti hugtakið 

á alla sem hafa einhverja fötlun en skilgreinir ekki fötlunina. Fötlun getur verið af mörgum 

toga eins og greinir í ofantöldum atriðum.  

Íslendingar eiga aðild að nokkrum alþjóðlegum sáttmálum sem varða efnahagsleg, 

félagsleg og menningaleg réttindi fatlaðs fólks. 



 8 

Einn þessara sáttmála er Salamanca-yfirlýsingin sem var samþykkt á Spáni þann 10. júní 

1994 og var það gert með lófataki viðstaddra. Þar voru fulltrúar 92 ríkisstjórna, þar á meðal 

frá Íslandi og 25 fulltrúar frá alþjóðlegum samtökum. Salamanca-yfirlýsingin ber 

yfirskriftina: um grundvöll, stefnu og framkvæmd í málefnum nemenda með sérþarfir. 

Yfirlýsing þessi heitir í höfuðið á bænum þar sem hún var samþykkt. Markmiðið með 

þessari ráðstefnu var að staðfesta skuldbindningar um þá viðurkenningu að allir eigi jafnan 

rétt til náms og tekið var fram að fatlað fólk eigi umfram rétt til náms. Hafðar voru að 

leiðarljósi reglugerðir Sameinuðu þjóðanna frá 1993 um viðmiðunarreglur um jöfnun 

tækifæra fyrir fatlað fólk og er lagt að ríkjum að tryggja að skólaganga fatlaðs fólks verði 

heildstæður þáttur í almenna skólakerfinu. Rammaáætlun var gerð fyrir aðgerðir og var 

þess vænst að öll ríki og stofnanir hefðu boðskap rammaáætlunar að leiðarljósi (Erna 

Árnadóttir, e.d.). 

 
Þann 30. mars 2007 undirritaði Ísland sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks.  Það þýðir að Ísland er nú aðili að samnings sem gildir að alþjóðalögum og hefur 

hann áhrif á túlkun íslenskra laga svo lengi sem hann brýtur ekki í bága við ákvæði þeirra, 

en þar sem ósamræmi myndast gilda íslensk lög. Aðildarríki sáttmálans viðurkenna rétt 

fatlaðs fólks til menntunar. Þessi réttur er án nokkurrar mismununar og felur í sér jöfn 

tækifæri á við aðra. Tilgangur sáttmálans er að koma á, vernda og uppfylla full og jöfn 

mannréttindi og grundvallarfrelsi fatlaðs fólks. Ísland hefur með aðild sinni viðurkennt rétt 

fatlaðs fólks til að njóta allra þeirra mannréttinda sem tryggð hafa verið í yfirlýsingum og 

mannréttindasáttmálum. Í sáttmálanum segir m. a. að fatlað fólk eigi að fá þann stuðning 

sem það þarf innan almenna menntakerfisins sem greiðir fyrir árangri til mennta. 

Aðildarríki skulu tryggja að fatlað fólk eigi aðgang að menntakerfi sem er án aðgreininga, 

starfstengdu námi á öllum skólastigum og bjóði upp á nám allt lífið. Fatlað fólk á að eiga 

rétt á stuðningi til samræmis við einstaklingsbundnar þarfir þess sem tryggja hámarks 

árangur í námi og félagsþroska í samræmi við markmiðið um fulla samfélagsþátttöku. Þá 

þarf að tryggja að til kennslu ráðist fólk með sérþekkingu á fötlun og óhefðbundnum 

tjáskiptaleiðum og öðrum sérkennsluaðferðum til að hægt sé að koma til móts við þarfir 

fatlaðra nemenda (United Nations Treaty Collection, 2007).  



 9 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 segir í 3. gr. að félagsmálaráðherra skuli 

fara með yfirstjórn í málefnum fatlaðra og annast stefnumótun, gerð heildaráætlana og hafa 

eftirlit með framkvæmd laganna. Þann 9. nóvember, 2006 kynnti félagsmálaráðuneytið nýja 

stefnu um þjónustu við fötluð börn og fullorðna 2007–2016. Stefnudrögin fela í sér þrjú 

almenn markmið: 

• Fyrir árið 2016 njóti allt fatlað fólk á Íslandi sambærilegra lífskjara og lífsgæða og aðrir 
þegnar þjóðfélagsins. 

• Fyrir árið 2016 verði fagleg þekking og færni starfsfólks á við það sem best gerist í 
Evrópu. 

• Fyrir árið 2016 verði verklag og gæði þjónustunnar á við það sem best gerist í Evrópu 
(Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Stefnudrögin ná þó einungis til þess hluta málefna fatlaðra barna og fullorðinna sem eru á 

forræði og ábyrgð félagsmálaráðuneytisins, þ.e. til þeirra málaflokka sem lög um málefni 

fatlaðra taka til. Því er aðeins að litlu leyti fjallað um menntamál og heilbrigðismál vegna 

þess að þau  heyra undir önnur ráðuneyti. Í stefnudrögunum er tekið fram að fólki sé gert 

eins auðvelt fyrir og unnt er að fylgja eftir réttindum sínum og eigi þess jafnan kost að hafa 

áhrif á allar ákvarðanir sem teknar eru því viðkomandi, svo sem um skipulag og 

framkvæmd þjónustu (Félagsmálaráðuneytið, 2006).     

 
Í kafla sem fjallar um samábyrgð þjóðlífssviða er grundvallarsjónarmiðið að málefni fatlaðs 

fólks skuli varða öll svið þjóðlífsins, jafnt menntamál, atvinnumál, fjármál, samgöngumál, 

dóms- og kirkjumál, sem og húsnæðismál, heilbrigðis- og tryggingamál, o.s.frv. Þar eru 

hvorki ríki né sveitarfélög eða stofnanir þeirra undanskildar. Allsstaðar skuli ábyrgðin á 

jafnrétti, jafnræði og aðgengi fatlaðs fólks, vera í fyrirrúmi þar sem teknar eru ákvarðanir 

um umgjörð og innviði samfélagsins, hvort sem er af félagslegum eða fjárhagslegum toga 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

 
Einn kafli stefnumótunarinnar fjallar um fötlun og samfélag. Þar er tekið fram að brýnt sé 

að líta á hugtakið fötlun frá félagslegu sjónarhorni. Með því er verið að beina athyglinni að 

þeim félags- og umhverfisþáttum sem takmarka jafnræði, til dæmis aðgengi að menntun 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006).  
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1.2 Fötlunarfræði 
 
Í gegnum tíðina hefur skilgreining á fötlun breyst í samræmi við þau sjónarhorn sem 

samfélagið hefur hverju sinni. Þróun hugmyndafræði í tengslum við fulla þátttöku fatlaðs 

fólks í samfélaginu er hröð og mikilvægt er að skilgreina þessi sjónarhorn til að vita hvert 

skal stefnt. 

 
Fötlunarfræði (disability studies) er sérstök fræðigrein sem á rætur að rekja til mismunandi 

greina m. a. innan félagsvísinda, heimspeki og baráttusamtaka fatlaðs fólks. Fræðigreinin 

gengur að því sem gefnu að fatlað fólk sé fullkomlega eðlilegur hluti hvers samfélags. 

Kenningar um félagsfræðilegt sjónarhorn um fötlun eru hafðar í fyrirrúmi þar sem áherslan 

liggur í að skilgreina fötlun sem félagslega hugsmíði. Þ. e. að þær hindranir sem er að finna 

í umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins. Fötlunarfræðin leitast við að 

skilja og skilgreina þessar hindranir og skoða með hvaða hætti sé hægt að bæta samfélagið 

og laga að fjölbreyttum þörfum samfélagsþegnanna og auka þar með lífsgæði þeirra 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 
Ein af höfuðáherslum fræðanna og mannréttindabaráttu fatlaðs fólks, er krafan um fullgilda 

samfélagslega þátttöku. Hún felur í sér að allir séu jafngildir neytendur í samfélaginu og 

hafi sömu kröfur um þjónustu, réttindi og virðingu. Yfirlýst markmið námsins í 

fötlunarfræði er að það skuli meðal annars vera baráttu- og hreyfiafl til hagsbóta fyrir fatlað 

fólk og að unnið sé að rannsóknum í náinni samvinnu við það (Rannveig Traustadóttir, 

2003). Ein af megináherslum fötlunarfræðinnar er að fatlað fólk eigi rétt á að hafa áhrif á líf 

sitt og aðstæður. Fræðimenn innan fötlunarfræða hafa bent á mikilvægi þess að rannsóknir 

sem gerðar eru um fatlað fólk eigi að vera fyrir fatlað fólk. Í því felst að áherslan sé ekki 

bara lögð á fatlað fólk, heldur líka söguna, samfélagið og menninguna (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 
Í kjölfar hugmyndafræði um eðlilegt líf og fullgilda þátttöku, hafa átt sér stað miklar 

breytingar á viðhorfum til fatlaðs fólks. En þróun hugmyndafræði í málaflokknum hefur 

verið svo hröð að tilhögun þjónustu hefur að ýmsu leyti ekki náð að fylgja eftir þeim 

hugmyndum sem teljast í takt við tímann hverju sinni. Hér verður stiklað á stóru og fjallað 

um mismunandi hugmyndafræði og sjónarhorn á fötlun. 



 11 

1.2.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 
 
Þegar talað er um læknisfræðilegt sjónarhorn er litið á fötlun sem andstæðu þess heilbrigða 

og þess sem kallast eðlilegt, það er að segja að sjónarhornið gengur út frá því að fötlunin sé 

í einstaklingnum. Fötlunin sjálf er talin vera ástæða allra erfiðleika sem einstaklingurinn 

þarf að ganga í gegnum en áhrif umhverfis og aðstæðna eru ekki talin mikil. Nálgun þessa 

sjónarhorns felst í að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða skerðingu. Að því loknu eru 

afskipti sérfæðinga talin mikilvæg við að veita ráðgjöf um kennslu, meðferð, lækningu, 

endurhæfingu eða umönnun (Rannveig Traustadóttir, 2006 a). Læknisfræðilega 

sjónarhornið hefur það að markmiði að gera fatlaða sem líkastan ófötluðum með því að 

„bæta“ og „laga“ þá. Það er hægt að segja að læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun líti á 

einstaklinginn sem óheppið fórnarlamb sem þarfnast umönnunar og meðferðar eða 

þjálfunar. Þetta viðhorf hefur haft mikil áhrif á afstöðu almennings til fatlaðs fólks og gerir 

að mörgu leyti enn. (Rannveig Traustadóttir 2003). 

 
Árið 1980 sendi Alþjóða heilbrigðisstofnunin frá sér alþjóðlegt flokkunarkerfi um fötlun 

(ICIDH) sem margir telja að byggi á læknisfræðilega sjónarhorninu. Flokkunarkerfið sem 

greinir á milli þriggja lykilhugtaka hefur haft mikil áhrif á skilning manna á fötlun : 

 Skerðing (impairment) : sem er „missir eða afbrigðileg sálræn, líkamleg eða 
líffræðileg bygging eða virkni.                                                                                                                       
Fötlun (disability) sem er „takmörkuð geta eða vanhæfni (vegna skerðingar) til að 
framkvæma athafnir á sama hátt eða innan þeirra marka sem eðlileg eru talin.                                                                            
Hömlun (handicap): vísar til „erfiðleika einstaklingsins sem stafa af skerðingu eða 
fötlun og takmarka eða hindra viðkomandi einstakling við að uppfylla eðlileg 
hlutverk (miðað við aldur, kyn, félagslega og menningarlega hætti)“                                                                                                                                                      
     (Rannveig Traustadóttir, 2003:26).   

