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Ágrip 

Markmið verkefnisins er að kanna hvað stendur fötluðum ungennum á aldrinum 14-18 ára 

til boða yfir sumartíman, af atvinnu og tómstundum út frá fjórum sveitarfélögum á Íslandi. 

Til að varpa ljósi á viðfangsefnið var spurningalisti sendur til þeirra sem sjá um málefni 

fatlaðs fólks í Dalvíkurbyggð, á Ísafirði, á Fljótsdalshéraði og í Grindavík. Tilgangur 

verkefnisins er ekki að gagnrýna þau sveitarfélög sem bjóða upp á fá möguleika fyrir 

fötluð ungmenni og hampa þeim sem bjóða upp á mikið úrval. Tilgangurinn er eingöngu 

að kanna hvað er í boði í hverju sveitarfélagi og hvort fötluð ungmenni hafi val um atvinnu 

og afþreyingu á við önnur börn. Fræðilegur bakgrunnur verkefnisins byggir á 

hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku, mannréttindi, mismunandi skilning á 

fötlun og umfjöllun um mikilvægi þess að stunda atvinnu og tómstundir. Jafnframt er 

fjallað um lög og reglugerðir um réttindi fatlaðs fólks. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að öll sveitarfélögin hafi reynt að gera 

sitt besta í að útvega fötluðum ungmennum vinnu yfir sumartímann. Hins vegar var 

misjafnt eftir sveitarfélögum hversu fjölbreytt tómstundastarf var í boði. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar þarf víða að bæta aðgengi að vinnu og afþreyingu fyrir fötluð 

ungmenni. 

 

Lykilhugtök: Fötlun, ungmenni, tómstundir, hreyfing, atvinna, Dalvíkurbyggð, Ísafjörður, 

Grindavík, Fljótsdalshérað. 
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-gráðu í þroskaþjálfafræðum frá Háskóla Íslands. Við 

könnuðum hvað stendur fötluðum ungmennum á aldrinum 14-18 ára til boða yfir 

sumartíman af atvinnu og tómstundum. Áhugi okkar á viðfangsefninu kviknaði þegar við 

kynntumst því að fötluð ungmenni fá oft á tíðum hvorki vinnu eða formlega afþreyingu 

yfir sumartímann. Með þessu verkefni stendur hugur okkar því til að draga fram mikilvægi 

þess að vera virkur, hafa atvinnu og stunda tómstundir. 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Guðrúnu V. Stefánsdóttur, góða leiðsögn, 

stuðning og þolinmæði við gerð verkefnisins. Hún var alltaf tilbúin að aðstoða okkur við 

stóra sem smáa hluti og einkenndist samstarf okkar af góðum samskiptum og vinsemd. Við 

viljum einnig þakka Grindavíkurbæ, Dalvíkurbyggð, Ísafjarðarbæ og Fljótsdalshéraði fyrir 

að taka þátt og fyrir að láta okkur í té þær upplýsingar sem við þurftum til að vinna 

verkefnið. Án þeirra aðstoðar hefði verkefnið ekki orðið að veruleika. Við þökkum okkar 

frábæru bekkjarfélögum, sem voru okkur til halds og trausts allan tímann meðan við vorum 

að vinna þetta verkefni. Bestu þakkir fá Dóróþea Reimarsdóttir og Dagmar Fríða 

Halldórsdóttir fyrir yfirlestur verkefnisins. Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar og 

vinum fyrir að hvetja okkur áfram á meðan vinnan við þetta BA verkefni stóð yfir, einkum 

mökum okkar þeim Gunnari Reimarssyni og Árna Snæ Brynjólfssyni fyrir mikla 

þolinmæði og stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2016, 29. Febrúar, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð 

á því sem missagt kann að vera.  

 

Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 

Dalvíkurbyggð og Grindavík , 5. maí 2016 

 

Bjarney Anna Sigfúsdóttir                            Ingibjörg Ósk Víkingsdóttir 
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Inngangur 

Atvinna er einn af grundvallarþáttum í sjálfsmynd einstaklinga og er ekki aðeins tæki til 

lífsviðurværis, heldur það sem við sýnum ókunnugum gjarnan fyrst og sá spegill sem við 

speglum okkur í. Að fá tækifæri til að stunda vinnu á að vera sjálfsagt fyrir alla. Í 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna kemur fram að allir eiga rétt á atvinnu að 

eigin vali (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Að eiga greiðan aðgang að tómstundum er 

mikilvægur liður í fullri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Það er ekki síst mikilvægt þar 

sem vitað er að margt fatlað fólk hefur ekki aðgang að vinnumarkaðnum vegna aðstæðna í 

samfélaginu og þarf því að að eiga greiðan aðgang að innihaldsríkum tómstundum. Einnig 

til að rjúfa þá félagslegu einangrun sem í sumum tilfellum fylgir því að vera atvinnulaus 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Markmið verkefnisins er að kanna hvað stendur fötluðum ungmennum á aldrinum 

14-18 ára til boða yfir sumartímann af atvinnu og tómstundum. Til að fá svör við því 

ákváðum við að senda spurningalista á fjögur af minni sveitarfélögum landsins, til að fá 

upplýsingar um hvað sé í boði á  hverjum stað fyrir sig.  

Verkefnið skiptist í fimm meginkafla og nokkra undirkafla. Hún hefst á fræðilegum 

kafla þar sem fjallað er um þróun hugmyndafræði í málaflokkum fatlaðs fólks og 

mismunandi skilning á fötlun. Byrjað er á því að kynna læknisfræðilegan skilning á fötlun, 

því næst er sjónum beint að hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Þá 

færum við okkur nær nútímanum og ræðum um félagslegan skilning á fötlun, mannréttindi 

og mannréttindasjónarhornið. Næstu kaflar beinast að tómstundum, íþróttum og atvinnu en 

það er útgangspunktur verkefnisins. Þar á eftir segjum við frá rannsókn okkar, þeirri aðferð 

sem notuð var og kynnum helstu niðurstöður út frá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Í lokin eru 

niðurstöður túlkaðar og rætt um þjónustu sveitafélaganna. Að síðustu drögum við fram 

hvaða lærdóm megi draga af rannsókninni, og hvað megi helst bæta þegar kemur að 

atvinnu og tómstundum ungmenna með fötlun. 
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2. Þróun hugmyndafræði og mismunandi skilningur á fötlun 

Í þessum kafla er fjallað um þróun hugmyndafræði í málaflokkum fatlaðs fólks og ólíkan 

skilning á fötlun. Fyrst er sjónum beint að læknisfræðilegum skilningi sem hefur verið 

ríkjandi lengi og margir telja að svo sé enn. Læknisfræðin hefur lengst af leitast við að 

lækna skerðinguna og greina einstaklinginn. Þetta hefur leitt af sér að litið er svo á að 

fötlun sé harmleikur fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans. Þá er sagt frá hugmyndafræði 

um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku en sú hugmyndafræði olli þáttaskilum í málefnum 

fatlaðs fólks á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar. Því næst er fjallað um félagslegan 

skilning á fötlun sem gengur út á að félagslegar hindranir takmarki möguleika fólks með 

fötlun til samfélagsþátttöku. Að lokum skoðum við mannréttindasjónarhornið. Það er nýr 

skilningur á fötlun sem beinir sjónum að þeim mannréttindum sem einstaklingurinn á rétt á 

samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna (2007).  

 

2.1 Læknisfræðilegur skilningur 

Saga fatlaðs fólks er í stórum dráttum saga útskúfunar, undirokunar, mismununar og 

innilokunar þó að sjálfsögðu og sem betur fer séu undantekningar á því. Það sjónarhorn á 

fötlun sem var ráðandi stærstan hluta síðustu aldar var að hún væri andstæða við það sem 

talið var eðlilegt og heilbrigt. Algengt var að litið væri svo á að fatlað fólk væru 

fórnarlömb sem væru í þörf fyrir lækningu, umönnun og aðgreiningu frá samfélaginu og 

þar með upp á góðvild annarra komin. Því bæri þeim að vera þakklátt og hlýðið fyrir að fá 

þjónustuna sem það fékk (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Læknisfræðilega líkanið lítur á fötlun sem harmleik fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans 

og að nauðsynlegt sé að lækna skerðinguna sem fatlaði einstaklingurinn hefur. Ofur áhersla 

er lögð á að bæta skerðinguna með því, meðal annars, að greina hana, veita ráðgjöf um 

kennslu, meðferð og umönnun. Litið er framhjá þeim umhverfisþáttum og ytri aðstæðum 

sem geta haft mikil áhrif á líf einstaklingsins. Samkvæmt líkaninu er litið svo á að 

skerðingin sé uppspretta allra erfiðleika hjá einstaklingnum og því eigi að laga hana. Fatlað 

fólk lendir í því að vera stimplað út frá fötluninni og að það verði aðaleinkenni 

einstaklingsins en ekki einstaklingurinn sjálfur (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun hefur á síðustu árum endurspeglast skýrast í hinu 

alþjóðlega flokkunarkerfi um fötlun sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) sendi frá sér 

1980. Í því er gerður greinamunur á skerðingu eða galla á líkamanum (sem getur verið 

andlegs, líkamlegs eða skynræns eðlis), fötlun (til að úskýra það áhrif sem skerðingin hefur 
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í daglegu lífi) og hömlun (þær hindranir sem kom í veg fyrir að einstaklingar ræki þau 

hlutverk sem þeim eru ætluð). Skerðing og fötlun eru því nánast lögð að jöfn og litið er á 

skerðinguna sem galla sem býr innra með einstaklingnum og veldur fötlun hans (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2008).   

Breskir félagsfræðingar hófu rannsóknir á því hvaða hátt samfélagið útskúfar og 

merkir fatlað fólk með því að skipuleggja það einungis með hagsmuni þeirra ófötluðu í 

huga. Þeir höfnuðu svokölluðu einstaklingslíkani af fötlun þar sem einblínt er á 

skerðinguna og að gallinn sé hjá einstaklingnum sjálfum. Um leið höfnuðu þeir einnig 

þeirri hugmynd að fagfólk reyni að breyta einstaklingum og gera þá „eðlilega“. Þeir 

andmæltu því ekki að fagmenn ynnu störf sín og linuðu þjáningar, endurhæfðu og kenndu 

fötluðu fólki heldur mótmæltu þeir því forræði sem fagfólk hafði yfir lífi fatlaðs fólks. 

Félagsfræðingarnir aðhylltust félagslega líkanið af fötlun en samkvæmt því býr sá vandi 

sem skerðing skapar ekki í einstaklingnum sjálfum, heldur í samspili hans og umhverfisins 

sem tekur aðeins mið af hinum ófötluðu (Dóra. S. Bjarnason, 2001). 