  
Fötlun er ekki það sama og skerðing í þessu flokkunarkerfi en skerðingin er álitin vera 

meginorsakaþáttur fötlunar er. Flokkunin telur þó mögulegt að félagslegir erfiðleikar geti 

haft einhver áhrif.  Ýmsir urðu til að gagnrýna þetta flokkunarkerfi og einkum kom sú 

gagnrýni frá hagsmunasamtökum fatlaðra sem harðlega hafnaði því vegna þess að það 

tekur of mikið mið af læknisfræðilega sjónarhorninu. Flokkunarkerfið eignar skerðingunni 

eiginlega alla erfiðleika einstaklingsins og að mati margra er ekki nærri því nógu mikið 

tillit tekið til samfélagslegra þátta og umhverfis (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún 

Pétursdóttir, 2006). 
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Vegna þessarar gagnrýni hefur Alþjóða heilbrigðisstofnunin sent frá sér nýtt og 

endurskoðað flokkunarkerfi (ICF), en í því er að finna nokkrar áherslubreytingar. Hugtakið 

fötlun er endurskoðað og áherslan lögð á takmörkun á athöfnum, hugtakið hömlun er ekki 

lengur inn í myndinni en í stað þess kemur hugtakið þátttaka. Hugtakið skerðing er hins 

vegar óbreytt. Við þessa endurskoðun hefur verið tekið tillit til samtaka fatlaðs fólks og 

annara sem gagnrýna eldra flokkunarkerfið. Margir eru tortryggnir í garð hins nýja 

flokkunarkerfis, en vonir standa til að það geti orðið til þess að auka skilning á fötlun og 

aðstæðum fatlaðs fólks (Snæfríður Þóra Egilson og Guðrún Pétursdóttir, 2006). 

1.2.2 Norræni tengslaskilningurinn á fötlun 

Á Norðurlöndunum er ekki einn sameiginlegur skilningur á fötlun en norski fræðimaðurinn 

Tøssebro (2004) telur að hægt sé að greina sameiginlegar hugmyndir innan Norðurlandanna 

með áherslu á tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Þetta sjónarhorn á fötlun hefur verið 

kallað Norræni tengslaskilningurinn á fötlun. Í því felst að fötlun sé misgengi milli 

einstaklings og samfélags og umhverfið sé ekki lagað að ólíku fólki. Helstu hugmyndir eru 

að áherslan er bæði á umhverfið og einstaklinginn, fötlun er aðstæðubundin og fötlun er 

afstæð. Skilningurinn er fyrst og fremst pólitískur og birtist í stefnumótun hvers þjóðfélags 

fyrir sig. Varðandi réttindi, bætur og þjónustu gildir læknisfræðileg eða sálfræðileg 

skilgreining og hugtakið fötlun er notað sem yfirheiti yfir hópa fólks með mismunandi 

skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Rannveig Traustadóttir (2006 a) bendir á að lög 

um málefni fatlaðra frá 1992 séu undir áhrifum norræna tengslaskilningsins, þar sem 

mikilvægi umhverfisins og félagslegra þátta sé viðurkennt þrátt fyrir sterkar 

læknisfræðilegar áherslur.                 . 

1.2.3 Félagsleg sjónarhorn 
 
Félagsleg sjónarhorn á fötlun má rekja til breskra fatlaðra mannréttindasinna og fatlaðra 

fræðimanna í Bretlandi og Bandaríkjunum og einnig til  hagsmunahópa fatlaðs fólks. 

Félagsleg sjónarhorn skoða viðhorf samfélagsins og þær aðstæður sem fatlað fólk býr við í 

umhverfinu. Þær kenningar leggja áherslu á að þær hindranir sem eru í umhverfinu eigi 

stóran þátt í að skapa fötlun einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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Hið svonefnda „breska félagslega líkan“ um fötlun er þekktast og umdeildast. Það felur 

meðal annars í sér róttæka endurskipulagningu á hugtakinu fötlun. Árið 1976 létu samtök 

fatlaðra í Bretlandi frá sér fræga yfirlýsingu þess efnis að fólk með skerðingu væri fatlað af 

samfélaginu og að fötlun væri afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir tengslin á milli 

fólks með skerðingu og annarra samfélagsþegna. Með þessari yfirlýsingu var athyglinni 

beint að áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins. Þarna er líka að finna 

greinamun á skerðingu og fötlun. Skerðing er líffræðileg og takmarkar virkni 

einstaklingsins vegna líkamlegrar eða andlegrar skerðingar eða skerðingar á skynjun. 

Fötlun er félagsleg og útilokar eða takmarkar þátttöku til jafns við aðra í daglegu lífi vegna 

samfélaglegra hindrana; félagslegra, efnahagslegra, vegna aðgengis, fordóma o.fl.  

(Rannveig Traustadóttir, 2006 a). 

1.3 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru mikilvæg hugtök innan fötlunarfræðanna 

og þessi hugtök þarf að skilgreina út frá þeim þáttum sem þau fjalla um. Hugtakið 

valdefling hefur verið notað í tengslum við baráttu ýmissa minnihlutahópa og hefur 

mismunandi þýðingu eftir því sem á við. Í þessum kafla er fjallað um valdeflingu sem 

mannréttindi fatlaðs fólks með það að markmiði að læra að taka ábyrgð á sjálfum sér og 

öðlast vald til þess að skilgreina líf sitt, óskir og vilja. Valdefling snýst þannig um aukin 

lífsgæði. 

 
Velferðaríkið og þjónustukerfi þess er byggt upp útfrá læknisfræðilega líkaninu um fötlun. 

Hugmyndafræðin bak við það líkan er að fatlað fólk skortir eitthvað og samfélagið verði að 

hjálpa þeim, að þau þurfi umönnun, góðmennsku, þjálfun, viðgerð og lækningu (Dóra 

Bjarnason. 2003). Fólk sem mætir þessum viðhorfum í lífi sínu lærir síður að það geti haft 

áhrif á líf sitt. Forræðishyggja er oft ríkjandi og sjálfsmynd fólks skert eða bjöguð (Anna 

Soffía Óskarsdóttir, 2005). Aðrir ráða oft miklu um búsetu þess, atvinnu, dagleg viðfangsefni 

og jafnvel einkalíf. 

 
Meginkjarni og markmið valdeflingar er að fólk öðlist aukin áhrif á aðstæður sínar og líf. 

Þær aðstæður varða virðingu gagnvart hverjum einstaklingi, sanngirni og réttsýni, jafnræði 
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og jafnrétti, möguleika til þroska, virkrar þátttöku í samfélaginu og lífsgæða til jafns við 

aðra. Gengið er út frá þeirri forsendu að sjálfsmynd hvers manns sé í meginatriðum 

afsprengi félagslegrar mótunar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling er í raun 

allt sem lýtur að því að bæta og efla þá sjálfsmynd sem mótast hefur með þessum hætti, allt 

sem eflir sjálfstraust, sjálfsvirðingu, bataferli, félagslega stöðu og lífsgæði að öðru leyti 

(Ramcharan, 2002). Í valdeflingu felst að fólk búi yfir færni til að mynda sér framtíðarsýn, 

færni til að velja og taka ákvörðun. Í henni felst líka að fólk þori að taka áhættu og treysta á 

sjálft sig. Fatlað fólk hefur oft farið á mis við að öðlast þennan þroska og eru ýmsar ástæður 

fyrir því. Til dæmis vegna þess að valmöguleikar fatlaðra eru takmarkaðir og þeir eru oft 

háðir félagslegum kerfum í hinu daglega lífi.  

 
Hugtakið sjálfsákvörðunaréttur (self-advocacy) er annað mikilvægt hugtak í 

hagsmunabaráttu fatlaðs fólks og er oft notað þegar fatlað fólk talar sjálft fyrir sig 

(Sutcliffe, 1991). Hugmyndafræði á bak við sjálfsákvörðunarhópa er að hvetja fatlað fólk 

til að tala fyrir sig sjálft, geta valið, vera sjálfstætt og taka ábyrgð á eigin lífi. 

Hugmyndafræðin byggir á sjálfstyrkingu, m. a.  að læra að  tjá skoðanir sínar og hlusta á 

aðra (Sutcliffe, 1991).  Á Íslandi hafa þessir sjálfsákvörðunarhópar verið nefndir 

umræðuhópar. 

 
Hagsmunasamtök fólks með þroskahömlun á Íslandi, Átak, hefur það að markmiði sínu að 

rödd fatlaðs fólks í samfélaginu verði sterkari. Hlutverk félagsins er að gæta að hagsmunum 

félagsmanna sinna (Svæðisskrifstofa málefna fatlaðra Reykjavík 2006). Fjölmennt býður 

upp á umræðuhópa, í samvinnu við Átak  og Þroskahjálp, sem byggja á þessari 

hugmyndafræði. Umræðuhópar eiga að stuðla að því að þátttakendur átti sig á stöðu sinni í 

samfélaginu, ræði rétt sinn og skyldur og öðlist aukna vitund um tilfinningar sínar. Eitt 

aðalmarkmið umræðuhópa er að þátttakendur fái þjálfun og reynslu í að tjá skoðanir sínar, 

standa fyrir máli sínu og að hlusta á skoðanir annarra. Þátttakendur umræðuhópa læra líka 

grunnþætti í fundasköpum (Fjölmennt, 2006). 

Samantekt 
 
Hér var gerð grein fyrir hvernig hugtakið fötlun er skilgreint í íslenskum lögum og um þann 

skilning sem Alþjóða heilbrigðisstofnunin hefur á hugtakinu. Fjallað var um Salamanca-
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yfirlýsinguna, nýjan sáttmála Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks sem Ísland á 

aðild að. Stefnumótun Félagsmálaráðuneytis kynnt og dregnir út  nokkrir valdir þættir sem 

tengjast að einhverju leyti því efni sem kynnt verður síðar í ritgerðinni. Ný 

hugmyndafræðileg sýn á fötlun er að ryðja sér til rúms á Íslandi. Fötlunarfræði er ung 

fræðigrein sem vaxið hefur hratt á undanförnum árum og fræðileg þróun á þessu sviði 

endurspeglar vaxandi áhuga á fötlun sem samfélagslegu fyrirbæri og mikilvægum þætti í 

lífi fólks. Hefðbundinn skilningur á fötlun er talinn vera læknisfræðilegur, þ. e. fatlað fólk 

er álitinn hópur sem er ófær um að taka þátt í ,,eðlilegum” athöfnum vegna líkamlegra eða 

andlegra ,,galla” eða ,,takmarkana” sem gerir þá ,,óeðlilega“ og fötlun er álitin persónulegur 

harmleikur. Fjallað er  um sérstakan skilning á fötlun sem hefur þróast á Norðurlöndum og 

kallast Norræni tengslaskilningurinn á fötlun. Að lokum er er talað um félagsleg sjónarhorn 

á fötlun og mikilvægi umhverfisþátta sem þróaðist samhliða hugmyndum um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku og á rætur í baráttuhreyfingu fatlaðs fólks. Fjallað var um mikilvæg 

hugtök í nýrri hugmyndafræði í réttindabaráttu fatlaðs fólks, valdeflingu og 

sjálfsákvörðunarétt.  Þessum hugtökum voru gerð skil og einnig var fjallað um 

hugmyndafræði sjálfsákvörðunarhópa. Í næsta kafla verður fjallað um rétt fatlaðs fólk til 

náms.  
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2. KAFLI – RÉTTUR TIL MENNTURNAR 

Á Íslandi hafa örar breytingar átt sér stað í málefnum fatlaðs fólks á ýmsum sviðum og 

skóla og menntunarmál eru þar ekki undaskilin. Í Stjórnarskrá  lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 segir : „Öllum skal tryggður í lögum réttur til menntunar og fræðslu við sitt hæfi“.  

Skipta má íslenska skólakerfinu í fjögur stig, þ. e. leikskóla, grunnskóla, framhaldskóla og 

háskóla. Að mörgu leyti er réttur fatlaðra til menntunar vel tryggður í leikskóla og 

grunnskóla og er í samræmi við þær alþjóðaskuldbindingar sem Ísland er aðili að 

(Brynhildur G. Flóvens, 2004). Hér verður gerð grein fyrir rétti fatlaðs fólks til menntunar í 

framhaldsskóla, háskóla og Fjölmennt verður kynnt. 

2.1 Framhaldsskólar 

Árið 1996 var bundið í lög að fötluð ungmenni ættu við lok grunnskóla rétt á námi í 

almennum framhaldsskólum. Í lögum um framhaldsskóla kemur fram að heimilt sé að 

stofna sérstakar deildir fyrir fatlaða nemendur, svokallaðar starfsbrautir ( Lög um 

framhaldsskóla nr. 80/1996; Reglugerð um kennslu fatlaðra nemenda í framhaldsskólum nr. 

372/1998).  Algengt er að fatlaðir nemendur séu á starfsbrautum og bjóða ekki allir 

framhaldsskólar upp á slík sérrúræði þrátt fyrir að stefna skólamála á Íslandi byggist á 

hugmyndafræðinni um fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu.     

Brynhildur G. Flóvens (2004) bendir á það skortir á fjölbreytni í námi fatlaðra ungmenna  á 

framhaldsskólastigi.  Hún talar um að á starfsbrautum sé aðaláherslan lögð á verknám og 

oft er námsvalið mjög kynbundið. Í námskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla er lögð 

áhersla á starfstengt nám á þriðja og fjórða ári og nemendur eigi rétt á starfsnámi á 

vinnustöðum sem hentar áhugasviði þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2005). Litið er svo á að 

nám á starfsbrautum sé undirbúningur undir atvinnulíf þar sem nám á háskólastigi stendur 

ekki fötluðu fólki til boða. 

Í gildandi aðalnámskrá framhaldskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999) er fjallað um jafnrétti 

til náms og bjóða skuli nám og kennslu við hæfi og að ekki sé átt við sömu úrræði fyrir alla 

nemendur, heldur sambærileg og jafngild tækifæri. 
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2.2 Fjölmennt 
 
Fjölmennt er símenntunarmiðstöð fyrir fatlað fólk, 20 ára og eldra, sem bíður upp á 

fjölþætta símenntun og ráðgjöf með það að markmiði að auka lífsgæði og sjálfstæði fatlaðs 

fólks. Fjölmennt er sjálfseignarstofnun í eigu Landssamtaka Þroskahjálpar og 

Öryrkjabandalags Íslands og starfar í dag með þjónustusamningi við menntamálaráðuneytið 

(Brynhildur G. Flóvens, 2004). Hlutverk Fjölmenntar byggir á almennum samþykktum svo 

sem viðmiðum Sameinuðu þjóðanna, Salamanca-yfirlýsingarinnar og lögum um málefni 

fatlaðra (Fjölmennt, e.d.). Hlutverk Fjölmenntar kemur einnig fram í 3. gr skipulagsskrár 

fyrir Fullorðinsfræðslu fatlaðra en þar segir orðrétt : 

Markmið Fullorðinsfræðslu fatlaðra er að skipuleggja námskeið fyrir 
fullorðið fatlað fólk sem ekki á kost á starfsþjálfun og símenntun hjá öðrum 
símenntunaraðilum. Nám og kennsla Fullorðinsfræðslu fatlaðra hefur að 
markmiði að auka sjálfstæði, öryggi og vellíðan nemenda m.a. með því að 
efla starfshæfni fatlaðra í atvinnulífi bjóða einstaklingum hagnýta og 
fræðandi þekkingu á fjölþættu sviði veita ráðgjöf til fyrirtækja um 
símenntun fatlaðra og starfsþjálfun þeirra stuðla að auknu framboði á 
símenntun fyrir fatlaða og miðla því til almennings og atvinnulífs. Hér er átt 
við jafnt formlega og óformlega menntun, starfsmenntun, tómstundanám, 
nám í lífsleikni og bóknám fylgjast með og nýta bestu fáanlegu 
kennslutækni fyrir fatlaða hafa samstarf við aðra aðila er sinna símenntun á 
Íslandi kynna fyrirtækjum símenntunartilboð fatlaðra bjóða nemendum 
Fullorðinsfræðslunnar upp á starfs- og námsráðgjöf 

                                                             (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 2002). 
 

Markmið Fjölmenntar er fyrst og fremst að skipuleggja námskeið fyrir fullorðið fatlað fólk 

á mörgum sviðum. Markmiðin fela í sér að efla þurfi starfshæfni fatlaðs fólks út í 

atvinnulífið. Fjölmennt hefur einnig það hlutverk að veita ráðgjöf til fyrirtækja og 

atvinnulífs ásamt einstaklingsbundinni starfs- og námsráðgjöf. 

 
Þjónustustefnu Fjölmenntar er skipt í þrjá meginþætti: 

Námskeiðahald, sem er viðamesti þátturinn. Áhersla er lögð á almenna fræðslu, en einnig á 

fræðslu sem tengist atvinnumálum, búsetumálum, félagsstörfum, líkamsrækt og 

heilsueflingu, list- og verkgreinum,  tómstundum og öðrum þáttum sem notendur telja 

mikilvæga. Ráðgjöf tengd starfsemi Fjölmenntar m.a. um nám sem stendur til boða hjá 

öðrum fræðslustofnunum. Samstarf og ráðgjöf við aðrar fræðslustofnanir á vettvangi 

fullorðinsfræðslu  (Fjölmennt, e. d.). Megingildi Fjölmenntar eru jafnræði, samskipan, 
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virðing, fjölbreytni, metnaður og framþróun. Í þjónustustefnunni koma þessi gildi skýrt 

fram og síðast en ekki síst er hugmyndafræðin um fullgilda þátttöku höfð í fyrirrúmi. 

Framtíðarsýn Fjölmenntar er að leitast við að byggja upp fjölþætta starfsemi í samræmi við 

hlutverk sitt (Fjölmennt, e. d.). 

2.3 Nám á háskólastigi 

Um skilyrði til inngöngu í háskóla á Íslandi er fjallað um í 13. gr. laga um háskóla nr. 

41/1999.  Þar segir að nemendur sem hefji nám við skólann skulu hafa lokið stúdentsprófi 

eða öðru sambærilegu prófi. Heimilt er að veita öðrum en þeim sem uppfylla framgreind 

skilyrði rétt til þess að hefja nám við skólann ef þeir búa yfir hliðstæðum þroska og 

þekkingu og stúdentprófið veitir. Það er þó mat hverrar deildar fyrir sig að ákveða það. 

 
Það er misjafnt hvernig háskólar á Íslandi sinna fötluðum nemendum og hvaða stefnu þeir 

hafa myndað sér í málefnum, sem varða fatlað fólk. Árið 2003 var gerð könnun í fimm 

háskólum til að kanna þá stefnu sem þar var í gildi og hversu aðgengilegar upplýsingar 

væru til um þá þjónustu sem fötluðum nemendum stæði til boða. Niðurstöður bentu í ljós 

að einungis tveir háskólar á Íslandi hafa sérstaka stefnu í þessum málefnum og hafa sett 

hana á prent. Þessir háskólar eru Háskóli Íslands og Kennaraháskóli Íslands (Brynhildur G. 

Flóvens, 2004).  

 
Stefna Háskóla Íslands í málefnum fatlaðs fólks og reglur um sértæk úrræði í námi við 

skólann var samþykkt árið 2002. Í stefnu skólans segir að markmiðið sé að skapa fötluðum 

stúdentum og starfsfólki skilyrði sem gerðu þeim kleift að taka virkan þátt í skólastarfinu 

(Háskóli Íslands, 2002). 

 
Kennaraháskóli Íslands hefur stefnu um málefni fatlaðra stúdenta við skólann. Í þeirri 

stefnu er notast við skilgreiningu á fötlunarhugtakinu samkvæmt 2. gr. laga nr. 52/1992 um 

málefni fatlaðra. Í þessari stefnu skólans segir í 1. gr. að veita skulu fötluðum stúdentum 

þjónustu í samræmi við þarfir þeirra, eftir því sem þarf hverju sinni en tryggja skuli 

jafnrétti til náms. Í 7. gr. er tekið fram að fatlaðir stúdentar skulu fá þá þjónustu sem þeim 

ber eftir því sem hægt er hverju sinni (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 
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Enn sem komið er nám á háskólastigi ekki í boði fyrir fólk sem vegna fötlunar sinnar hefur 

ekki tækifæri til að uppfylla þær kröfur sem háskólar setja sem inntökuskilyrði. Um þessar 

mundir vinnur stefnumótunarhópur innan Kennaraháskóla Ísland við að setja á laggirnar 

námstilboð fyrir þennan hóp, sem að öllum líkindum verður að veruleika haustönn 2007 

(María Hildiþórsdóttir, 2007). 

 
Slíkt nám hefur ekki verið víða í boði en við Háskólann í Alberta í Kanada er í boði nám 

með stuðningi sem byggir á hugmyndafræði um fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Í 

stefnu þeirra um málefni fatlaðs fólks kemur fram að ekki sé skilyrði að fatlaðir nemendur 

uppfylli almennar námskröfur um inngöngu. Háskólinn hefur sterkt stuðningskerfi sem 

gerir öllum kleift að stunda þar nám í ljósi jafnréttis til náms og innan skólans eru ekki 

sérstakar sérdeildir. Stuðningskerfið er fjölþætt og lagað að nemendum eftir því sem þeir 

þurfa. Innan þessa kerfis er viðurkenndar sérkennsluaðferðir sem notaðar eru til stuðnings í 

námi. Nemendum gefst kostur á námsráðgjöf, tölvukennslu og óhefðbundnum leiðum við 

að taka próf (University of Alberta, 2007).  Háskólinn í Alberta er góð fyrirmynd sem 

íslenskir háskólar geta sótt þekkingu til. 

2.4 Íslenskar rannsóknir 
 
Hér verður fjallað um tvær rannsóknir sem nýlega hafa verið gerðar og fjalla um stöðu ungs 

fatlaðs fólk eftir lok framhaldsskóla. Hluti af niðurstöðum þessarra rannsókna varð kveikan 

af þeirri rannsókn sem kynnt er í þessari ritgerð. 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2005) gerði rannsókn sem hún vann til fullnaðar M.Ed gráðu 

í uppeldis– og menntunarfræðum við Kennaraháskóla Íslands árið 2005. Ritgerð hennar ber 

heitið Tilfærsla fatlaðra ungmenna úr skóla yfir í atvinnulíf og var markmið 

rannsóknarinnar tvíþætt. Annars vegar að varpa ljósi á hvernig tveir framhaldskólar standa 

að tilfærslu fatlaðra ungmenna yfir í atvinnulíf og hins vegar að veita innsýn í reynslu 

fatlaðra og foreldra þeirra af tilfærsluferlinu. Hún skoðaði  hvaða sjónarmið og hvers konar 

sýn á fötlun hafa mest áhrif á það hvernig staðið er að tilfærslu fatlaðra nemenda yfir í 

atvinnulíf og hver reynsla útskrifaðra nemenda væri  af starfsbrautum framhaldsskólanna af 

tilfærslu yfir í atvinnulíf.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þrátt fyrir að framhaldskólanemar með 

þroskahömlun fái starfsnám og starfsþjálfun er ekki öruggt að þau fái atvinnu eftir útskrift. 

Starfsbrautir framhaldsskólanna vinna ekki eftir neinu sérstöku ferli í tengslum við tilfærslu 

úr skólanum yfir í atvinnulífið eða dagþjónustu. Þessvegna rofnar öll þjónusta eftir að námi 

líkur. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu einnig í ljós að kennarar líta ekki á vinnubrögð, 

gildi og hugmyndir um nám án aðgreiningar sem þátt í því að styðja nemendur til 

fullgildrar þátttöku í samfélaginu. 