 

2.2 Eðlilegt líf og samfélagsþátttaka 

Í sögulegu samhengi hafa fáir hópar búa við álíka neikvæð viðhorf og samfélagslega 

einangrun og fatlað fólk. Langt fram á 20. öldina var algengt að það væri einangrað og 

útilokað frá samfélagsþátttöku og eina þjónustan sem í boði var fólst í aðgreindri þjónustu 

á stofnun. Þáttaskil urðu í samfélagslegri stöðu fatlaðs fólks eftir miðja 20. öld þegar nýjar 

hugmyndir um fatlað fólk og mannréttindi þess komu fram. Þær hugmyndir lögðu áherslu á 

rétt fatlaðs fólks til að taka þátt í samfélaginu og að lifa eðlilegu lífi eins og aðrir. Það 

leiddi til þess að uppbygging hófst á samfélagslegri þjónustu utan stofnana. Í upphafi var 

engin ein ákveðin kenning ofan á heldur nokkrar hugmyndafræðilegar nálganir sem 

þróuðust síðan í áherslu á að fatlað fólk lifði eðlilegu lífi og tæki virkan þátt í samfélaginu. 

Hugmyndir um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku hafa breiðst út um heiminn og víða verið 

stefnumótandi í uppbyggingu þjónustu fyrir fatlað fólk (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).   

Hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku barst hingað til lands upp úr 1970. 

Hún leiddi af sér breytingar á þjónustu og skipulagi við fólk með fötlun, einkum fólk með 

þroskahömlun. Mikil áhersla var lögð á að fatlað fólk lifði eðlilegu lífi, byggi og lifði við 

eðlilegar aðstæður og tæki þátt í samfélaginu til jafns við aðra. Hugmyndafræðin hafði 

mikil áhrif á Íslandi en áhrifa hennar má greina í lögum um aðstoð við þroskahefta (nr 

47/1979). Í fyrsta skipti hér á landi var gert ráð fyrir að fatlað fólk fengi alla þá þjónustu 
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sem það þurfti utan stofnana. Með hugmyndafræðinni var aukin áhersla lögð á rétt fólks 

með þroskahömlun til að lifa eðlilegu lífi, starfa og búa við eðlilegar aðstæður og að það 

fengi tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Þrátt fyrir að hugmyndafræðin um eðlilegt líf 

og samfélagsþátttöku hafi komið með nýja nálgun og aukið mannrétindi fatlaðs fólks þá 

hefur það ekki skilað þeim árangri sem vænst var. Það hve mikil áhersla hefur verið lögð á 

aðlögun fatlaðs fólks að samfélaginu hefur verið gagngrýnt. Í stað þess að aðlaga 

samfélagið að fólkinu eins og félagsleg sýn og mannréttindasáttmálar gera til dæmis ráð 

fyrir, þá hefur meira verið einblínt á þjálfun og hæfingu að samfélaginu. Þó svo að 

hugmyndafræðin boðaði nýja nálgun og aukin mannréttindi fatlaðs fólks hefur hún ekki 

skilað þeim árangri sem vænst var. Mikil gagnrýni hefur verið uppi á þá ríku áherslu sem 

hugmyndafræðin leggur á aðlögun fatlaðs fólks að samfélaginu (Sigrún Þ. Broddadóttir og 

Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Síðustu ár hafa málefni fatlaðs fólks verið mikið í umræðunni og hugmyndir um 

þjónustu við fatlað fólk tekið miklum breytingum. Áður fyrr var þjónustan veitt á 

stofnunum, en nú er megináhersla lögð á að byggja upp stoðþjónustu sem gerir fötluðu 

fólki kleift að lifa eðlilegu lífi og skapa aðstæður svo þeir geti orðið virkir þátttakendur í 

samfélaginu. Sú mikla uppbygging í þjónustu við fatlað fólk hér á landi, sem hófst með 

gildistöku laga um málefni fatlaðra frá árinu 1984, hefur grundvallast á hugmyndum um 

jafnrétti og að skapa fötluðu fólki aðstæður til að þau geti lifað sem eðlilegustu lífi. Leitast 

hefur verið við að fylgja þessari stefnu og koma á fót fjölbreyttri þjónustu fyrir fatlað fólk 

og aðstandendur þeirra í heimabyggð, til dæmis tengda húsnæðis- og atvinnumálum 

(Rannveig Guðmundsdóttir, 1994). 

 

2.3 Félagslegur skilningur 

Samhliða þróun kenninga og hugmynda um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku fór að þróast 

félagslegur skilningur á fötlun sem var ætlað að vera mótvægi við læknisfræðilega 

sjónarhornið (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Félagslegur skilningur á fötlun kom til 

sögunnar í Bretlandi á svipuðum tíma og hugmyndafræðin um eðlilegt líf og 

samfélagssþátttöku kom fram. Í Bretlandi fól róttæk endurskilgreining á fötlun í sér að 

gerður var greinarmunur á skerðingu vegna andlegra eða líkamlegra takmarkana og 

skertrar færni og fötlunar sem bæði menningarlegum og félagslegum hindrunum, sem 

útskúfa fatlað fólk og hindra þau í þátttöku í daglegu lífi. Með því er verið að færa 

hindranirnar frá fötluðu fólki yfir á samfélagið. Þessi skilningur felur það í sér að fatlað 
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folk er ekki fatlað vegna líkamlegrar eða andlegrar skerðingar heldur sé það fatlað af 

völdum samfélagsins (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Hugtakið fötlun hefur verið notað yfir margvíslegar skerðingar og vísar hugtakið til 

þeirra sem ekki geta tekið þátt í athöfnum daglegs lífs vegna andlegra eða líkamlegra 

annmarka. Samkvæmt breska félagslega líkaninu um fötlun eru það félagslegar hindranir 

sem settar eru af þeim ófötluðu, sem takmarka möguleika fatlaðs fólks á að takast á við 

hinar ýmsu athafnir. Sem dæmi má nefna að upplýsingar séu ekki nógu skiljanlegar eða 

aðgengilegar, aðgengi ekki nógu gott eða vantrú á að fatlað fólk sé fært um að gera sömu 

hluti og aðrir. Miklar umræður hafa skapast um hin ólíku sjónarhorn á fötlun og eru til 

mismunandi félagsleg sjónarhorn. Mest var þó fjallað um breska félagslega líkanið sem var 

umdeildast. Bæði fræðimenn og fatlað fólk hafa veitt því líkani mikla athygli síðustu ár, 

ekki síst vegna róttækrar endurskilgreiningar á fötlun sem þar var sett fram (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). 

 Breska félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt nokkuð, dæmi um slíka gagnrýni er 

að það sniðgangi hagsmuni fólks með líkamlegar og andlegar skerðingar og eigi það til að 

hafna eða líta framhjá skerðingunni. Einnig er lítið talað um menningarbundnar hugmyndir 

um fötlun og persónulega reynslu fólksins. Misjafnar skoðanir eru á líkaninu en margir 

vilja meina að það sé að skila árangri og sé frelsandi og valdeflandi fyrir fatlað fólk. 

Félagslega líkanið hefur haft mikil áhrif í Evrópu og leitt til aukins félagslegs jafnréttis og 

aukinna mannréttinda (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Á Norðurlöndunum varð líka til félagslegur skilningur á fötlun en hann er kallaður 

norræni tengslaskilningurinn á fötlun. Hann á rætur sínar að rekja til þróunar norræna 

velferðarkerfisins sem er byggt á hugmyndum um borgaraleg réttindi allra og jafnrétti. 

Ekki eru eins skýr mörk á milli fötlunar og skerðingar í norræna tengslaskilningnum eins 

og breski félagslegi skilningurinn gerir. Þar er hinsvegar litið svo á að fötlun komi fram 

vegna misræmis milli samfélagsins og einstaklingsins sem geri ekki ráð fyrir 

margbreytileikanum sem í því er að finna. Norræni tengslaskilningurinn leggur áhersla á 

samspil fatlaðs fólks og umhverfis. Litið er svo á að fötlun sé aðstæðubundin og hafi áhrif 

á líf fólks í einhverjum aðstæðum en alls ekki öllum. Með norræna tengslaskilningnum er 

læknisfræðilegum skilgreiningum hafnað en í stað þeirra er sjónum beint að samfélaginu 

og umhverfinu og hvernig það mótar reynslu og líf fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  
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2.4 Mannréttindi 

Síðustu ár hefur verið lögð aukin áhersla á að fatlað fólk hafi sama rétt og aðrir til allra 

lífsins gæða og þátttöku í samfélaginu. Það ætti ekki að þurfa að berjast fyrir réttindum 

sínum sem eiga að vera sjálfsögð fyrir alla jarðarbúa burtséð frá aldri, kyni, búsetu, heilsu 

og getu. 

Réttindi fatlaðs fólks eru tryggð í almennum lögum, mörgum alþjóðasamningum og 

stjórnarskrá. Á undanförnum árum hefur verið lögð mikil áhersla á að fatlað fólk hafa sama 

rétt og aðrir til samfélagsþátttöku. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (2007) er grundvallarskjal þegar kemur að málefnum þeirra en markmið hans er að 

tryggja, verja og efla mannréttindi og grundvallarfrelsi þeirra (Innanríkisráðuneytið, 2007). 

Árið 2007 var samningurinn undirritaður af stjórnvöldum en hefur þó ekki ennþá verður 

fullgiltur hér á landi. Samningurinn byggir á mannréttindaskilningi á fötlun sem felst í því 

að fatlað fólk sé hluti af fjölbreytileika samfélagsins og áhersla er lögð á hugtök eins og 

mannréttindi, virðing og jafnrétti (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2015). Ísland er eitt af síðustu löndunum til að innleiða samninginn og bundnar eru vonir 

um að stjórnvöld taki við sér og innleiði samninginn sem fyrst og tryggi þannig 

mannréttindi fatlaðs fólks (Ellen Calmon og Halldór Sævar Guðbergson, 2014). 

Mjög misjafn skilningur hefur verið lagður í hugtakið „mannréttindi”. Talað er um 

þrenns konar skilning á hugtakinu: lagalegan, pólitískan og siðferðislegan. Lagaleg réttindi 

einstaklinga eru skilgreind í alþjóðasamþykktum eins og Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna og í réttindaskrám. Með pólitískum skilningi er átt við þau réttindi 

sem talið er æskilegt að tryggja fólki óháð því hvort þau komi fram í alþjóðasamþykktum 

eða ekki. Siðferðislegur skilningur vísar til þeirra rétttinda sem allir einstaklingar, óháð 

aðstæðum, eiga rétt á (Ólafur Páll Jónsson, 2002). Mannréttindi fela bæði í sér virðingu 

fyrir sjálfum sér og einnig virðingu fyrir öðrum, í því felst að hver og einn ber ábyrgð á að 

ekki sé brotið á neinum vegna þess að þegar mannréttindi eins einstaklings eru brotin þá 

hefur það áhrif á aðra og í raun samfélagið í heild (Mannréttindaskrifstofa 

Reykjavíkurborgar, e.d.).   