 
María Hildiþórsdóttir (2006) gerði rannsókn sem hún vann til fullnaðar M.Ed gráðu í 

uppeldis– og menntunarfræðum við Kennaraháskóla Íslands haustið 2006. Ritgerð hennar 

ber heitið Möguleikar fatlaðs fólks til náms að loknum framhaldsskóla og fjallar rannsóknin 

um þá möguleika sem fatlað fólk hefur að loknu fjögurra ára námi á starfsbrautum 

framhaldsskóla. Í rannsókninni leitaðist hún við að fá sem heildstæðasta mynd af upplifun 

og reynslu ungmenna með þroskahömlun eftir að þau útskrifuðust úr framhaldskóla.  Hún 

skoðaði hvaða námsóskir fötluð ungmenni hefðu að loknu fjögurra ára námi á 

starfsbrautum framhaldsskóla og hvaða valmöguleika þau hefðu til áframhaldandi náms og 

atvinnu að framhaldsskólanum loknum. Hún skoðaði einnig hver helstu sóknarfæri 

Fjölmenntar væru í uppbyggingu símenntunar fyrir fatlað fólk á Íslandi. 

 
Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að valkostir fatlaðs fólks eru afar takmarkaðir í 

tengslum við frekara nám eða atvinnu. Það kemur greinilega í ljós að hópur fólks með 

þroskahömlun hefur áhuga á áframhaldandi formlegu námi að loknum framhaldsskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að ungt fólk skiptist í þrjá hópa varðandi óskir sínar. 

Sumir vilja komast út á almennan vinnumarkað og stunda símenntun í formi einstakra 

námskeiða. Aðrir vilja samfellt nám á móti vinnu, að hluta til vegna þess hve erfitt er að fá 

atvinnu og oft er starfshlutfall þeirra sem eru í vinnu skert. Hins vegar vildu margir fá 

tækifæri til að viðhalda því sem þau lærðu í framhaldsskólanum og setja þekkingu sína í 

nýtt samhengi. Á meðal þátttakanda komu fram óskir um tækifæri til að stunda nám á 

háskólastigi. Einnig kom fram að sóknarfæri Fjölmenntar felist í að standa betur að 

markvissu þróunarstarfi sem tengir námstilboð Fjölmenntar við aðrar menntastofnanir á 

Íslandi. Þannig gefst tækifæri til að gefa fólki með þroskahömlun tækifæri til náms hjá 

almennum símenntunarstofnunum. 
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Samantekt 
 
Í þessum kafla var fjallað um þá möguleika sem fatlað fólk á Íslandi hefur til náms í 

framhaldsskóla og háskóla. Háskólinn í Alberta í Kanada var kynntur með því markmiði að 

slíkt tilboð gætu háskólar á Íslandi tekið sér til fyrirmyndar. Greint var frá tveimur nýlegum 

íslenskum rannsóknum sem fjalla um aðstæður fatlaðs fólks að loknu fjögurra ára námi á 

starfsbraut í  framhaldskóla. Niðurstöður þeirra benda til þess að það þarf að standa betur að 

tilfærslu fatlaðra nemanda úr framhaldsskólanum, bæði hvað varðar atvinnu og frekari 

námstilboð. Eins og staðan er í dag er erfitt fyrir fatlað fólk að fá vinnu við hæfi og 

námstilboð eru afar takmörkuð. Í næsta kafla fjalla ég um framkvæmd rannsóknar minnar 

sem fjallar um námsóskir og stuðning í námi ungs fatlaðs fólks sem lokið hefur 

framhaldsskóla. 
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3. KAFLI – FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR 
 
Hér verður greint frá framkvæmd rannsóknar, markmiðum og aðferðum sem ég notaði við 

gagnaöflun og greiningu. Sagt verður frá þáttakendum rannsóknarinnar og hvernig þeir 

voru valdir. Að lokum er gerð grein fyrir þeim siðferðilegu áskorunum sem ég stóð frammi 

fyrir við rannsóknarvinnuna.  

3.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er fyrst og fremst að varpa ljósi á hvað fatlað fólk vill læra að 

loknum framhaldskólaog hvernig stuðning þau sjá fyrir sér í náminu. Hugmynd 

rannsóknarinnar kviknaði út frá niðurstöðum rannsóknar Maríu Hildiþórsdóttur (2006)  þar 

sem kemur fram að hópur ungs fatlaðs fólks hefur áhuga á háskólanámi að loknum 

framhaldsskóla. Verið er að vinna að stefnumótun um háskólanám með stuðningi í 

Kennaraháskóla Íslands og er það mín von að niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að 

nýtast við uppbyggingu á slíku námi. Það er mikilvægt að skoða óskir fatlaðs fólks  í 

tengslum við þá uppbyggingu vegna þess að þeirra reynsluheimur er frábrugðinn ófatlaðra 

nemenda.  

3.2 Rannsóknarspurningar 

Gengið er út frá rannsóknarspurningunni:  

Hvað vill fatlað fólk læra að loknum framhaldskóla og hvernig sér það fyrir sér þann 

stuðning sem það gæti hugsað sér í námsferlinu? 

Þessari spurningu er ætlað að spanna markmið rannsóknarinnar sem gengur út á að skoða 

hvaða hugmyndir fatlað fólk hefur um áframhaldandi nám að loknum framhaldskóla. Í 

þeim tilgangi setti ég fram eftirfarandi spurningar: 

 
� Hvað vill fatlað fólk læra eftir útskrift úr framhaldskóla? 
� Hvaða stuðningur þarf að vera til staðar við námið? 
� Hverjar eru væntingar fatlaðs fólks til háskólanáms og atvinnutækifæra í framhaldi af 

því? 
 

Spurningunum reyni ég að svara með því að nota eigindlega rannsóknaraðferð. 
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3.3 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir nýtast vel í rannsóknum sem beinast að því að öðlast 

heildstæða mynd af lífi og aðstæðum fólks og afla þekkingar á hvaða skilning og merkingu 

fólk leggur í líf sitt og athafnir. Með þessum aðferðum er ekki verið að fá víðtækt 

tölfræðilegt yfirlit yfir það svið sem rannsaka á heldur öðlast dýpri skilning á lífi og 

aðstæðum færri einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 1993). 

 
Í eigindlegum rannsóknarhefðum eru notaðar tvær megin aðferðir sem kallast 

þátttökuathuganir og opin viðtöl. Í þátttökuathugun fer sá sem rannsakar á vettvang dvelur 

meðal þátttakenda og upplifir þannig milliliðalaust líf þeirra (Bogdan og Biklen, 2003). Í 

opnum viðtölum er spurt um þá þætti sem rannsóknin beinist að og áhersla lögð á að 

þátttakendur lýsi með eigin orðum upplifunum sínum (Kvale, 1996). Rýnihópar eru 

eigindleg rannsóknaraðferð sem notuð er til að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu 

tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar. Þátttakendur í rýnihóp eiga 

eitthvað sameiginlegt sem tengist viðeigandi viðfangsefni en ekki er verið að sækjast eftir 

sameiginlegu áliti hópsins. Með því að nota hóp eiga sér stað samskipti sem geta stuðlað að 

samhygð og sameiginlegum reynsluheimi (Sóley S. Bender, 2003). Í minni rannsókn tók ég 

opin viðtöl, framkvæmdi þáttökuathuganir og setti saman rýnihóp með öllum 

þátttakendum. 

3.4 Val á þátttakendum 
 
Þátttakendur í rannsókninni voru sex, tvær konur og fjórir karlar. Þau voru öll beinir 

viðmælendur, þátttakendur á vettvangi og í rýnihóp. Þeir eru allir á þrítugsaldri og eiga það 

sameiginlegt að hafa útskrifast úr fjögurra ára námi á starfsbrautum framhaldsskóla og geta 

ekki vegna fötlunar sinnar, uppfyllt skilyrði sem háskólar setja um inngöngu. 

Þátttakendurnir hafa allir óskir um frekari námstilboð fyrir fatlað fólk að loknum 

framhaldsskóla.   

 
Við val á þátttakendum þurfti ég að hafa í huga hvert markmið rannsóknarinnar væri.  Ég 

vildi finna þátttakendur sem áttu það sameiginlegt að vilja fara í samfellt nám að loknum 
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framhaldskóla. Þátttakendur sækja allir námskeið á vegum Fjölmenntar, þar sem ég var í 

verknámi og hafði því tækifæri á að kynnast þeim nánar. Sú samvera byggði upp traust á 

milli okkar, ég gaf mér tíma til að útskýra markmið rannsóknarinnar og fann fólk sem vildi 

taka þátt í rannsókn minni. Ég vildi finna jafnmarga þátttakendur af hvoru kyni en það gekk 

ekki upp vegna þess að einungis tvær konur úr hópnum, sem vildu taka þátt, höfðu áhuga á 

samfelldu áframhaldandi námi. Ég gerði þátttakendum fulla grein fyrir að þau gætu hætt 

rannsókninni ef þau vildu, fullum trúnaði var heitið og rannsóknin var kynnt til 

Persónuverndar. Þátttakendur rannsóknarinnar eru kynntir undir dulnöfnum og sum völdu 

nöfnin sjálf. Afmáun persónuauðkenna er mikilvæg í litlu samfélagi eins og okkar til þess 

að þátttkendur þekkist ekki. Í rannsókn sem þessari, þar sem tekin voru viðtöl er mögulegt 

að þátttakendur tali yfirborðskennt um skoðanir sínar ef þeir koma fram undir réttum 

nöfnum. Þátttakendur eru: 

Snorri Magnússon er tvítugur. Hann útskrifaðist vorið 2006.  

Benjamín Sigurðsson er tvítugur. Hann útskrifaðist vorið 2006 

Valgerður Sefánsdóttir er 26 ára og útskrifaðist 2002 

Sigurður Karlsson er 23 ára og útskrifaðist 2003 

Góa Dögg Einarsdóttir er 23 ára og útskrifaðist árið 2003 

Ingólfur Örn Hildarsson er 25 ára og útskrifaðist 2002.  

Þátttakendurnir útskrifuðust allir af starfsbrautum framhaldsskóla. Fimm eru að vinna á 

almennum vinnumarkaði og einn er án atvinnu. 

3.5 Gagnaöflun og greining gagna 

Gagnaöflun hófst í byrjun febrúar 2007 og lauk í lok mars sama ár. Viðtölin voru tekin upp 

á segulband og afrituð orðrétt og viðtalstíminn spannaði frá 45 mín– 60 mín. Ég hitti fjóra 

af viðmælendum mínum í viðtalsherbergi Kennaraháskóla Íslands, einn hitti ég í vinnunni 

hans og annan í heimahúsi. Þessir mismunandi fundarstaðir komu til vegna óska hvers og 

eins. 

Rýnihópurinn samanstóð af öllum þátttakendum og umræðan fór fram í Kennaraháskóla 

Íslands. Mér til aðstoðar var Guðrún V. Stefánsdóttir fötlunarfræðingur og lektor við 

Kennaraháskóla Íslands. Umræðan var tekin upp á segulband og afrituð orðrétt. 
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Vettvangsathuganir fóru fram á þann hátt að ég sat með þátttakendum á námskeiði á vegum 

Fjölmenntar. Námskeiðið er einu sinni í viku, fjórar kennslustundir í senn og ég var með 

þeim í fimm skipti. Auk þess sat ég með þeim að kynningafundi á vegum Átaks, þar sem 

verið var að kynna nám að loknum framhaldsskóla. Strax að lokinni vettvangsathugun 

skrifaði ég niður það sem fram fór á eins nákvæman hátt og mögulegt var. 

Greining gagna fór fram á meðan gagnasöfnun stóð yfir og eftir að gagnasöfnun lauk. 

Ég hafði ákveðið fyrirfram ramma sem innihélt þær spurningar sem ég vildi fá svör við. 

Eftir að ég hafði lesið viðtölin komu í ljós atriði sem mér fannst áhugaverð og tengdust 

rannsókn minni á einhvern hátt. Ég dró út ákveðin þemu og vann gögnin út frá þeim og 

eftir greiningu gagna voru niðurstöður teknar saman og dregnar af þeim ályktanir 

 

3.6 Siðferðilegar áskoranir 
 
Þátttakendur rannsóknarinnar koma úr rúmlega 20 manna hópi sem er mjög sýnilegur 

vegna fötlunar sinnar, þar sem hann kemur saman. Það var því nauðsynlegt að afmá öll 

persónueinkenni, svo þau þekktust ekki. Það reyndist árangursríkt að taka tíma í að kynnast 

þátttakendum áður en viðtölin voru tekin. Þátttakendur rannsóknarinnar eru öll með 

þroskahömlun og  mörg eiga erfitt með tjáningu, í sumum tilfellum var málfar óskýrt og 

það þurfti mikla einbeitingu til að skilja hvað sagt var. Vanda þurfti spurningarnar og þær 

gerðar eins stuttar, skýrar og hnitmiðaðar og kostur var. Í nokkrum tilfellum var erfitt að 

finna út, hvað þátttakendum fannst raunverulega sjálfum vegna þess að svörin 

endurspegluðu óskir aðstandenda eða þjónustustofnana. Það kom nokkrum sinnum fyrir að 

þátttakendur voru ekki búnir að hugsa um eigin viðhorf á efninu og þá reyndi ég að nálgast 

efnið, t. d. með dæmisögu. Þetta var stærsta siðferðilega áskorunin sem ég stóð frammi 

fyrir í rannsóknarferlinu og tengdist réttmæti gagnaöflunar. Ég vildi endurspegla sjónarmið 

þátttakenda út frá þeirra forsendum og leyfa rödd þeirra að heyrast.  

Samantekt 
Í þessum kafla var gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru í rannsókninni ásamt 

markmiðum hennar. Fjallað var um þátttakendur, rannsóknarspurningarnar og úrvinnslu 

gagna. Ég greini einnig frá hvaða gildi rannsóknin hefur og hvaða siðferðilegar áskoranir 

mættu mér ferlinu. Í næsta kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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4. KAFLI – NÁM, STUÐNINGUR OG MAT 
 
Í þessum kafla er verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru sex; fjórir karlmenn og tvær konur og hafa útskrifast úr starfsbrautum 

framhaldskóla að loknu fjögurra ára námi. Þau eiga það sameiginlegt að vilja komast í 

samfellt nám eins og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. Eftir að hafa tekið út alla þá þætti í 

gögnunum sem ég taldi að væru mikilvægir til að svara rannsóknarspurningu sem ég lagði 

fram í upphafi, dró ég út fjóra meginþætti sem mér fannst skipta máli. Þeir eru staða 

þátttakanda í dag, námsóskir,  stuðningur og framtíðarsýn. Að lokum dreg ég saman þær 

niðurstöður sem fram komu. 

4.1 Staða þátttakenda 
 
Fimm af þátttakendum rannsóknarinnar eru á almennum vinnumarkaði og einn er án 

atvinnu og því heima hjá sér á daginn. Þeir vilja allir eiga kost á samskonar námstilboðum 

og ófatlaðir jafnaldrar þeirra hafa að loknum framhaldsskóla. Þeir eiga það sameiginlegt að 

vera saman á námskeiði á vegum Fjölmenntar, einu sinni í viku. 

 
Í viðtölunum kom í ljós að þátttakendur upplifðu útskriftina úr framhaldskólanum á 

mismunandi hátt. Í framhaldsskólanum voru þeir allir á starfsbrautum. Hugmyndafræðin á 

bak við slíkt sérúrræði er að miklu leyti komin frá læknisfræðilega sjónarhorninu um fötlun 

eins og áður var getið. Það kom í ljós að ekki var skilyrði um að þeir næðu prófunum, allir 

fengu að útskrifast á meðan ófatlaðir nemendur þurfa að standast lágmarkseinkunn til að 

ljúka prófi og fá tækifæri til þess að vera sex ár í skólanum, ef þörf var á. Þrátt fyrir að vera 

á starfsbraut tóku nokkrir einstaka námskeið með ófötluðum jafnöldrum sínum. Í 

rannsókninni kom í ljós að margir voru ósáttir við að fá ekki að falla á prófi, að fá ekki 

heimaverkefni og að fá ekki val um að vera lengur en fjögur ár í skólanum líkt og ófatlaðir 

nemendur. Snorri lýsti viðhorfi sínu á eftirfarandi hátt:  

 Já, en það voru bara samþykkt 4 ár vegna þess að menntamála-
ráðuneytið samþykkti að það væru 4 ár þannig að...það eru aðrir sem 
eru ófatlaðir sem eru lengur í skólanum, klára stúdentinn og svona. 
Ég hefði viljað fá meiri tíma til þess og aðstoð. Ég hef ekki fengið 
skóla þar sem til eru verkefni handa mér, til að ég fái einingar til að 
útskrifast eins og ófatlaðir. Ég er mjög reiður inní mér. 
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Góa Dögg taldi sig ekki geta tekið hefðbundið stúdentspróf og var ánægð með að útskrifast 

með vinum sínum. Mörg þeirra höfðu verið saman í bekk frá sex ára aldri og þau eru öll 

góðir vinir. Hún hafði ekkert hugsað út í námsmatið fyrr en nú og finnst mörkin þurfa að 

vera skýrari :  

 Sko við fötluðu krakkarnir sem útskrifuðumst saman...við fengum að 
útskrifast jafnvel þótt að sumir fengu núll í prófunum og sumum 
gekk alveg glimrandi. Náðu bara allan stigann.Mér fannst það ekki í 
lagi...ég meina það voru allir að gera sitt besta allavega í prófunum. 
Já,  mér finnst að allir eigi að fá einkunnir, eða kanski góð 
meðmæli...Það er miklu betra heldur en að fá einkunnir. Þú veist 
hérna. Þú fékkst sæmilega einkunn, þú fékkst kanski 5 eða eitthvað 
og allir bara..hmmm það er kannski ekki nóg fyrir mig, ég hefði 
viljað ná meiru. Nei það er ekki réttlátt að fella menn en það verður 
bara að gera þessar kröfur og standa við þær. 

 
Í námskrá fyrir starfsbrautir framhaldskólanna kemur fram að kennsluáætlanir eru 

einstaklingsmiðaðar og byggjast á óskum og þörfum nemandans. Þar er tekið er mið af 

norræna tengslaskilningnum á fötlun þar sem mikilvægi umhverfisins og félagslegra þátta 

er viðurkennt þrátt fyrir sterkar læknisfræðilegar áherslur (Rannveig Traustadóttir, 2006 a). 

Þessar kennsluáætlanir eru teknar reglulega til endurskoðunar á námstímabilinu og ný 

markmið sett ef með þarf. Námsmatið byggir að miklu leyti á þessum markmiðum og fær 

nemandinn ábendingar til að eiga þess kost á að bæta stöðu sína (Menntamálaráðuneytið, 

2005). 

 
Það kom í ljós að flestir sem tóku þátt í rannsókninni voru á einhvern hátt ósáttir við 

námslokin í framhaldskólanum.  Þau upplifðu söknuð eða sorg og  fundu fyrir óréttlæti 

þegar þeim varð ljóst að ófatlaðir vinir þeirra ættu kost á frekara námi.  Benjamín varð 

leiður þegar hann rifjaði upp þennan tíma:  

 Já, ég velti fyrir mér vinnu og námi eftir framhaldskólann...mér 
fannst þetta mjög óréttlátt út af fötlun minni. Það er verið að brjóta 
menntalögin. Allir eiga rétt að mennta sig. 

 
Snorra var misboðið og fannst mjög óábyrgt af stjórnvöldum að undirbúa fatlað fólk ekki 

undir þessi tímamót. Hann óskar eftir opinberri afsökun og segir:  

 Ég bara fattaði það sjálfur í sumar að ég kæmist ekki í háskóla. Það 
var mikil sorg fyrir mig. Ég var alveg bara: Oh, hvað á ég að gera í 
framtíðinni, ég verð bara hangandi í búri…ég var mjög spældur 
þegar vinir mínir ófatlaðir fóru í háskóla. Sumir í lögfræði, 
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læknisfræði. Já og svo fékk ég fallega bæklinga með nafninu mínu 
frá Háskólanum í Reykjavík, Háskólanum á Akureyri og Háskóla 
Íslands þar sem ég var boðinn til að komast í háskólanám. Alltaf 
boðinn. En svo var ekkert í því máli af því að ég er ekki eins og 
hinir. Ég gat ekki tekið stúdentspróf sem maður þarf...ég er svoldið 
spældur útí menntamálaráðuneytið og alþingi að hugsa ekki um 
aldraða, fatlaða, þroskahefta, sjónskerta og heyrnalausa. Þeir fá ekki 
svona betri þjónustu. Alþingi á að biðja afsökunar á að hafa ekkert 
fyrir okkur og fyrir það sem við erum búin að ganga í gegnum. 

 
 
Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2006), sem áður hefur verið greint frá leiðir í ljós að 

það vantar brú á milli starfsbrauta framhaldsskólanna og atvinnulífsins og þær niðurstöður 

koma ekki á óvart eftir að hafa talað við þátttakendur rannsóknarinnar. Fjórir af fimm starfa 

á sama stað og þeir voru í starfsnámi á framhaldsskólaárum sínum. Í námskrá fyrir 

starfsbrautir framhaldsskóla er lögð áhersla á starfstengt nám á þriðja og fjórða ári og 

nemendur eigi rétt á starfsnámi á vinnustöðum sem hentar áhugasviði þeirra 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Þátttakendur voru ekki allir sáttir við starf sitt og fannst 

þeir, vegna fötlunnar sinnar, ekki geta valið úr mörgu.   

 
Góa Dögg sér vinnuna sem tímabundið úrræði og hefur framtíðardrauma um að mennta sig 

frekar. Valgerður er ekki í vinnu. Eftir útskrift sótti hún um vinnu þar sem hún hafði verið í 

starfsþjálfun en fékk hana ekki. Hún sagðist hafa orðið sorgmædd og ekki fengið skýringu 

á hvers vegna henni var hafnað. Nú er staða hennar þannig að hún ætlar ekki að leita sér að 

vinnu, heldur bíður hún eftir að geta komist í samfellt nám. Sigurður hefur unnið á sama 

stað í fjögur ár, eða frá því að hann útskrifaðist. Hann vinnur alla virka daga vikunnar en þó 

einungis fyrir hádegi. Honum finnst vinnustaðurinn góður og telur sig hafa fundið 

framtíðarstarfið. 

 
Rannsókn Maríu Hildiþórsdóttur (2006), leiðir í ljós að ungt fatlað fólk sem hefur lokið 

fjögurra ára námi af starfsbrautum framhaldsskólanna hefur mjög takmarkaða möguleika á 

frekara námi. Það eina sem er í boði eru einstaka námskeið á vegum Fjölmenntar, en ekkert 

samfellt nám. Þau eru öll sátt við þau tilboð sem eru í boði Fjölmenntar en finnst það ekki 

nóg.  
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Valgerður hefur sótt mörg námskeið í Fjölmennt frá því að hún útskrifaðist og er mjög 

ánægð með öll námskeiðin sem hún hefur setið. Henni finnst valið fjölbreytt en er ósátt við 

að geta ekki verið meira í skólanum. Í dag er hún á tveimur námskeiðum á vegum 

Fjölmenntar, aðeins part úr degi, tvisvar í viku. Þegar hún er ekki í skólanum er hún ein 

heima. Hún drepur tímann með að vera á msn og horfa á sjónvarpið. Sigurð langar til að 

læra eitthvað meira. Hann er á námskeiði á vegum Fjölmenntar og líkar vel en gerir 

greinamun á samfelldu námi og námskeiði. Honum finnst mun merkilegra að vera í 

samfelldu námi. Ingólfur er á tveimur námskeiðum í Fjölmennt og líkar þau mjög vel.  