Mannréttindasjónarhornið er ný hugmyndafræði og nýr skilningur á fötlun. Það 

hefur verið að þróast síðustu áratugi í gegnum vinnu fatlaðra aðgerðarsinna og aukna 

áherslu á mannréttindi. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kom til 

vegna þess að þó að fatlaðir eigi tilkall til sömu mannréttinda og aðrir þá hefur það ekki 

dugað. Hingað til hefur fatlað fólk ekki haft sama aðgang að atvinnu, menntun, 



14 

fjölskyldulífi og heimili. Að auki hefur það mátt þola fordóma, misnotkun, ofbeldi, 

vanvirðingu og að sjálfræði þeirra sé ekki virt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er samfélagsþátttaka 

nefnd á fleiri en einum stað. Sem dæmi má nefna beinir samningurinn sjónum að jöfnum 

rétti til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu, auk þess að fatlað fólk skuli 

hafa aðgang að ýmisskonar félagsþjónustu, meðal annars stuðningi til samfélagsþátttöku. 

Þá er sérstaklega tiltekið að fatlað fólk hafi persónulegan stuðning til að geta lifað í 

samfélagi án aðgreiningar og að komið verði í veg fyrir að einstaklingur einangri sig og 

aðskilji sig frá samfélaginu (Innanríkisráðuneytið, 2007). Í samningnum stendur einnig að 

fatlað fólk skuli hafa tækifæri til að lifa í samfélaginu án aðgreiningar, meðal annars með 

því að fá tækifæri til að taka þátt í tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi til jafns við aðra 

(Innanríkisráðuneytið, 2007). 

Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru tvö hugtök sem eru nátengd mannréttinda-

baráttu fatlaðs fólks. Hugtökin hafa svipaða merkingu og tengjast rétti einstaklinga til að 

lifa innihaldsríku lífi og vera sjálfstæð í því sem þeir taka sér fyrir hendur. Valdefling er 

hugtak sem hefur verið skilgreint á mjög mismunandi hátt en á endanum snýst það alltaf 

um að deila valdi. Hugtakið er verkfæri sem notað er til að koma í veg fyrir samfélagslega 

kúgun. Valdefling kemur fram í samskiptum við aðra og er ætluð til þess að styrkja 

sjálfstraust manneskjunnar á einn eða annan hátt. Hún gengur út á að einstaklingurinn 

öðlist meiri stjórn á sínu lífi, aukin lífsgæði og mannréttindi. Hugtakið veitir manneskjunni 

vald til þess að skilgreina líf sitt, óskir, langanir og þarfir (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Sjálfsákvörðunarréttur miðar að því að efla fólk til að taka eigin ákvarðanir í lífinu, 

að ráða sínum málum sjálft og stjórna því sem hann vill gera. Starfsfólki og öðrum sem 

umgangast fatlað fólk ber að virða lífsskoðanir þeirra og forðast að þröngva sínum 

skoðunum upp á þau. Sjálfsákvörðunarréttur er ekki einungis það að fólk fái að ráða hvað 

það gerir þann daginn eða hvað það borðar, heldur líka að fá að taka mikilvægar ákvarðanir 

um líf sitt eins og hvenær það er tilbúið til að flytja að heiman og hvar það vill stunda 

vinnu. Eigi fatlað fólk að fá að hafa áhrif á sitt eigið líf þá verða fagaðilar að hlusta betur á 

hvað þau vilja (Þór Garðar Þórarinsson, 2006). 

Aðgengi er eitt af grundvallarhugtökunum þegar kemur að réttindum fatlaðs fólk. Í 

gegnum árin hefur hugtakið þróast og merking þess breyst frá því að ná eingöngu yfir 

aðgengi hjólastóla, til þess að verða lykilhugtak í því ferli að skipuleggja og aðlaga 

samfélagið þannig að þau geti verið virkir þátttakendur í því. Níunda greinin í samningi 
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Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks fjallar um aðgengi. Þar segir að nauðsynlegt 

sé að fatlað fólk hafi aðgengi að öllu sem samfélagið hefur upp á að bjóða. Dæmi um það 

sé að þau hafi greiðan aðgang að atvinnu, tómstundum og íþróttum (Innanríkisráðuneytið, 

2007). 
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3. Tómstundir, íþróttir og atvinna 

Í þessum kafla er umfjöllunarefnið tómstundir, íþróttir og atvinna fyrir fatlað fólk. Sjónum 

er beint að mikilvægi þess að fötluð ungmenni taki þátt í tómstundastarfi og sérstaklega er 

talað um íþróttir og hreyfingu í því sambandi. Að lokum er gerð grein fyrir mikilvægi 

atvinnuþátttöku og með hvaða hætti lög og reglugerðir eiga að tryggja þeim atvinnu. 

 

3.1 Tómstundir  

Unglingsárin er skemmtilegur tími fyrir flesta. Á þeim árum er lagður markviss grunnur að 

því tómstundastarfi sem er í boði í skólum og hjá félögum utan hans. Tilgangur 

tómstundastarfs fyrir unglinga er að tryggja að þeir hafi nóg fyrir stafni og finni sér 

áhugamál. Oftast einkennast unglingsárin af ánægju, skemmtun og myndun náinna 

vináttutengsla sem endast oft út lífið. 

Þátttaka í daglegu lífi er öllum mönnum mikilvæg. Með því að taka þátt í hinum 

ýmsu athöfnum öðlumst við leikni, tengjumst öðrum, tengjumst samfélaginu og finnum 

tilgang í lífinu. Virk þátttaka er því forsenda náms og þroska. Fái barn tækifæri til að taka 

þátt í verkefnum sem fela í sér hæfilega ögrun eflist sjálfsmynd þess, þroskinn eykst og 

barnið fær undirbúning undir þær kröfur sem gerðar eru á fullorðinsárunum. Þeir sem ekki 

taka virkan þátt geta fundið fyrir vanmætti eða vanlíðan. Slíkt getur leitt til óöryggis eða 

félagslegrar einangrunar sem getur svo orðið að vítahring (Snæfríður Þóra Egilson, 2008). 

Mikilvægur liður í fullri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu er að það hafi greiðan aðgang 

að tómstundum. Ein ástæða þess er að hluti fatlaðs fólk hefur ekki aðgang að 

vinnumarkaðinum. Því er mikilvægt að það eigi tómstundir að hverfa að (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004). Skipulagt og innihaldsríkt tómstundastarf að eigin vali er talið geta bætt 

heilsu, líðan og lífsgæði einstaklinga (Unnur Ýr Kristinsdóttir, 2014).  

Áður en farið er nánar út í mikilvægi tómstunda er nauðsynlegt að gera sér grein 

fyrir merkingu hugtaksins. Samkvæmt íslenskri orðabók merkir það frístund eða stund sem 

ekki þarf að gegna skyldustörfum (Mörður Árnason, 2002). Í grein Vöndu Sigurgeirsdóttur 

(2010), Skilgreining á hugtakinu tómstundir, kemur fram að á Íslandi sé ekki til nógu góð 

skilgreining á því hvað hugtakið tómstundir stendur fyrir. Eftir miklar vangaveltur kýs 

Vanda að skilgreina hugtakið tómstundir á eftirfarandi hátt:  

Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma. Tómstundir eru 

því athöfn, hegðun eða starfsemi sem á sér stað í frítímanum og flokkast sem 

tómstundir að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þau skilyrði eru að einstaklingurinn 

líti sjálfur á að um tómstundir sé að ræða. Að athöfnin, hegðunin eða starfsemin sé 
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frjálst val og hafi í för með sér ánægju og jákvæð áhrif. Kjarni tómstunda má segja 

að felist í vellíðan og aukningu á lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). 

 

Mikilvægt er að boðið sé upp á fjölbreytni í æskulýðs-, íþrótta- og tómstundamálum í 

hverju sveitarfélagi og óumdeilt er að það hefur einnig forvarnargildi (Seltjarnarnesbær, 

e.d.). Regla 11 í meginreglum Sameinuðu þjóðanna segir að leita skuli eftir því að fatlaðir 

einstaklingar hafi jöfn tækifæri til íþrótta- og tómstundastarfs á við ófatlaða. Ríkin skuli 

vinna að því að bæta aðgengi þeirra að stöðum þar sem tómstundir og íþróttir fara fram 

(Brynhildur G. Flóvenz, 2004). 

Mjög misjafnt er hvað vekur ánægju hjá einstaklingum og geta tómstundir þar með 

verið af misjöfnum toga. Meginmarkmiðið með því að stunda tómstundir er að efla andlega 

og líkamlega vellíðan hjá einstaklingum. Hugtakið tómstundir er hægt að skilgreina með 

fjórum nálgunum sem eru tímatengd nálgun, þátttökutengd nálgun, viðhorfstengd nálgun 

og gildistengd nálgun. Tímatengd nálgun lítur á tómstundir sem þann tíma sem 

einstaklingur á eftir þegar þegar vinnu eða námi er lokið á daginn. Þátttökutengd nálgun 

lítur þannig á að einstaklingur hafi val um í hverju hann tekur þátt og hverju ekki. 

Viðhorfstengd nálgun lítur að því að einstaklingur ákveður sjálfur hvað hann telur vera 

tómstundir. Það góða við þessa nálgun er að litið er þannig á að við séum öll misjöfn og 

það sem einum finnst vera tómstund finnst öðrum ekki. Gildistengd nálgun kemur inn á að 

tómstundir séu eitthvað sem þykir eftirsóknarvert og einstaklingur vill upplifa aftur og 

aftur. Þessar fjórar ólíku nálganir leggja mjög mikla áherslu á mikilvæga og ólíka þætti 

tómstunda hugtaksins. Gildi tómstunda liggja í upplifun einstaklingsins af því að stunda 

tómstundir og samsetningu þessara fjögurra þátta sem eru nefndir hér að ofan (Bull, Hoose 

og Weed, 2003). 

Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen (2009) gerðu rannsókn 

sem heitir Tíminn eftir skólann skiptir líka máli. Rannsóknin beindist að því í hvað börn í 

1.,3.,6., og 9. bekk í grunnskólum nýttu tímann sinn eftir skóla. Niðurstöður sýndu að 92% 

foreldra töldu mjög mikilvægt að börn þeirra stunduðu tómstundastarf og að 80- 90 % 

barna taka þátt í einhverskonar tómstundastarfi. Samkvæmt þessari rannsókn var ekki 

sjáanlegur munur á þátttöku stráka og stelpna. Bæði kynin virðast vera að taka jafnan þátt í 

tómstundastarfi. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að stór hluti barnanna tekur 

þátt í einhversskonar tómstundarstarfi. Þó eru þarna 10-20 % sem ekki taka þátt í neinu 

tómstundarstarfi.  
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3.2 Íþróttir og hreyfing 

Dagleg hreyfing er nauðsynleg fyrir félagslega, andlega og líkamlega heilsu og vellíðan 

ungs fólks. Hægt er að kalla hana leik sem skapar tækifæri til að þjálfa hreyfifærni, efla 

sjálfstraust, auka félagslega færni og bæta líkamshreysti. Það er því mikilvægt að ungt fólk 

fái næga hreyfingu. Það ætti að eiga möguleika á að stunda fjölbreytta hreyfingu sem veitir 

ánægju og er í samræmi við getu þess og færni. Með því er verið að leggja grunninn að 

heilbrigðum lífsstíl til framtíðar (Embætti landlæknis, 2015). 