Hann er ekki tilbúinn að hætta alveg í vinnunni sem hann hefur, en vill fá miklu meira nám. 

Góa Dögg er í vinnu alla virka daga vikunnar að undanskildum hálfum degi þegar 

hún er á námskeiði á vegum Fjölmenntar og líkar stundum vel.   

4.2 Námsóskir 
 
Eins og fram hefur komið þá eru ótvíræðar óskir þátttakenda að eiga kost á frekara  námi að 

loknum framhaldsskóla. Þegar spurt var um hvernig innihald námsins ætti að vera komu í 

ljós  misjafnar skoðanir hvað þeim langaði að læra. Þær niðurstöður koma ekki á óvart í 

ljósi rannsóknar Maríu Hildiþórsdóttur (2006) sem áður hefur verið vitnað til. 

 
Snorri veltir mikið fyrir sér hvað hann langar að læra. Hann sagði:  

 Mig langar að verða kokkur eða leikstjóri. Ég er duglegur að elda, 
hæfileikaríkur kokkur. Mig langar líka til að verða þjálfari. 
Sundþjálfari. Mér finnst það spennandi starf. 

 
Benjamín langar til þess að læra stjórnmálafræði og landafræði. Hann gat valið einn áfanga 

í landafræði í framhaldskólanum en þegar hann langaði til að læra meira þá var því hætt. 

Stjórnmálaáhuginn kemur til vegna þess að hann er ekki sáttur við núverandi stjórn og 

finnst lítið gert fyrir fatlað fólk. Hann fylgist grannt með hvað er að gerast á Alþingi. 

Sigurður hefur mestan áhuga á að læra landafræði og stærðfræði. Hann er mjög góður í 

þessum fögum. Hann sagði :  

Já, landafræðingur, ...landafræðikennari? Það gæti komið til greina. 
Já það gæti bara verið, það held ég nú. Ég myndi líka vilja læra 
stærðfræði. Ég kann að leggja saman, draga frá deila og margfalda 
og þarf ekki vasareikni. 
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Ingólfur Örn hefur mikinn áhuga að læra íslensku og stærðfræði. Honum finnst þau 

vænlegustu fögin vegna þess að hann getur notað þau allstaðar:  

Mér finnst það eiginlega bestu fögin. Ég veit ekki hvað nýtt mig 
langar að læra. Ég hef ekkert hugsað um það. En ég vil ekki alltaf 
læra það sama. 

 
Þrátt fyrir að flestir voru á einhvern hátt óánægðir með starf sitt, voru fáir sem voru tilbúnir 

til að gefa það upp á bátinn. Það kom margoft fram að þeim fannst þau vera heppin að hafa 

vinnu og þau vissu af mörgum sem væru án atvinnu vegna fötlunar sinnar. Eins kom fram 

að þeim fannst betra að vinna heldur en að gera ekki neitt á og að aðstandendur þeirra vildu 

að þau hefðu atvinnu.  

 
Ingólfur Örn vildi samt jafna hlutföllin á milli atvinnu og náms. Hann vill vinna færri daga 

og fá námstilboð þar sem hann getur verið í skólanum heilan dag. Sigurður vill fá nám sem 

hæfir honum og finnst þau námskeið sem Fjölmennt bíður upp á vera of létt fyrir sig. Hann 

vill ekki hætta í vinnunni sinni en þar sem starfshlutfall hans er einungis 50% sér hann fyrir 

sér að gott væri að fá nám sem fyllir upp daginn. Benjamín og Valgerður vilja samfellt nám 

líkt og boðið var upp á í framhaldsskólanum. Þau sakna þess að vera ekki með félögum 

sínum og segjast hvorugt vera tilbúin að fara út á vinnumarkaðinn. Góa Dögg og Snorri 

vilja bæði komast í háskólanám eða iðnnám til að mennta sig í því sem þau hafa áhuga á. 

Staðan á Íslandi í dag er sú, að iðnnám og nám á háskólastigi gerir kröfu um 

inntökuskilyrði sem þátttakendur rannsóknarinnar hafa ekki möguleika á að uppfylla vegna 

fötlunar sinnar. 

  
Undanfarið hefur staðið yfir kynning á væntanlegu námi með stuðningi innan 

Kennaraháskóla Íslands, sem vonandi verður að veruleika næsta haust. Þátttakendur 

rannsóknarinnar hafa öll fengið þessa kynningu og eru meðvituð um að þarna séu tækifæri 

til frekari valmöguleika. Þegar Góa Dögg útskrifaðist velti hún framtíðinni fyrir sér: 

Já, stundum var ég bara…ok...hvaða skóla langar mig næst í og ég 
hugsaði mikið um að komast í Kennó. Og svo bara allt í einu. Nei 
það er best að fara á námskeið fyrst og sjá svo...það var enginn opinn 
fyrir svoleiðis þá. En ég hugsaði með mér, ok, það vill engin taka 
fatlaða strax í háskóla. 
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Benjamín líst mjög vel á þann möguleika að komast í háskólanám ef námsbrautin verður að 

veruleika og ætlar að sækja um. Valgerður er líka staðráðin í að sækja um og hlakkar til að 

geta verið í skólanum alla virka daga vikunnar. Sigurður er mjög fróðleiksfús og hefur 

gaman að námi. Honum finnst háskólanámið spennandi tilhugsun og skref til að jafna 

fötlunarmisrétti :  

Já, það er ekki brýnt fyrir neinn að fara í háskólanám og ekki brýnt 
fyrir fatlaða að fara í háskólanám. En brýnt að það sé jafnrétti. Það 
þarf að vera jafnrétti í því.  

 
Góa Dögg segist vera búin að bíða lengi eftir þeirri stundu þegar hún geti innritað sig í 

háskóla og ætlar alveg örugglega að sækja um þetta nám sem verður líklega í boði. Ingólfur 

Örn er staðráðinn í að prófa háskólanámið ef það verður og sjá til hvernig honum líkar það:  

Já, ég er í vinnu líka núna af því að námið er svo lítið. Þetta er bara 
námskeið. Mér finnst of lítið að vera bara á námskeiði. 

 
Öllum fannst spennandi að hugsa til þess að komast í háskóla og fannst mikill sigur fyrir 

fatlað fólk að komast í háskóla með ófötluðum. Í rýnihópnum kom fram að það væri gott að 

fá námskeið í því hvernig það er að vera í háskóla. Læra að skrifa ritgerðir, sækja sér 

heimildir á Netinu, nota bókasafnið og nota tölvur. Það kom líka fram að flestum fannst 

mikilvægt að fá sjálfstyrkingarnámskeið. Tilgangurinn með sjálfstyrkinganámskeiði er að 

styrkja þá til að takast á við, bæði lífið sjálft og lífið í háskólanum og gera þá sterkari til að 

mæta kröfum í lífinu. Á slíku námskeiði væri notast við hugmyndafræði umræðuhópa í 

tengslum við valdeflingu, eins og greint var frá í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Allir 

þátttakendur voru sammála að slíkt námskeið væri gott byrjunarnámskeið í háskóla.  

4.3 Stuðningur 
 
Það kom skýrt fram í rannsókn minni að þátttakendur höfðu mismunandi reynslu og þörf 

fyrir stuðning í námi. Það er mikilvægt að skoða hvaða óskir þeir hafa um stuðning vegna 

þess að flestir gátu ekki hugsað sér nám án stuðnings. 

 
Snorri segist ekki geta verið í námi nema hann hafi aðgang að einhverjum stuðningi. Sú 

reynsla sem hann hefur á stuðningi úr grunnskólanum er ekki góð:  

Ég var í grunnskóla undanfarin ár. Í 10 ár í grunnskóla og hafði alltaf 
stuðningsfulltrúa. Mér fannst það svoldið pirrandi að hafa þá 
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hangandi yfir mér þegar ég var að læra og þá gerir hún stundum fyrir 
mig og skrifar allt niður sem er á töflunni. Og svona. Og ég get þetta 
alveg sjálfur sko. Ég sagði við hana að ég þyrfti ekki 
stuðningsfulltrúa sem hanga yfir mér og  svo segja foreldrar mínir: 
Æji, þú verður að fá hjálp af því að þetta er erfiður skóli og þú ert 
ekki fljótari en hinir, þú ert hægari en hinir að læra. Það er bara 
þannig. 

 

Hann sér fyrir sér að best væri að hafa stuðninginn þannig að hann gæti sjálfur valið 

hvenær hann þyrfti hann:  

Já, ég myndi vilja stuðning þegar ég er að biðja um hjálp. Ég þarf 
ekki stuðningsfulltrúa eða neitt. Þarf bara hjálp með að útskýra hvað 
ég er að gera og skilja verkefnin vel og gefa mér eitthvað verkefni 
sem er aðeins auðveldara. Jú, líka, ég myndi vilja líka fá stuðning í 
heimanámi. Ég vil bara fá stuðning þegar ég bið um hann. Já, ég get 
gert margt, fullt betur en allir aðrir ófatlaðir. En lærdómurinn… ég er 
aðeins seinni. Ég er með smávegis galla á heila. 

 

Snorra líst vel á háskólanám með stuðningi en finnst líka að það eigi að vera möguleiki á 

iðnnámi með stuðningi:  

Ég hugsa hvað get ég. Get ég lært að vera kokkur upp í MK með 
stuðningi, læra eitthvað í framtíðinni. Ég veit ekki hvað ég á að vera, 
með stuðning. Mér líst ágætlega á Kennónámið. En það er eitt sem 
ég er að hugsa um. Ég ætla að prufa hvernig þetta er og svo prufa ég 
MK skólann hvernig það er. Hver er munurinn?. 

 

Benjamín talaði um að hann myndi vilja aðstoð í sambandi við heimanám ef þannig bæri 

undir, sérstaklega vegna þess að hann vill ekki íþyngja foreldrum sínum. Valgerður sækir 

nám í textílmennt með ófötluðum jafnöldrum sínum. Hún er með stuðning með sér en sagði 

að það væri óþarfi vegna þess að hún gæti þetta alveg ein, en bætti við að það væri gott að 

hafa stuðning fyrst til að byrja með. Hana langar að prófa að vera ein, en tók það fram að sú 

sem fylgdi henni væri mjög góð. Hún tók það fram að henni finndist óréttlátt að fatlaðir 

hefðu minna val en aðrir, það þyrfti að vera stuðningur í boði fyrir þá sem þurfa. Góa Dögg 

segir að það sé nauðsynlegt að hafa stuðning. Henni finnst að kennarinn eigi að vera 

tilbúinn að hjálpa henni í tímum og auk þess þyrfti að vera í boði einhver stuðningur í 

tengslum við heimanám: 

Ég myndi náttúrulega segja: Hey, kennari geturðu hjálpað mér aðeins 
ég þarf smá og kennarinn segir, ekkert mál ég kem og hjálpa þér eftir 
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smá stund…Ef það væri til dæmis þannig í fötlunarfræðinni, þú átt 
að læra svoldið mikið heima og lesa enskar greinar þá væri gott að 
einhver gæti komið mér til hjálpar. 

 

Það var einstaklingsbundið hvernig stuðning þeir vildu en fram kom að allir vildu hafa 

ákveðið vald um hvenær þeir þyrftu stuðning og hvenær ekki. 

 
Sigurður telur að nám sé honum auðvelt, hann þurfi engan stuðning og geti gert allt sjálfur. 

Í rýnihópnum kom fram að það gæti verið gott að fá ófatlaða nemendur, sem sætu sama 

námskeið til að veita stuðning. Einnig komu fram óskir um að hafa sérstakan trúnaðarmann 

eða námsráðgjafa sem þeir gætu leitað til. Í sambandi við námsefnið sjálft þá vildu flestir 

hafa möguleika á auðlesnu námsefni og/eða myndrænu. Einungis einn nemandi taldi sig 

ekki þurfa á slíku að halda. Nokkrir töluðu um að það væri gott að hafa eitt námskeið sem 

væri um heimanám, þ. e. tími þar sem þeir myndu leysa heimanámið og hafa aðgang að 

stuðningi þegar þess væri þörf. 

4.4 Mat á námi 
 
Eitt af því sem rætt var við þátttakendur var, hvað þeir teldu að nám í háskóla gæti leitt af 

sér. Það var greinilegt að svörin tengdust þeim markmiðum sem Kennaraháskóli Íslands 

hefur um sitt nám. Í þeim skóla eru útskrifaðir  kennarar, leikskólakennarar og 

þroskaþjálfar. Þar sem Kennaraháskólinn er eini skólinn sem hefur á stefnu sinni að opna 

námleið sem gæti hentað þátttakendum og sá eini sem þeir hafa fengið kynningu um í 

sambandi við nám með stuðningi, koma niðurstöðurnar ekki á óvart.  

 
Valgerður hefur það forskot fram yfir aðra þátttakendur að hún sækir námskeið í 

textílmennt með ófötluðum jafnöldrum sínum. Draumur hennar er að verða 

handavinnukona og hún telur það skipta miklu máli að fara í háskóla vegna þess að það sé 

gott að læra og það veiti manni betri atvinnumöguleika. Góa Dögg er að vinna með 

fötluðum. Hún er stuðningsfulltrúi og hefur áhuga á að mennta sig frekar á þeim vettvangi 

og hefur kynnt sér námskeið sem KHÍ hefur í boði og sér fyrir að geta náð sér í menntun 

sem veitir henni aðgang að almennum vinnumarkaði: 

Ég hef mikinn áhuga á fötlunarfræði og smá þroskaþjálfa. Ég hef 
mikinn áhuga á þessu námi af því að þeir hjálpa okkur svo þurfum 
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við kannski að hjálpa þeim meira við? Það er líka soldið gott...Námið 
myndi líka nýtast mér mjög vel. Ég myndi bara vilja helst vinna með 
fötluðum líka. Mér finnst það eitthvað svo spennandi og fyrst það 
gengur svona vel. Ég er alveg mótfallinn að hafa verndaða 
vinnustaði. Ég er mjög ánægð með þar sem ég er að vinna. Þeir 
[verndaðir vinnustaðir] eru bara alveg útí Hróa hött. 

 
Sigurður hefur mikinn áhuga á landafræði og langaði til þess að verða landafræðikennari. 

Hann taldi að háskólanám væri merkilegt og sagði að margir samstarfsmenn hans væru 

fræðimenn og velti fyrir sér hvort hann gæti orðið fræðimaður ef hann færi í háskóla. 

Snorra hefur lengi langað til þess að verða þjálfari en ekki sáttur við það sem verður 

hugsanlega í boði í Kennaraháskólanum vegna þess að íþróttabrautin er á Laugarvatni. Þar 

sem hann æfir íþróttir með fötluðum og er í landsliðinu þarf hann að mæta á æfingar 

mörgum sinnum í viku. Hann segir að ferðaþjónustan myndi ekki þjónusta hann frá 

Laugarvatni. Hann segist hafa áhuga á svo mörgu og langa til þess að læra svo margt:  

Ég get skrifað bíómynd, keppt í sundi, mjög hugmyndaríkur, góður 
leikari en ég get ekki sungið. En ég get lært alla texta, kann þá flesta 
en ekki marga. Góður að skrifa. Ég er duglegur að elda, 
hæfileikaríkur kokkur. Já, en hvernig geri ég með þá? Ég get ekki 
notað eldunarhæfileikana af því að það er ekki til skóli fyrir mig. Og 
ekki til listaháskólinn fyrir mig og ekki leiklistaskólinn. 

 

Góu Dögg  fannst að aðrir skólar ættu að  taka Kennaraháskóla Íslands sér til fyrirmyndar 

og bjóða upp á annarskonar starfstengt nám:  

Ég er búin að hugsa um þetta lengi. Ég meina, afhverju get ég ekki 
farið í gullsmíði eins og allir aðrir? Ég meina ef mig langar og mig 
langar en afhverju þarf ég alltaf að sitja og bíða? Sitjandi á hakanum 
allan liðlangan daginn og bara… það er bara ekkert. Og svo á líka að 
vera möguleiki að læra tildæmis hárgreiðslu og bara að hafa 
endalausa möguleika í lífinu. Það hefur svo margt upp á að bjóða... 
ég verð bara svo reið. Þetta er svo óréttlátt. 

 

Ekki höfðu allir þátttakendur velt fyrir sér starfstengdu námi. Hafa verður í huga að margir 

þátttakenda sem sækja námskeið í Fjölmennt hafa verið saman í skóla frá sex ára aldri og 

sakna þess ef þeir hittast ekki. Ingólfur Örn sagðist ekki vera búin að ákveða hvað hann 

vildi læra en hann hefur mikinn áhuga á læra nýja hluti. Benjamín hefur mikinn áhuga á 

landafræði, segist vita mjög mikið um fána, og þekkir allar helstu höfuðborgir heimsins. 
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Hann vill bæta við þá þekkingu sem hann hefur í þeim fræðum en hefur engan sérstakan 

áhuga á að starfa sem landafræðingur. 

Samantekt 

Hér komu fram helstu skoðanir og óskir þátttakenda sem tengdust markmiði 

rannsóknarinnar. Fjallað var um hvernig þeir upplifðu útskrift úr framhaldsskólanum, 

hvaða óskir þeir höfðu um áframhaldandi nám, hvernig stuðning þeir sáu fyrir sér við 

námið og að lokum hvaða framtíðarsýn þeir hefðu um atvinnu. Í næsta kafla mun ég draga 

fram helstu niðurstöður og fjalla um þá lærdóma sem draga má af rannsókninni. 
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5. KAFLI – HELSTU NIÐURSTÖÐUR OG LÆRDÓMAR 
 
Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar tengdar við það sem lagt var til grundvallar í 

fræðilega hluta ritgerðarinnar og helstu lærdómar dregnir fram. Þessi ritgerð er byggð á 

rannsókn sem fjallar um hvaða óskir fatlað fólk hefur um nám að loknum framhaldsskóla. 

Markmið rannsóknarinnar var að gefa fötluðu fólki tækifæri til að koma á framfæri óskum 

sínum um hvernig nám og stuðning það sjái fyrir sér eftir útskrift úr framhaldsskóla.  

 
Þátttakendur rannsóknarinnar eru  ekki einsleitur hópur, þarfir einstaklinga geta verið mjög 

misjafnar. Staða þátttakanda í dag er misjöfn en eiga þeir það sameiginlegt að vilja læra 

meira. Þeim finnst öllum mikið óréttlæti í því að eiga ekki kost á meira námi og aðeins einn 

er fullkomlega sáttur við starf sitt. Þátttakendurnir sáu fyrir sér að gott væri að læra 

stærðfræði, íslensku, landafræði, stjórnmálafræði og handavinnu. Það kom líka í ljós að 

þátttakendur vilja fá námskeið sem undirbýr þá undir að vera í háskóla, þ.e. þar sem þeir læra 

að gera ritgerðir, læra að finna heimildir, læri að nota tölvur og læri að nota bókasafn. Þeim 

fannst mikilvægt að fá námskeið í sjálfstyrkingu með það að markmiði að styrkja þá til að 

takast á við bæði lífið sjálft og lífið í háskólanum og gera þá sterkari til að mæta kröfum í 

lífinu. Hugmyndafræði sjálfstyrkingahópa eða umræðuhópa eins og þeir eru kallaðir á 

Íslandi, felst í valdeflingu þar sem fatlað fólk fær m. a. þjálfun í að segja skoðanir sínar, 

hlusta á skoðanir annarra og standa fyrir máli sínu. Þegar rætt var um hvernig stuðning þeir 

gætu hugsað sér, kom fram að flestir vildu hafa vald til þess að biðja um stuðning þegar 

hentaði hverju sinni. Einnig komu fram óskir um auðlesið námsefni og myndrænt. Einn 

þátttakandi rannsóknarinnar lýsti slæmri reynslu af stuðningi úr grunnskóla. Hann var með 

stuðningsfulltrúa „á bakinu“  alla skólagönguna sem gerði allt fyrir hann, þrátt fyrir að hann 

hafi ekki talið sig þurfa á því að halda.  

 
Þegar skoðaðar eru hugmyndir um starfstengt nám kemur í ljós að einungis hluti 

þátttakenda hafa hugsað út í þann möguleika. Í því samhengi var nefnt; fötlunarfræði, 

matreiðslunám, íþróttakennaranám, gullsmíðanám, leiklistarnám, myndlistarnám, 

hárgreiðslunám og þroskaþjálfanám.   
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Eftir að hafa dregið fram þætti úr þeim gögnum sem aflað var við rannsóknina, útbjó ég 

eftirfarandi töflu sem sýnir á lýsandi hátt helstu niðurstöðum: 

 
 Staða þátttakenda í dag • Flestir upplifðu sorg eða söknuð við 

útskrift úr framhaldsskóla. 
• Allir starfa á almennum 

vinnumarkaði, nema einn sem er án 
atvinnu 

• Allir sækja námskeið í Fjölmennt. 
 Hverjar eru námsóskir 

þátttakenda ? 
• Nám með vinnu. 
• Samfellt nám. 
• Að fara í háskóla. 
• Að komast í iðnnám. 

 Hvernig stuðning sjá þátttakendur 
fyrir sér að þeir þurfi við nám ? 

• Að hafa alltaf aðgang að stuðningi 
þegar þeir þurfa. 

• Telja sig ekki þurfa stuðning. 
 Hvernig sjá þátttakendur fyrir sér 
 að námið muni nýtast þeim að því 

loknu ? 

• Að þeir fái vinnu á almennum 
vinnumarkaði. 

• Að þeir bæti við almenna þekkingu 
sem þeir hafa. 

• Að geta lært meira um það sem þeir 
hafa áhuga á. 

 
 
 

Árið 1994 samþykkti Ísland Salamanca-yfirlýsinguna og viðurkenndi þar með jafnan rétt 

allra til náms og árið 1996 var bundið í lög að fatlað fólk ætti rétt á inngöngu í 

framhaldsskóla. Þar er tekið fram að fatlaðir nemendur skuli standa við hlið ófatlaðra eins 

og kostur er en skólarnir hafa samt heimild til að stofna sérstakar deildir fyrir fatlaða 

nemendur, svokallaðar starfsbrautir (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Á Íslandi eru nokkrir 

framhaldsskólar sem bjóða upp á nám fyrir fatlaða nemendur. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar stunduðu nám sitt á slíkum starfsbrautum en fengu að sitja einstaka 

námskeið með ófötluðum nemendum. 

 

Allir nema einn sóttu nám í sérskóla frá 6-16 ára og var það stórt skref fyrir þá að komast í 

almennan framhaldsskóla. Það kom skýrt fram að margir upplifa óréttlæti eftir útskrift úr 

framhaldsskóla, þegar þeir komast að því að þeir sitja ekki lengur við sama borð og aðrir. 
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María Hildiþórsdóttir (2006) bendir á að fáir valkostir séu í boði og Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir (2005) talar um að nemendur standi oft í skrýtnum sporum, eða 

„hvergimannslandi“ eftir útskrift, eins og hún orðar það í niðurstöðum rannsóknar sinnar. 