Lengi vel var þátttaka í íþróttum ætluð þeim sem skáru sig úr sökum hreysti, 

atgervis og líkamsburða á meðan hinir voru í mesta lagi áhorfendur. Síðustu ár hefur orðið 

breyting á og eru íþróttir orðnar að almenningseign. Allir geta iðkað íþróttir jafnt fatlaðir 

sem ófatlaðir. Þessi viðhorfsbreyting hefur gert fötluðu fólki gott og íþróttahreyfingin hefur 

einnig notið góðs af virkri þátttöku fatlaðra. Þá er átt við að hreyfingin er opin fyrir alla og 

undirstrikar þá staðreynd um að þátttaka í íþróttum sé ekki aðeins á færi hinna fremstu 

heldur fjöldans (Sigurður Magnússon og Sigurjón. Á. Friðjónsson, 1998). Í bókinni 

Réttarstaða fatlaðra (2004) kemur fram að „fatlaðir hafa almennt ekki átt aðgang að 

ástundun íþrótta með ófötluðum og því hefur verið starfrækt öflug íþróttastarfsemi meðal 

fatlaðra og hafa Íslendingar eignast marga afreksmenn á því sviði.“ 

Íþróttaiðkun fatlaðs fólks á sér ekki langa sögu á Íslandi. Fyrsta íþróttafélag fatlaðra 

var stofnað árið 1974 í Reykjavík og var áhuginn mikill. Íþróttaiðkun fatlaðra hefur dýpra 

og stærra hlutverk en að vera aðeins líkamleg þjálfun. Hún getur verið eitt form 

endurhæfingar og leikið stórt hlutverk þegar líkamleg geta fatlaðs einstaklings er byggð 

upp, það er að segja samhæfing, styrkur, úthald og hraði. Íþróttaiðkun getur einnig stuðlað 

að andlegu jafnvægi og þannig hjálpað hinum fatlaða einstaklingi að sætta sig við 

líkamsástand sitt. Markmið með íþróttaiðkun er að stuðla að því að fatlaður einstaklingur 

byggi upp aukna sjálfsvirðingu, sjálfsmynd, keppnisanda, ögun og félagsþroska. Allt eru 

það mikilvæg atriði til að koma í veg fyrir að einstaklingur einangri sig. Markmið íþrótta 

fyrir fatlaða er einnig að stuðla að og hvetja til félagslegrar samþættingar. Til þess þarf 

bæði reglulega iðkun og mikla hvatningu fyrir einstaklinginn (Sigurður Magnússon og 

Sigurjón. Á. Friðjónsson, 1998).  

Rannsóknin Differences in Physical Activity among Youth with and without 

Intellectual Disability miðaði að því að skoða líkamlega hreyfingu og hreyfingamynstur 

meðal skólabarna með þroskahömlun á Íslandi. 91 barn með fötlun var valið af handahófi 

og einnig 93 börn án fatlana. Spurningalistar voru notaðir til að safna upplýsingum. Í ljós 
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kom að ekkert barn með fötlun náði tilætluðum árangri í líkamlegri hreyfingu, miðað við 

klukkustund á dag í miðlungserfiðum til erfiðra æfinga, á meðan 40% ófatlaðra barna náði 

þeim árangri. Aðeins 16% barnanna sem voru með fötlun gekk eða hjólaði í skólann á 

meðan 74% barnanna sem ekki voru með fötlun gerðu það. Líkamleg hreyfing hjá þeim 

börnum sem voru með fötlun er því töluvert minni en hjá hinum og ekki virðist vera munur 

á milli kynjanna í hreyfingu og hreyfingarmynstri (Ingi Einarsson, Ágúst Ólafsson, 

Gunnhildur Hinriksdóttir, Erlingur Jóhannsson, Daníel Daly og Sigurbjörn Arngrímsson, 

2014). 

Íþróttagreinar sem fatlað fólk stundar eru til dæmis sund, boccia, borðtennis, 

bogfimi, golf, hestamennska, hjólastólahandbolti, skíðaiðkun, skotfimi og skylmingar. 

Mikilvægt er að aðgengi sé gott til að fatlað fólk geti stundað íþróttir og einnig þarf gjarnan 

að aðlaga íþróttirnar að þeim. Við getum nefnt hjólastólahandbolta sem dæmi um slíkt. 

Þarna er boðið upp á handbolta fyrir fólk sem undir venjulegum kringumstæðum fengi ekki 

tækifæri til að spila handbolta og auk þess geta þeir sem ekki nota hjólastól í daglegu lífi 

verið með. Með því að bjóða ófötluðum að vera með er ekki einblínt á skerðinguna, sem 

sagt að þeir sem eru í hjólastól séu öðruvísi en aðrir (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d.).  

 

3.3 Atvinna 

Einn af grundvallarþáttunum hvað sjálfsmyndina varðar er að hafa vinnu. Atvinna mótar 

okkur sjálf og umhverfið, hefur að auki félagslegt gildi bæði fyrir einstaklinginn og 

samfélagið. Að fá tækifæri til að stunda vinnu á að vera sjálfsagt fyrir alla, og er 

einstaklingum tryggður sá réttur í lögum og reglugerðum. Fatlað fólk á það sameiginlegt að 

mæta gjarnan hindrunum í samfélaginu, þar sem unnið er út frá mynd af hinum dæmigerða 

einstaklingi en ekki gert ráð fyrir fjölbreytileikanum. Þess háttar hindranir einkenna einnig 

atvinnulífið (Brynhildur G. Flóvens, 2004). Grundvöllur lífsgæða okkar og velmegnunar er 

að vera virkur þátttakandi í ýmisskonar starfsemi og umgangast annað fólk reglulega. Starf 

okkar gefur vísbendingu um menntun okkar, lífsstíl, áhugamál, hvaða hópi við tilheyrum 

og ætti einnig að veita okkur tilgang og vera uppspretta ánægju. Vegna þess hversu misjöfn 

við erum þá fer það eftir einstaklingi hvaða starf hentar best en allir þurfa að finna að 

framlag þeirra sé einhvers virði og sé metið að verðleikum. Vegna fjölbreytileikans á 

vinnumarkaði er þörfin fyrir stuðning mismikil. Máli skiptir að stuðningurinn sé sniðinn að 

hverjum og einum og að hann sé veittur á þann hátt að hann beri árangur (Dóra S. 

Bjarnason, 1995).  
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Í skýrslu alþjóðabankans (The World Bank) og alþjóðarheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) 

um fötlun er komið inná viðeigandi aðlögun á vinnustað. Það getur verið nauðsynlegur 

þáttur til að gera fötluðu fólki kleift að inna starf af hendi á jafnréttisgrundvelli. Það er lagt 

á herðar vinnumarkaðsins að aðlaga sig að fötluðu fólk en ekki þannig að fatlað fólk aðlagi 

sig að vinnumarkaðnum. Það getur meðal annars falist í því að aðlaga vinnutíma og/eða 

vinnuumhverfi (Öryrkjabandalag Íslands, 2014). 

Margt fatlað fólk er fullfært um að vinna ábyrgðamikil og fjölbreytt störf svo fremi 

sem að ytri aðstæður leyfi, svo sem að aðgengi sé í lagi og að hreinlætisaðstaða dugi.  

Einstaklingur sem er mikið skertur líkamlega eða andlega getur ekki síður lagt lóð sín á 

vogarskálar vinnumarkaðarins en aðrir. Þó er mikilvægt að atvinnurekendur og 

samstarfsfólk geri sér grein fyrir því að þó að einstaklingarnir vinni ekki fullt starf geti þeir 

samt gert gagn. Að öllu óbreyttu mun verndaður vinnustaður verða vettvangur heillar 

starfsævi fólks með fötlun. Í dag ver það lífi sínu með fólki sem einnig er með fatlanir, í 

iðju eða vinnu sem þau völdu sér ekki sjálf, og eru undir stjórn ófatlaðs fólk sem fær 

borgað fyrir að vera með þeim. Þessu getur þátttaka á almennum vinnumarkaði breytt 

(Dóra S. Bjarnason, 1995).   

Að undirbúa nemendur fyrir þátttöku á hinum almenna vinnumarkaði er eitt af 

hlutverkum skólakerfisins. Í framhaldsskóla er það hlutverk starfsbrautar að vera með 

starfsnám. Í því fá nemendur með fötlun kynningu á hinum ýmsu störfum og tækifæri til að 

finna sitt áhugasvið í atvinnulífinu. Allir fatlaðir nemendur fara í starfsnámsáfanga og eru 

þeir fjölbreyttir. Þannig geta nemendur kynnst vinnumarkaðinum, réttindum, skyldum, 

starfsheitum, mismunandi vinnustöðum og mikilvægi góðra samskipt. Lögð er áhersla á að 

finna styrkleika og áhugasvið nemenda ásamt því að efla jákvæðni og áhuga þeirra 

gagnvart vinnumarkaðinum. Markmiðið er að kynna nemendur fyrir störfum í þeirra 

umhverfi og gera þá hæfari til að takast á við almenn störf. Áhersla er á vinnubrögð, 

mætingar, vinnu í hópum og öryggismál (Námskrárvefur Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis, e.d.). 

Fram kemur í aðalnámskrá framhaldsskóla (2008) að hlutverk þeirra sé að bjóða 

öllum nemendum nám við hæfi og þannig er stuðlað að alhliða þroska nemenda og virkri 

þátttöku þeirra í þjóðfélaginu. Það fer eftir aðstöðu í skólum hversu mikill hluti af 

starfsnáminu fer fram innan veggja hans. Sé góð kennsluaðstaða til verknáms í skólanum 

getur stór hluti starfsnáms farið fram þar en annars fer það fram úti á vinnumarkaði.  
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Í námskrá fyrir starfsbrautir í framhaldsskóla (2005) eru tvær áfangalýsingar fyrir 

starfsnám á vinnustað og tvær fyrir starfsnám í skóla. Í samningi Sameinuðu þjóðanna 

kemur fram að allt fatlað fólk eigi rétt á að vinna eins og þeir sem eru ófatlaðir og fá laun 

samkvæmt því. Þar er líka talað um að hinn almenni vinnumarkaður eigi að vera 

aðgengilegur fötluðu fólki. Með þátttöku í atvinnulífinu erum við að leggja okkar að 

mörkum til samfélagsins og eiga allir í samfélaginu rétt á því að stunda atvinnu á 

almennum vinnumarkaði. Einnig þarf að passa upp á að fatlað fólk sé ekki þvingað til að 

vinna. Það verður að taka ákvörðun um það sjálft hvort það vill vinna eða ekki 

(Innanríkisráðuneytið, 2007).  

Í lögum um málefni fatlaðs fólks (nr 59/1992) kemur einnig fram að þau eigi rétt á 

félagslegri hæfingu og endurhæfingu til að auka hæfni þeirra til atvinnu og þátttöku í 

daglegu lífi. Hvert þjónustusvæði, þar sem fatlaðir einstaklingar búa, skal starfrækja 

sérstakar hæfingar- og endurhæfingarstöðvar. Einnig er sveitarfélögum heimilt að veita 

fötluðu fólki aðstoð vegna hæfingar í formi styrkja til verkfæra- og tækjakaupa, eða að 

greiða námskostnað til að auka hæfni fatlaðs fólks til að stunda atvinnu á almennum 

markaði. Veita á fötluðum einstaklingum aðstoð til að sinna störfum á almennum markaði 

með liðveislu sem og fræðslu til annarra starfsmanna. Veita skal fötluðu fólki starfsþjálfun 

með sérstökum samningi þar sem kveðið er á um þjálfunartímann. Fatlað fólk skal hafa 

forgang um vinnu hjá ríki og sveitarfélögum sé þeirra hæfni metin jöfn eða meiri en 

annarra umsækjenda. Í lögunum kemur einnig fram að Vinnumálastofnun skuli annast 

vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fatlað fólk en það er þó ekki raunin í dag (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr 59/1992). Í september 2015 var viljayfirlýsing um framtíðarskipan 

atvinnumála fatlaðs fólks undirrituð af fulltrúumVinnumálastofnunar, Sambandi íslenskra 

sveitarfélaga og Velferðarráðuneytisins. Þar kemur meðal annars fram að markmið 

yfirlýsingarinnar sé að setja ramma um þjónustu við fatlað fólk á sviði atvinnumála. 

Yfirlýsingin er byggð á þeirri hugmynd að líta beri á atvinnu og hæfingatengda þjónustu 

sem eina heild með tengsl við aðra þjónustu sem fólk þarf á að halda í daglegu lífi. 

Sveitarfélög bera ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk en Vinnumálastofnun ber ábyrgð á 

atvinnumálum fatlaðra einstaklinga. Það er ekki búið að samþykkja þetta en vonandi 

verður það gert sem fyrst (Þórhalla Karlsdóttir, ráðgjafaþroskaþjálfi hjá Dalvíkurbyggð, 

munnleg heimild, 2. febrúar, 2016).  

Eins og Halldór segir í viðtali við Margréti Rósu Jochumsdóttir (2015) eru langir biðlistar 

séu hjá Vinnumálastofnun og að fólk þurfi að bíða lengi áður en það fær tækifæri á 
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vinnumarkaðnum. Að auki er hópur sem treystir sér ekki í atvinnuleit vegna ósveigjanleika 

og hörku vinnumarkaðsins. Verkefnið „virkjum hæfileikana-alla hæfileikana“ er verkefni 

sem ÖBÍ, Vinnumálastofnun og Þroskahjálp standa fyrir sem miðar að því að búa til fleiri 

störf fyrir fólk með skerta starfsgetu sem er í atvinnuleit.  

Hann talar um að það þurfi viðhorfsbreytingu í samfélaginu og að opna augu almennings 

um að fatlað fólk sé alls staðar. Hann segir vera skort á vinnumarkaðsúrræðum fyrir fólk 

með skerta starfsgetu og telur mikilvægt að stuðningur sé til staðar og aðstaða góð. Hann 

segir að ef hvatninga- og stuðningskerfið væri betra myndum við sjá mikið meiri 

atvinnuþátttöku hjá fötluðu fólki.  

Megináherslan í framtíðarstefnu í atvinnumálum fatlaðs fólks er þátttaka þess á 

almennum vinnumarkaði í staðinn fyrir sértæk úrræði. Áhersla er lögð á greiðara aðgengi 

fatlaðs fólks að framhaldsnámi og sérmenntun ásamt leiðum sem auka möguleika fatlaðs 

fólks á að hasla sér völl á hinum almenna vinnumarkaði í framtíðinni. Því er mikilvægt að 

efla hæfingu, starfsþjálfun og ráðgjöf ásamt liðveislu og eftirfylgd á vinnumarkaðinum 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Atvinna með stuðningi (AMS) er fyrir þá sem þurfa aðstoð við að fá vinnu á almenna 

vinnumarkaðinum, meðal annars vegna skertrar starfsgetu. Einstaklingarnir fá aðstoð við 

að finna starf og einnig stuðning til að sinna sínu starfi, úrræði eru miðuð út frá þörfum 

hvers og eins. Þessi þjónusta er í boði víða um land (Vinnumálastofnun, e.d.).  

Hingað til hefur ekki verið auðvelt fyrir fatlað fólk að komast út á vinnumarkaðinn 

en eftir áralanga baráttu fyrir auknum mannréttindum og jafnrétti er það auðveldara í dag. 

Þrátt fyrir það eru ennþá miklir hnökrar á því vegna samfélagslegra hindrana. Þó að margir 

vinni á vernduðum vinnustað hefur færst mjög í vöxt að fatlað fólk sé í vinnu á almennum 

vinnustað með stuðningaðila með sér (Þórhalla Karlsdóttir, ráðgjafaþroskaþjálfi hjá 

Dalvíkurbyggð, munnleg heimild, 2. febrúar, 2016).  

Verndaðir vinnustaðir starfa eftir lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks en 

samkvæmt þeim eiga verndaðir vinnustaðir að útvega fötluðu fólki starfsþjálfun á launum 

svo þeir eigi kost á að vinna á frjálsum vinnumarkaði. Einnig eiga verndaðir vinnustaðir að 

veita þeim föst launuð störf. Í lögunum kemur ekkert fram um launakjör eða félagslegan 

rétt fatlaðs fólks. Hlutverk verndaðra vinnustaða er að veita þeim endurhæfingu og þjálfun 

til starfa á almennum vinnumarkaði. Einnig er þeirra hlutverk að veita þeim sem ekki eiga 

kost á að starfa á almennum vinnumarkaði vinnu við sitt hæfi og alla þá starfsþjálfun sem 

þeir þurfa á að halda. Sérhver vinnustaður skal að minnsta kosti uppfylla einn þessara liða. 
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Flestir þeirra vernduðu vinnustaða sem eru starfræktir í dag skapa vinnu fyrir þá fötluðu 

einstaklinga sem ekki eiga þess kost að vera á almennum vinnumarkaði 

(Ríkisendurskoðun, 1995). Í hæfingu fer fram kerfisbundin og alhliða starfs- og félagsleg 

þjálfun, með því er verið að stuðla að því að einstaklingurinn verði hæfari út á 

vinnumarkaðnum. Hæfing er oftast tímabundin lausn og ekki er skylda að greiða laun fyrir 

hana. Iðja er hinsvegar fólgin í einföldum vinnuverkefnum og félagsþjálfun og þar er lögð 

rækt við að einstaklingurinn nái tengslum við almennan vinnumarkað með einföldum 

verkefnum. Iðja getur verið varanlegt úrræði og það er  skylda að greiða laun fyrir hana 

(Reglugerð um atvinnumál fatlaðra nr 7/1996). 

Atvinnumál fatlaðra ungmenna á aldrinum 14-18 ára eru á ábyrgð hvers 

þjónustusvæðis eða sveitarfélags. Flest sveitarfélög bjóða upp á vinnuskóla og fá börn með 

fötlun vinnu þar eins og önnur börn sveitarfélagsins. Mikill munur virðist vera á því 

hvernig þeirri þjónustu er háttað í sveitarfélögunum. Sú skylda hvílir ekki á 

sveitarfélögunum að aðstoða börn á aldrinum 16-18 ára að finna launaða atvinnu. Hjá 

sumum sveitafélögum tíðkast þó að félagsþjónusta sveitarfélagsins aðstoðar ungmenni við 

slíka atvinnuleit og greiðir launakostnað barnanna. Þegar einstaklingarnir verða 18 ára er 

hægt að gera við þau sérstakan samning um atvinnu með stuðning (Þórhalla Karlsdóttir, 

ráðgjafaþroskaþjálfi hjá Dalvíkurbyggð, munnleg heimild, 2. febrúar, 2016).  
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4. Rannsóknin og niðurstöður  
Í kaflanum hér á eftir verður greint frá þeirri aðferð sem beitt var við rannsóknina - það er 

hvernig staðið var að gagnaöflun, vali á þátttakaendum og úrvinnslu gagna. Rannsóknin 

beindist að því að kanna hvað stendur fötluðum ungmennum til boða yfir sumartímann af 

atvinnu og tómstundum út frá fjórum sveitarfélögum á Íslandi. Til að varpa ljósi á 

viðfangsefnið var spurningalisti sendur til þeirra sem sjá um málefni fatlaðs fólks í 

Dalvíkurbyggð, á Ísafirði, á Fljótsdalshéraði og í Grindavík. 

 

4.1 Þátttakendur og öflun gagna 

Í rannsókninni leituðum við til fjögurra sveitafélaga; Ísafjarðar sem er á Vestfjörðum, 

Dalvíkurbyggðar sem er á Norðurlandi, Grindavíkur sem er á Suðurnesjum og 

Fljótsdalshéraðs sem er á Austurlandi. Þessi sveitarfélög eru ekki öll sömu stærðar en eru 

samt mjög svipuð. Dalvíkurbyggð er þó minnst með rúmlega 1.800 íbúa en hin þrjú 

sveitarfélögin eru með íbúafjölda í kringum 3.000 manns (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

e.d.). Við ákváðum að senda spurningalista á þessi fjögur sveitarfélög. Hann beindist að 

því að fá svör við hvað er í boði yfir sumartímann af atvinnu og tómstundum á hverjum 

stað fyrir sig fyrir fötluð ungmenni  á aldrinum 14-18 ára Spurningalistinn var sendur á þá 

starfsmenn sveitarfélaganna sem sjá um málefni fatlaðs fólks og voru þeir allir boðnir og 

búnir að taka þátt og svara spurningunum. Eftir að við fengum spurningalistana til baka 

tókum við hvert sveitafélag fyrir sig og settum svör viðmælenda okkar upp í samfelldan 

texta. Við skoðuðum hvað var líkt og hvað var ólíkt og skoðuðum svo fræðilegt efni út frá 

því.  

 

4.2 Niðurstöður 

Í þessum kafla byrjum við á því að skoða svör hvers og eins sveitarfélags við 

spurningalistanum sem við sendum þeim (sjá fylgiskjal). Því næst drögum við fram 

niðurstöður okkar og rýnum í hvað þessi sveitarfélög eiga sameiginlegt og hvað ekki.   

 

4.2.1 Dalvíkurbyggð 

Dalvíkurbyggð er lítið sjávarþorp sem er staðsett við Eyjafjörð að vestanverðu. Þar eru um 

það bil 1800 íbúar. Sveitarfélagið skiptist upp í þrjá byggðakjarna: Dalvík, Árskógssand og 

http://www.dalvikurbyggd.is/Um-Dalvikurbyggd/Ad-bua-i-Dalvikurbyggd/Dalvik/
http://www.dalvikurbyggd.is/Um-Dalvikurbyggd/Ad-bua-i-Dalvikurbyggd/Dalvik/
http://www.dalvikurbyggd.is/Um-Dalvikurbyggd/Ad-bua-i-Dalvikurbyggd/Hauganes/
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Hauganes og því tilheyra einnig sveitirnar þar í kring,Árskógsströnd og Svarfaðardalur 

(Dalvíkurbyggð, e.d.). 