Það er greinilegt að búa þarf nemendur betur undir lífið sem tekur við eftir útskrift af 

starfsbraut. Flestir þátttakendur voru á einhvern hátt ósáttir við starf sitt og margir óskuðu 

eftir að geta valið um fjölbreyttari starfsvettvang. Samt vildu fæstir gefa starf sitt upp á 

bátinn vegna hræðslu um að fá ekki aftur vinnu. Þessar niðurstöður kalla á miklar 

breytingar sem þurfa að eiga sér stað í atvinnumálum fatlaðs fólks og að starfsbrautir 

framhaldsskólanna þyrftu að taka meira mið af óskum og þörfum nemanda samkvæmt 

niðurstöðum mínum. 

        
Í Salamanca-yfirlýsingunni sem Ísland á aðild að, er talað um aukinn rétt fatlaðs fólks 

umfram aðra og ættu því fatlaðir nemendur að eiga kost á að vera lengur í framhaldsskóla 

og fá tækifæri til enn frekari námstækifæra.  Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, sem íslendingar skrifuðu undir í mars 2007 segir að allir eigi rétt á 

menntakerfi sem er án aðgreiningar (United Nations Treaty Collection, 2007) og samkvæmt 

sáttmálanum ættu starfsbrautir ekki að vera til staðar. Þannig ættu allir að geta fengið þá 

menntun sem þeir óska eftir, hvort sem það er í iðnnám, bóknám eða listnám.  

 
Allir þátttakendur sækja námskeið í Fjölmennt og það kemur fram að öllum líkar það vel. 

Fjölmennt starfar eftir göfugum markmiðum þar sem gildi jafnræðis, samskipan, virðingar, 

fjölbreytni, metnaðar og framþróun eru höfð í fyrirrúmi. Meginþáttur í allri skipulagningu 

Fjölmenntar er hugmyndafræðin um fullgilda samfélagslega þátttöku (Fjölmennt, e. d.). Sú 

hugmyndafræði byggir á félagslegu sjónarhorni á fötlun. Fjölmennt reynir að koma til móts 

við þarfir allra sem þangað sækja og til marks um það leigir Fjölmennt húsnæði í 

Kennaraháskóla Íslands með það að markmiði að hópur ungs fatlaðs fólks fái tækifæri til 

þess að stunda námskeið innan um ófatlaða jafnaldra sína. Eitt af markmiðum Fjölmenntar 

er að veita ráðgjöf til stofnana, fyrirtækja og skóla (Dóms-og kirjumálaráðuneytið, 2002). 

Það er því mikilvægt að þeir skólar sem sjá um menntun fullorðinna leiti til Fjölmenntar, 

því þar býr mikill auður þekkingar bæði varðandi mannauð og reynslu. 
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Í rannsóknarferlinu komst ég að því að margir ófatlaðir voru á báðum áttum, varðandi rétt 

þátttakenda rannsóknarinnar um að komast í háskóla. Þessar skoðanir voru oft með þeim 

rökum að það væri verið að byggja á fölskum vonum.Það er greinilegt að þessi rök byggja á 

læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun og þau eru ekki óskiljanleg vegna þess að núverandi 

lög um háskóla byggja að miklu leyti á því. Þar kemur fram að til þess að komast í háskóla 

þurfi menn að hafa lokið stúdentsprófi eða annarri sambærilegri menntun.  

 
Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að aðildarríki skulu 

tryggja að fatlaðir eigi aðgang að starfstengdu námi á öllum skólastigum og býður upp á 

nám í gegnum allt lífið (United Nations Treaty Collection, 2007). Í stefnumótun 

félagsmálaráðuneytisins er eitt af aðalmarkmiðum að fyrir árið 2016 verði verklag og gæði 

þjónustunnar á við það sem best gerist í Evrópu og því ekki seinna vænna en að skoða 

hvernig stuðningur  á að vera í boði (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

 
Félagsmálaráðuneytið kynnti stefnumótun sína um málefni fatlaðs fólks og eitt af 

markmiðum hennar er að  fyrir árið 2016 njóti allt fatlað fólk á Íslandi sambærilegra 

lífskjara og lífsgæða og aðrir þegnar þjóðfélagsins. Í stefnumótuninni kemur fram að brýnt 

sé að líta á hugtakið fötlun frá félagslegu sjónarhorni (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Félagslega sjónarhornið á fötlun fjallar um að það séu þættir í umhverfinu sem fatla 

einstaklinginn og má líta svo á að möguleikar fatlaðs fólk til háskólanáms velti á þeim 

stuðningi sem í boði er.  

 
Í rannsókn minni kom fram að það eru ekki allir sem hafa áhuga á því námi sem verið er að 

kynna í Kennaraháskóla Íslands og verður vonandi að veruleika. Sumir hafa mikinn áhuga á 

að komast í iðnnám, listnám eða annarskonar nám. Aðrir vildu fá að vera lengur í 

framhaldsskóla og/eða eiga kost á fjölbreyttari námskeiðum. Með hliðsjón af rannsóknum 

Hrafnhildar Ragnardóttur (2005) og Maríu Hildiþórsdóttur (2006) er ljóst að 

menntamálaráðuneytið þarf að skoða stefnu sína í málaflokknum og gera þessum hópi kleift 

að eiga val um fjölbreyttari menntun að loknum framhaldsskóla. Mín rannsókn styður það 

einnig svo og öll hugmyndafræði sem við styðjumst við í dag. Það eru ekki allir sem fara í 

háskóla, en það er mikilvægt að allir hafi val um nám að loknum framhaldsskóla. 

 



 40 

 

Það er eðlilegt að ungt fatlað fólk skuli velta fyrir sér möguleikum til náms að loknum 

framhaldsskóla. Sú mikla breyting í málefnum fatlaðra á undanförnum árum hefur leitt af 

sér að fatlað fólk er farið að gera kröfur um jafnrétti. Ein af höfuðáherslum  

mannréttindabaráttu fatlaðs fólks er krafan um fullgilda samfélagslega þátttöku (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Það má líkja þessarri þróun við baráttu annara hópa, t. d. 

kvennabaráttu og baráttu samkynhneigðra. Það sem einkennir baráttumál fólks með 

þroskahömlun er hinsvegar af aðeins öðrum toga, vegna þess að í mörgum tilfellum eru það 

aðrir sem tala fyrir það. Fatlað fólk sem mætir þeim viðhorfum að það þurfi ekki endilega 

að standa sig til þess að útskrifast, læra síður að þeir geta haft áhrif á námið sitt og í beinu 

framhaldi, líf sitt. Sjálfsákvörðunarhópar eða umræðuhópar,eins og þeir hafa verið nefndir á 

Íslandi, byggja á því að fatlað fólk fái tækifæri til þess að læra að taka ábyrgð á eigin lífi. Í 

þessum hópum lærir fólk m. a.  að tjá sig/hlusta á aðra, koma skoðunum sínum á framfæri 

og virða skoðanir annarra, læra um réttindi og skyldur og að standa frammi fyrir valkostum 

svo eitthvað sé nefnt (Sutcliffe, 1991).  

 
Í fötlunarfræðum er lögð áhersla á að rannsóknir sem beinast að fötluðu fólki skuli ekki 

einungis vera um fatlað fólk heldur líka fyrir fatlað fólk. Fötlunarfræðingar vilja að 

rannsóknir þeirra nýtist til að bæta líf fatlaðs fólks m. a. með því að stuðla að víðtækum 

félagslegum breytingum. Bent er á mikilvægi þess að fatlað fólk sé þátttakendur í 

rannsóknum og gegni einnig hlutverki rannsakanda, ráðgjafa og fl. (Rannveig Traustadóttir, 

2006 b). Í þessarri rannsókn tók einungis þátt fólk með fötlun og með þeim tilgangi að 

koma óskum sínum og skoðunum á framfæri.  

 

Eftir að ég hafði unnið úr gögnum rannsóknarinnar eru helstu niðurstöður mínar 

eftirfarandi:  

• Ungt fatlað fólk vill hafa færi á að velja nám sem hentar því, eins og ófatlaðir 

jafnaldrar þeirra 

• Ungt fatlað fólk vill fá stuðning sem hentar því og geta valið hvenær sá stuðningur 

er veittur 



 41 

• Ungt fatlað fólk vill fá tækifæri til þess að mennta sig með það að markmiði að fá 

vinnu við sitt hæfi að námi loknu 

 

Aðrar niðurstöður : 

• Það eru ekki nægilega mörg námstilboð í framhaldsskóla fyrir fatlað fólk 

• Ungt fatlað fólk ætti að eiga þess kost að fá að vera lengur en fjögur ár í 

 framhaldsskóla 

• Ungt fatlað fólk hefur ekki tækifæri til jafns við aðra að stunda nám eftir    

  framhaldsskóla 

• Allir skólar á framhaldsstigi ættu að gefa kost á námi með stuðningi. 

• Það þarf að skoða hugtakið fötlun út frá félagslegu sjónarhorni 

• Háskólar ættu að vera skólar án aðgreiningar 

• Háskólar gætu nýtt þekkingu Fjölmenntar um nám fullorðins fatlaðs fólks 

 

Tillögur um frekari rannsóknir: 

Á meðan á vinnslu ritgerðarinnar stóð, var margt sem kom upp í huga mér. Ég ákvað því að 

setja hér í lokin nokkrar tillögur um frekari rannsóknir sem gætu varpað enn frekara ljósi á 

stöðu, óskir og væntingar fatlaðs fólk í tengslum við nám fullorðinna. 

 

• Að skoða óskir fatlaðs fólks um að stunda nám við öldungadeildir 

 framhaldsskólanna 

• Að skoða hvaða þýðingu hugtakið Háskóli hefur fyrir ófatlaða háskólanema 

• Að skoða hvort/hvernig viðhorf ófatlaðra nemenda í KHÍ til fatlaðs fólks breytist 

 eftir að nýja námsbrautin, sem vonandi verður í boði, hefur starfað í eitt ár 
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Lokaorð 
 
 

Þessi rannsókn fjallaði um óskir og væntingar ungs fatlaðs fólks til náms að loknum 

framhaldsskóla. Flestir sem ljúka námi í framhaldskóla hafa val um fjölbreytilega 

áframhaldandi menntun, sumir fara út á vinnumarkaðinn með það í huga að eiga pening til 

að ferðast, kaupa sér bíl eða ætla að bíða með að mennta sig; eru ekki búnir að ákveða sig. 

Þetta gildir ekki um ungt fatlað fólk. Eftir að námi líkur eru valmöguleikar fáir. 

Atvinnutilboð eru af skornum skammti, atvinna oft einhæf og illa launuð. Ekkert samfellt 

nám er í boði og fatlað fólk hefur aðeins tækifæri til þess að vera fjögur ár í framhaldsskóla. 

Kennaraháskóli Íslands brýtur blað í fötlunarmisrétti með því stefna að hægt sé að bjóða 

upp á háskólanám með stuðningi. Vonandi verður slíkt nám í boði  næstkomandi haust. 

Niðurstöður rannsóknar minnar leiða í ljós að margt fatlað fólk hefur óskir um fjölbreytt 

nám á háskólastigi og vona ég að þær niðurstöður verði innlegg í frekari umræðu með því 

markmiði að aðrir háskólar taki KHÍ sér til fyrirmyndar og verði með í stefnumótuninni. 

Vonandi verður barátta fatlaðs fólks um fulla samfélagslega þátttöku í samfélaginu að 

veruleika sem fyrst. 

 

 

Vís er sá sem víða fer. 
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