Í Dalvíkurbyggð eru átta ungmenni á aldrinum 14-18 ára með fötlun, þá er einungis 

talað um þau börn sem eru í umönnunarbótaflokki eitt til þrjú. Öll börn á aldrinum 14-16 

ára fá vinnu í vinnuskólanum. Ungmenni á aldrinum 16-18 ára fá ekki alltaf vinnu í 

sveitarfélaginu en félagsþjónustan reynir þó að hjálpa öllum fötluðum ungmennum að fá 

vinnu yfir sumartímann. Það tekst því miður ekki alltaf. Fái þau vinnu er það í verslunum, 

sundlaug/tjaldsvæði, leikskóla, dvalarheimili aldraðra, byggingarvinnu, Promens, 

Bruggsmiðjunni Kalda sem og allskonar störf í félagsþjónustunni. Þegar ungmennin fá 

vinnu hjá þessum fyrirtækjum hefur það oftast verið félagsþjónustan sem greiðir laun 

þeirra. Síðastliðið sumar greiddi aðeins eitt fyrirtæki af sex laun viðkomandi starfsmanns 

en félagsþjónustan greiddi hinum fimm ungmennunum laun. Einstaklingarnir hafa ekki 

alltaf þurft á aðstoðarmanneskju að halda en í flestum tilfellum er það félagsþjónustan sem 

greiðir laun aðstoðarmannsins og ráðgjafi félagsþjónustu sér um eftirfylgni með 

vinnustöðunum og leiðbeinir. Í fyrra greiddi vinnuskólinn laun aðstoðarmanneskju 

ungmenna undir 16 ára aldri sem þurftu þá þjónustu en annars hefur félagsþjónustan alltaf 

greitt fyrir hana. Ekki hefur verið tekin ákvörðun um hvernig fyrirkomulagið verður 

sumarið 2016 en vinnuskólinn hefur óskað eftir að félagsþjónusta greiði  

aðstoðarmönnunum laun. Félagsþjónustan hefur ekki gert kröfur um sérstaka menntun 

aðstoðarmanna þar sem ráðgjafaþroskaþjálfi félagsþjónustu sér um ráðgjöf og utanumhald.  

Dalvíkurbyggð er í raun að stíga sín fyrstu skref í þjónustu við fötluð ungmenni þar 

sem áður fyrr var bara einn og einn sem þurfti einstaklingsmiðaða þjónustu. Sveitarfélagið 

stofnaði skammtímavistun 2012 og stendur fötluðum ungmennunum til boða að koma 

þangað. Þær tómstundir sem sveitarfélagið býður ungu fólki á aldrinum 14-18 ára upp á 

eru líka í boði fyrir fötluð ungmenni, ekki er boðið upp á neinar sérstakar íþróttir fyrir 

fatlað fólk. Fullorðnir einstaklingar í Dalvíkurbyggð hafa hins vegar farið í boccia á 

Siglufirði eða Akureyri. Félagsþjónustan hefur aðstoðað viðkomandi einstaklinga við að 

komast þangað með liðveislu eða notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA). Einnig hefur 

einn einstaklingur æft sund með sundfélaginu Óðni á Akureyri. Félagsþjónustan hefur 

greitt fyrir aðstoðarmenn hafi börn og fötluð ungmenni áhuga á að taka þátt í almennum 

íþróttum. Félagslega liðveisla viðkomandi er í flestum tilfellum nýtt í það og hefur 

félagsþjónustan þá bætt liðveislutímum tímabundið við. Fötluð ungmenni nýta sér 

sáralítið það framboð sem er af tómstundum í sveitarfélaginu, að minnsta kosti hafa 

http://www.dalvikurbyggd.is/Um-Dalvikurbyggd/Ad-bua-i-Dalvikurbyggd/Hauganes/
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hvorki komið margar beiðnir til félagsþjónustu um viðbótar liðveislutíma vegna þess né 

beiðnir um annarsskonar aðstoð vegna tómstunda.  

 

4.2.2 Fljótsdalshérað 

Héraðið samanstendur af sveitarfélögunum Fljótsdalshreppi og Fljótsdalshéraði og nær það 

svæði frá Héraðssöndunum í norðri að Vatnajökli í suðri. Íbúar á Héraði eru um 3.900 

(Visit Egilsstaðir, e.d.). Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs þjónustar sex sveitarfélög sem eru 

Fljótsdalshérað, Fljótsdalur, Vopnafjörður, Borgarfjörður eystri, Seyðisfjörður og 

Djúpivogur. Starfsmaður Fljótsdalshéraðs, sem svaraði spurningalistanum, tók mið af 

sumrinu 2015. 

Þrjú ungmenni á aldrinum 14-16 ára og níu á aldrinum 16-18 ára búa í 

sveitarfélögunum sex. Öll ungmenni á aldrinum 14-16 ára fá vinnu hjá vinnuskólum 

sveitarfélaganna. Fatlaðir einstaklingar fá sjaldnast aðstoðarmann í vinnuskólanum heldur 

fær hópstjórinn leiðsögn frá félagsþjónustunni og þeirra hópar eru einnig minni en almennt 

gerist. Þau fá sömu laun fyrir vinnu sína og önnur börn í vinnuskólanum.  Ungmenni 16-18 

ára hafa flest fengið vinnu hjá sínu sveitarfélagi og þá oftast í tengslum við vinnuskólann. 

Sveitarfélagið greiðir þeim launin. Verkefnin felast í slætti, rakstri og að halda bænum 

snyrtilegum. Einnig hafa ungmenni fengið vinnu á leikskóla eða á bókasafni í staðinn fyrir 

útivinnu, til dæmis ef hreyfifærni er skert eða mikið frjóofnæmi hrjáir einstaklinginn. 

Sumir búa í sveit og taka þar þátt í almennum sveitastörfum. Dæmi eru um að fötluð 

ungmenni  á aldrinum 16–18 ára hafi fengið vinnu á almennum vinnumarkaði en þá er 

oftast um fjölskyldutengsl að ræða. Fæst ungmennanna hafa þurft aðstoðarmann alveg með 

sér, þó er dæmi um slíkt og í því tilfelli var aðstoðarmaður á launum hjá félagsþjónustunni. 

Einnig er dæmi um að félagsþjónustan hafi tekið þátt, með viðkomandi sveitarfélagi, í 

greiðslu launa til auka verkstjóra sem ráða þurfti vegna nokkurra fatlaðra ungmenna sem 

ráðin voru í útivinnu. Vinnutími er oftast sá sami og hjá jafnöldrum. Ekki hafa þó allir 

úthald í það og vinna þá styttri tíma. Reynt er að skoða þarfir hvers og eins og finna tilboð 

og tíma sem hentar hverjum um sig. 

Sérstök tómstundaúrræði eru ekki í boði fyrir fötluð ungmenni í sveitarfélaginu. 

Varðandi almennar tómstundir yfir sumarið er það aðallega fótbolti sem býðst en það 

hentar fötluðum ungmennum oftast ekki vel. Hins vegar fá nokkur ungmenni liðveislu á 

sumrin. Í þeim tilvikum er liðveitandi ráðinn hjá sveitarfélaginu með það hlutverk að rjúfa 
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félagslega einangrun fatlaðs fólks og hjálpa því að stunda uppbyggilegar tómstundir, svo 

sem, sund, gönguferðir og ýmiss konar útiveru. Fötluð ungmenni eru velkomin í 

félagsmiðstöðvarnar eins og aðrir og á þær íþróttaæfingar sem eru í boði (bolti, sund, 

fimleikar, frjálsar) en misjafnt er hvernig þeim gengur og hvað þau endast lengi. Sum 

ungmennin fá liðveislu á veturna sem nýtist sem aðstoð á íþróttaæfingum.  

Liðveisla er oftast aðeins tíu klukkustundir á mánuði fyrir hvern einstakling. Þeir 

sem sjá um málefni fatlaðra segjast gera sér grein fyrir að styðja þurfi betur við 

íþróttaiðkun fatlaðra nemenda og ætlunin sé að vinna að því á þessu ári. Helstu 

hindranirnar eru að íþróttafélögin eru yfirleitt fjárvana og eiga því erfitt með að veita 

fötluðum ungmennum þann auka stuðning sem þau þurfa, að auki eru liðveisluheimildir 

sveitarfélaganna of takmarkaðar. Í þeim tilfellum sem boðið hefur verið upp á 

aðstoðarmann með í íþróttir eða tómstundir hefur það reynst mjög vel. Að mati þeirra sem 

sjá um málefni fatlaðra í sveitarfélaginu væri æskilegra að bjóða upp á slíkt í meiri mæli en 

nú er. Ástæður þess að aðstoðarmenn eru ekki fleiri en raun ber vitni eru bæði 

fjárhagslegar og að oft erfitt að fá fólk á þeim tíma sem tilboðin um vinnu eða tómstundir 

eru. 

 

4.2.3 Grindavík  

Í Grindavík búa um 3000 manns en bærinn hefur vaxið hratt síðustu ár. Bærinn er einn 

vinsælasti ferðamannastaður landsins, fjölskylduvænn og að auki einn öflugasti 

útgerðarbær á Íslandi (Grindavíkurbær, e.d). 

Í Grindavík eru sex fötluð ungmenni á aldrinum 14-18 ára. Reynt er eftir fremsta 

megni að finna vinnu i sveitarfélaginu sem hentar þeim. Á aldrinum 14-16 ára eru það störf 

í vinnuskólanum. Ungmennum á aldrinum 16-18 ára býðst öllum vinna yfir sumartímann 

sækist þau eftir henni. Störfin eru í sumum tilfellum einstaklingsmiðuð og greiðir 

sveitarfélagið vinnulaunin. 

Ungmennin fá  aðstoðarmanneskju þurfi þau á því að halda. Í sumum tilfellum eru 

þau með tengilið sem þau geta leitað til á vinnustaðnum eða í vinnuhópnum bjáti eitthvað 

á, en almennt eru þarfir einstaklinganna metnar hverju sinni. Ekki er gerð krafa um 

sérhæfða menntun hjá aðstoðarmanneskju en reynsla er metin sem góður kostur. 

Síðastliðið sumar þurfti einn einstaklingur á aðstoðarmanneskju að halda allan 

vinnudaginn. Sá aðstoðarmaður var stuðningsfulltrúi hans í skólanum og þekkti hann vel. 
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Þessi lausn er góð upp á traust að gera og þarfir einstaklingsins. Einnig er mikilvægt að 

upplýsa flokksstjóra um sérþarfir hverju sinni til að geta brugðist við og aðstoðað ef þörf 

krefur. 

Reynt er að koma til móts við þarfir fatlaðs fólks með því að aðlaga vinnuna að 

þörfum og getu viðkomandi. Aðlögunin nær til verkefna, vinnutíma og aðstæðna. Stundum 

vinna fleiri en einn fatlaðir einstaklingar á sama stað en  þau eru ekki aðgreind frá öðrum 

ungmennum. Þau sækja vinnu í vinnuskólanum með sínum jafnöldrum. Eina undantekning 

á því er ef viðkomandi kýs að vera í öðrum aðstæðum. Sé fleira en eitt fatlað ungmenni á 

sama vinnustað má hugsanlega nýta sama aðstoðarmanninn en það er ekki alltaf unnt. 

Misjafnt er hvort fötluð ungmenni vinna sama vinnutíma og önnur ungmenni í 

sveitarfélaginu og ráða þarfir hvers og eins mestu um það. Treysti þau sér til þess þá er það 

í boði: Sumir vinna heilan dag, aðrir hluta úr degi eða jafnvel nokkra daga í viku. 

Ekki er boðið upp á tómstundir sem einungis eru ætlaðar fötluðum ungmennum 

heldur er leitast við að hafa tómstundir aðgengilegar fyrir alla. Kjósi ungmennin hins vegar 

að vera í smærri hópum þá er aðstaðan í félagsmiðstöðinni í boði á öðrum tímum svo þau 

geti komið saman ásamt sínum liðveitendum til að spilað o.fl. Í félagsmiðstöðinni er einnig 

margt í gangi á almennum opnunartímum sem er aðgengilegt fyrir ungmennin. Boccia-

æfingar eru reyndar undantekning á því. Þær eru í boði í sveitarfélaginu einu sinni í viku 

og eru ætlaðar fyrir fatlað fólk á öllum aldri. Annars eru hinar ýmsu íþróttir í boðið í 

sveitarfélaginu og fötluðum ungmennum er velkomið að sækja þær æfingar. Sum þeirra 

nýta sér það að mæta á æfingar í til dæmis fótbolta, körfubolta, sundi, júdó, jóga og fleira. 

Þegar aðstoðarmanneskju er þörf þá er hún leyst með liðveislu og laun liðveitenda greidd 

af sveitarfélaginu. Afar misjafnt er hvernig fötluð ungmenni  eru að nýta sér það sem í boði 

er tengt íþróttum og tómstundum, en framboð fyrir ungmenni í litlu sveitarfélagi sem þessu 

virðist gott og flestir ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

 

4.2.4 Ísafjörður 

Sveitarfélagið Ísafjörður er á Vestfjörðum. Það hefur innan sinna vébanda 

þéttbýliskjarnana Þingeyri, Suðureyri, Flateyri og Hnífsdal auk Ísafjarðarbæjar sem er 

fjölmennasti bær á vestfjöðrum og búa þar um það bil 3.600 manns (Ísafjarðarbær.e.d.).  

Á Ísafirði eru tólf ungmenni á aldrinum 14-18 ára með fötlun. Þau börn sem eru á aldrinum 

14-16 ára fá vinnu hjá sveitarfélaginu eins og jafnaldrar þeirra. Ungmennin sem eru á 
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aldrinum 16-18 ára fá aðstoð við að sækja um störf bæði hjá sveitarfélaginu og fyrirtækjum 

í bænum.Vinnuskólinn miðast við að veita 14-16 ára ungmennum vinnu en undantekningar 

hafa verið gerðar fyrir eldri börn með fötlun. Hvort einstaklingar fá vinnu fer einnig eftir 

eðli fötlunarinnar.  

Sumir einstaklingarnir 16-18 ára fá vinnu hjá öðrum fyrirtækjum í bæjarfélaginu. 

Þau fá laun greidd frá sínum vinnuveitanda hvort sem það er sveitarfélagið eða fyrirtæki í 

bænum. Þurfi ungmennin á aðstoðarmanni að halda vegna fötlunar sinnar þá fá þau hana 

og ekki eru gerða neinar kröfur um menntun aðstoðarmannsins. Hann þarf þó að vera 

orðinn 18 ára til að geta tekið þá vinnu að sér. Ísafjarðarbær leggur mikla áherslu á 

samvinnu við ungmenni og fjölskyldur þeirra og sameiginlega er lagt mat á þörf fyrir 

stuðning og þjónustu. Hafi fatlaði einstaklingurinn úthald til að vinna fullan vinnudag þá 

stendur honum það til boða eins og ófötluðum einstaklingum.  

Á Ísafirði geta fötluð ungmenni  sótt íþróttaæfingar hjá íþróttafélögunum í bænum. 

Þá standa þeim einnig til boða sundæfingar og boccia með Íþróttafélagi fatlaðra. 

Sveitarfélagið vill stuðla að því að fötluð ungmenni  hafi sömu tækifæri og önnur 

ungmenni. Þess vegna er ekki boðið upp á sérstök tómstundarúrræði fyrir fötluð ungmenni  

en þeim er gjarnan veitt félagsleg liðveisla svo þau geti tekið þátt í almennum tómstundum 

sem eru í boði í sveitarfélaginu. Einnig eru dæmi um að ungmenni með miklar fatlanir fái 

auka dagvistun, innan skammtímavistunar, yfir sumarið. Þurfi einstaklingur sérstakan 

stuðning í tómstundum þá sér sveitarfélagið um að ráða starfsmann til að mæta því. Mjög 

misjafnt er hvernig einstaklingar með fötlun nýta sér það sem er í boði fyrir þá í 

sveitarfélaginu en reynt er að stuðla að því að allir finni eitthvað við sitt hæfi 
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5. Samantekt og lærdómur  

Markmið þessa verkefnisins var að kanna hverskonar afþreying og atvinna er í boði fyrir 

fötluð ungmenni  á aldrinum 14-18 ára í fjórum sveitarfélögum á Íslandi. Til að varpa ljósi 

á viðfangsefnið sendum við spurningalista til þeirra sem sjá um málefni fatlaðs fólks í 

Dalvíkurbyggð, á Ísafirði, á Fljótsdalshéraði og í Grindavík. Tilgangur verkefnisins er ekki 

að gagnrýna þau sveitarfélög sem bjóða upp á fáa möguleika fyrir fötluð ungmenni og 

hampa hinum sem bjóða upp á mikið úrval, heldur að kanna hvað er í boði í hverju 

sveitarfélagi og hvort fötluð ungmenni  hafi val um atvinnu og afþreyingu á við önnur 

börn. 

Í sögulegu samhengi hefur fatlað fólk ekki átt greiðan aðgang að hinum almenna 

vinnumarkaði en eftir áralanga baráttu fyrir auknum mannréttindum og jafnrétti er sá 

aðgangur auðveldari í dag. Þrátt fyrir það eru ennþá mörg ljón á veginum vegna 

samfélagslegra hindrana. Þó að margir vinni á vernduðum vinnustöðum færist í vöxt að 

fatlað fólk stundi vinnu á almennum vinnumarkaði og fái til þess stuðning. Samkvæmt 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) eru sjálfsögð mannréttindi 

að allir, fatlaðir sem ófatlaðir, fái að vinna á almennum vinnumarkaði með þeim stuðningi 

sem þarf. 

Eins og við segjum hér að ofan er samningurinn ekki fullgildur né lögleiddur hér á Íslandi 

og er því bil á milli rétts til atvinnu og veruleikans. Eins og frá hefur verið greint hefur sýn 

samfélagsins áhrif á möguleika fatlaðs fólks til atvinnu og beini samfélagið sjónum sínum 

eingöngu að skerðingu einstaklingsins eru atvinnumöguleikar hans takmarkaðir. Sé aftur á 

móti horft til styrkleika einstaklingsins og með hvaða hætti megi fjarlægja samfélagslegar 

hindranir blasa möguleikarnir við (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þegar við berum saman þessi fjögur sveitarfélög með tilliti til atvinnumála fatlaðra 

ungmenna á aldrinum 14-16 ára, þá eru öll sveitarfélögin að bjóða upp á vinnuskóla þar 

sem fötluð börn fá vinnu eins og önnur börn í sveitarfélögunum. Ekki er heldur mikill 

munur á milli sveitarfélaganna þegar litið er til 16-18 ára aldursins en þó er munur á því 

hvernig sveitarfélög haga þjónustunni við þann aldurshóp. Sveitarfélögum er ekki skylt að 

aðstoða ungmenni á aldrinum 16-18 ára við að finna atvinnu eða gera samninga þar að 

lútandi. Þrátt fyrir það eru sveitarfélögin fjögur að gera það. Eftir að einstaklingar hafa 

náð18 ára aldri  er hægt að gera við þau sérstakan samning um atvinnu með stuðningi. 

Áhugavert var að sjá að í einu sveitafélaginu sem við skoðuðum eru það fyrirtækin í 

bænum sem sjá um að borga laun þessara einstaklinga, ekki bara félagsþjónustan. Með 
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þessu finnst okkur fyrirtækin gefa það viðhorf til kynna að vinnuframlag þessara 

einstaklinga skipti máli og að mikilvægt sé að allir í samfélaginu séu fullgildir þátttakendur 

í því. 

Þó svo breytingar hafi orðið á viðhorfum í samfélaginu gagnvart atvinnu hjá 

fötluðu fólki má samt segja að enn sé langt í land. Því má ætla að sveitarfélög og stjórnvöld 

þurfi að vinna saman að því að bæta atvinnumál fatlaðs fólks og mikilvægt er að það fái 

sömu atvinnumöguleika og ófatlaðir. Eins og segir í kaflanum um eðlilegt líf og 

samfélagsþátttöku þá er mjög mikilvægt að fötluð ungmenni hafi tök á að lifa eðlilegu lífi 

eins og aðrir. Það að tilheyra einhverjum hópi og hafa hlutverk hefur áhrif á andlega líðan 

og sjálfsmynd einstaklinga (Sigrún Þ. Broddadóttir og Guðrún V. Stefánsdóttir, 2015). 

Gildandi lög og mannréttindasamningar telja það sjálfsögð mannréttindi að allir fái 

að vinna á almennum vinnumarkaði ef einstaklingur hefur tök á, fatlaðir sem ófatlaðir, með 

þeim stuðningi sem þarf. Að hafa atvinnu skiptir alla mjög miklu máli. Það á líka við um 

ungmenni undir 18 ára, þau vilja fá vinnu eins og aðrir ófatlaðir krakkar. Fái þau ekki 

vinnu eins og jafnaldrar þeirra er hætta á að þau einangrist og félagsleg samskipti þeirra 

verði af skornum skammti (Innanríkisráðuneytið, 2007). 

Þegar tilboð um tómstundir og íþróttir í sveitarfélögunum sex eru borin saman 

kemur í ljós að öll sveitarfélögin eru með það sem eru í boði í sveitarfélaginu opið öllum, 

hvort sem það eru ófatlaðir eða fatlaðir. Hjá flest öllum eru mjög margar íþróttir í boði og 

sumsstaðar eru sérstakar íþróttir fyrir fatlaða. Sem dæmi um það má nefna að Grindavík og 

Ísafjörð bjóða upp á boccia æfingar einu sinni í viku fyrir fatlað fólk. Dalvíkurbyggð býður 

ekki upp á sérstakar íþróttir fyrir fatlaða í en er í samstarfi við nærliggjandi sveitarfélög um 

slíkt fyrir fatlaða fullorðna einstaklinga. Minni sveitarfélög gætu sameinast um að bjóða 

upp á tómstundir fyrir fatlað fólk og þannig auðveldað sér að hafa meiri afþreyingu í boði. 

Með þessu fyrirkomulagi eiga einstaklingarnir meira val um hvaða tómstundir þeir stunda 

fái þeir tækifæri til að fara milli sveitarfélaga og prófa það sem er í boði þar. Annar kostur 

sem fylgir þessu er að fatlað fólk fær þarna fleiri tækifæri til að kynnast innbyrðis sem 

hefur góð félagsleg áhrif á þau. Samt sem áður veltum við fyrir okkur kostum og göllum 

þess að bjóða upp á sérúrræði í tómstundum fyrir fatlað fólk í stað þess að minnka 

aðgreininguna og aðlaga frekar innan heildarinnar.  

Ekki er ólíklegt að hindranir eins og skert aðgengi og skortur á stuðningi valdi því, 

sérstaklega fyrir þá sem vilja taka þátt, en eru ekki færir um að gera það á eigin forsendum. 

Samkvæmt Barnasáttmálanum (nr 31/1992) eiga allir rétt á að fá tækifæri til að stunda 
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hvaða skipulagt tómstundastarf sem er í boði. Öll fjögur sveitarfélögin sem við skoðuðum 

eru að nýta félagslega liðveislu til að hjálpa fötluðum einstaklingum að stunda þær 

tómstundir sem þeir hafa áhuga á. Í sumum tilfellum eru foreldrar ekki lausir á þeim tíma 

sem tómstundirnar standa til boða hjá ungmennunum þannig að í staðinn fyrir að æfingum 

sé sleppt er liðveislan nýtt. Þannig er verið að efla ungmennnin félagslega og passa upp á 

að þau einangrist ekki. Fljótsdalshérað ætlar á þessu ári að skoða möguleikann á að fjölga 

liðveislutímum á fatlaða einstaklinga í sveitarfélaginu til þess að þeir geti tekið meiri þátt í 

tómstundarstarfi. Mögulega þyrfti að vera almennt lausari taumar á því hver á rétt á 

liðveislu eða hversu marga tíma hver og einn á að fá yfir mánuðinn. Það skiptir helst máli 

upp á að aðstoða fatlað fólk við að taka þátt í tómstundum og iðka íþróttir því gífurlega 

mikilvægt er fyrir þá að taka þátt og vera með. Þurfi einstaklingar aðstoð til að geta tekið 

þátt þá er frábært ef sveitarfélög geta fundið leiðir til þess. Eins og kemur fram í 

tómstundakaflanum þá er mikilvægt að fatlað fólk hafi greiðan aðgang að tómstundum, 

meðal annars vegna þess að það hefur ekki alltaf aðgang að vinnumarkaðinum og þá skipa 

tómstundir stórt hlutverk, þar sem tómstundastarf stuðlar að vellíðan og bættum lífsgæðum 

einstaklinga (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  Því miður eru ekki allir svo heppnir að geta 

stundað einhvers konar tómstundir, eins mikilvægt og það er. Í flestum sveitarfélögum er 

hægt að stunda einhvers konar tómstundir en misjafnt er eftir sveitarfélögum hvað er í boði 

í tómstundastarfi fyrir börn. Fatlaðir einstaklingar hafa í sumum tilvikum ekki úr mörgu að 

velja en það er þó líka mjög mismunandi eftir einstaklingum og sveitarfélögum.   

Eins og niðurstöður rannsóknarinnar tíminn eftir skólann skiptir líka máli þá eru 10-

20% barna sem ekki taka þátt í neinum tómstundum og við veltum fyrir okkur hver 

ástæðan sé, hvort það sé vegna áhugaleysis eða hvort það sé vegna skerts aðgengis, til 

dæmis fyrir fatlaða einstaklinga. Einnig gæti ástæðan verið sú að tómstundarstarf sé of dýrt 

og foreldrar hafi ekki efni á að borga það. Hugsanlega væri hægt að koma tómstundarstarfi 

inn í skólana til að gera öllum kleift að stunda tómstundir á einhvern hátt (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2009). 

Fróðlegt var að kynnast því hvað er í boði í þjónustu við fötluð ungmenni  á 

hverjum stað fyrir sig og skoða það í víðara samhengi. Stærð sveitarfélags ræður því 

gjarnan hvernig úrvali atvinnu og tómstunda er háttað. Það fer þó líka eftir því hversu 

útsjónarsamt hvert sveitarfélag er í að leita lausna og finna atvinnu sem hentar öllum og 

nýta þann mannauð sem fyrir er á staðnum. Til dæmis gæti fimleikakennari verið á 

staðnum, tilbúinn til að kenna á sínu sérsviði, en að sjálfsögðu fer möguleikinn á að bjóða 
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upp á tómstundina líka eftir fjármagni og aðstöðu. Í Dalvíkurbyggð hefur úrvalið af 

tómstundum til dæmis aukist síðustu ár, sem er frábært, en það má alltaf gera betur. Einnig 

er úrvalið mikið í Grindavík, fjölbreyttir íþrótta- og tómstundamöguleikar. Þess má geta að 

Grindavík svaraði því til að boccia væri einungis í boði fyrir fötluð ungmenni. Réttum 

mánuði seinna auglýsti sveitarfélagið sundæfingar sem sérstaklega voru ætlaðar börnum 

með fatlanir upp að 16 ára og veltum við fyrir okkur hvort rannsóknin okkar hafi haft áhrif 

á það. Hvort sem svo hefur verið eða ekki þá er þetta frábært framtak og til fyrirmyndar 

fyrir fleiri sveitarfélög. 

Í bókinni Réttastaða fatlaðra (2004) kemur fram að „fatlaðir hafa almennt ekki átt 

aðgang að ástundun íþrótta með ófötluðum og því hefur verið starfrækt öflug 

íþróttastarfsemi meðal fatlaðra og hafa Íslendingar eignast marga afreksmenn á því sviði.“ 

Bókin var skrifuð fyrir 12 árum og niðurstöður okkar í þessari rannsókn sýna að mikil 

breyting hefur orðið á því þar sem fatlaðir einstaklingar eru velkomnir í allt sem er í boði í 

sveitarfélögunum. Fötlun þeirra er þá helst það sem kemur í veg fyrir að þau geti verið með 

og fari heldur í íþróttir sem ætlaðar eru fyrir fatlað fólk. 

Við vinnu þessa verkefnis höfum við lesið mikið á netinu, í greinum og í bókum af 

efni sem tengist atvinnuþátttöku fatlaðs fólks og tómstundaiðkun þess. Við skrif 

verkefnisins vöknuðu ýmsar spurningar hjá okkur sem tengdust þessu efni. Gaman væri að 

vita hvort önnur sveitarfélög á landsbyggðinni eru komin á svipaðan stað í þessum málum, 

eða hvort við höfum einungis hitt á fjögur sveitarfélög sem skara fram úr hvað varðar 

fjölbreytt úrval fyrir ungmennin. Einnig væri verðugt að rannsaka frekar hver upplifun 

ungmenna í þessum sveitarfélögum er í raun og veru tengt atvinnu, íþróttum og 

tómstundum. Með því að tala við ungmennin sjálf fengist ef til vill raunsannari mynd af 

stöðunni. Þá má velta fyrir sér hvort máli skipti að þeir sem sjá um málefni fatlaðs fólks í 

hverju sveitarfélagi séu þroskaþjálfar eða einhverjir með sambærilega menntun. Þeir sem 

sinna þessum málaflokki þurfa að vera einstaklingar með víða sýn sem geta hugsað út fyrir 

kassann og eru tilbúnir að aðlaga tilboð um atvinnu og tómstundir að hverjum og einum 

einstaklingi.  

Við vonum að með þessu verkefni vekjum við starfsmenn sveitafélaga til umhugsunar 

um hvað mögulegt sé að hafa í boði fyrir fötluð ungmenni. Möguleikarnir geta falist í 

auknu framboði og aukinni vitund um mikilvægi þess að sníða atvinnu og tómstundir að 

þörfum hvers og eins. Það á enginn unglingur að þurfa að sitja heima og gera ekki neitt. 

Allt er hægt ef viljinn er fyrir hendi. 
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Lærdómurinn sem við drögum af skrifum á þessu verkefni er hversu miklu máli það 

skiptir fyrir fólk að hafa atvinnu og geta stundað tómstundir við sitt hæfi. Í lögum og 

stefnumótun sem snúa að fötluðu fólki er talað um mikilvægi þess að þau hafi atvinnu og 

eitthvað við að vera yfir daginn, til að koma í veg fyrir félagslega einangrun. Með því að 

rýna í lögin og kynna okkur hvað atvinna, íþróttir og tómstundir skipta miklu máli gerum 

við okkur enn betri grein fyrir því að við, sem verðandi þroskaþjálfar, verðum að vera vel 

vakandi yfir hinum ýmsu hlutum. Einnig þurfa þroskaþjálfar að styðja fatlað fólk í 

réttindabaráttu sinni og stuðla að því að allir hafi jafnan rétt í samfélaginu. 
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Fylgiskjal 

 
Spurningalistinn sem var sendur á sveitarfélögin 

 

Spurningar  
1. Hve mörg fötluð ungmenni á aldrinum 14 - 18 ára eru í sveitarfélaginu? 

2. Fá öll fötluð ungmenni 14 -18 ára vinnu hjá sveitarfélaginu yfir sumartímann? 

3. Við hvað vinna þau? 

4. Hver borgar laun þeirra? 

5. Eru þau með fylgdarmanneskju með sér og ef svo er hver borgar henni laun? 

6. Með hvaða hætti er reynt að koma til móts við þarfir þeirra? 

7. Eru fleiri en eitt fötluð ungmenni  að vinna á sama stað? 

8. Ef svo er, er einn aðili sem sér um þá einstaklinga eða er hver og einn með sinn 

fylgdarmann? 

9. Eru þau með sama vinnutíma og aðrir unglingar í sveitarfélaginu? 

10. Hvaða tómstundir eru í boði yfir sumartímann? 

11. Leggur sveitarfélagið upp með að bjóða upp á tómstundir fyrir fötluð ungmenni? 

12. Hvaða íþróttir eru í boði fyrir fötluð ungmenni í sveitarfélginu? 

13. Ef þau vilja stunda íþróttir hafa þau þá rétt á því að hafa fylgdarmann með sér og hver sér 

um að ráða þann einstakling? (íþróttafélagið? bæjarfélagið? )  

14. Hvernig eru þessi ungmenni að nýta sér það sem er í boði fyrir þau í sveitarfélaginu tengt 

íþróttum og tómstundum? 

 


