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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að öðlast þekkingu og skilning á aðstæðum ungs fólk 

sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við lesblindu. Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hvaða þekking liggur fyrir um fjölda og aðstæður ungs fólk sem er hvorki í 
námi né vinnu og tengsl lesblindu við þann hóp?  

2. Hver er réttur ungs fólks sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við 
lesblindu til úrræða við hæfi? 

3. Hvernig metur ungt fólk sem glímir við lesblindu og hvorki er í námi né 
vinnu stöðu sína og þjónustuna sem þau fá? 

 Ólíkum aðferðum er beitt við gagnaöflun: Til að afla upplýsinga um fjölda og 

aðstæður er gert yfirlit um stöðu þekkingar, auk innhaldsgreiningar á lögum og stefnu 

opinberra aðila til að afla þekkingar á réttindum hópsins og tekin eru sjö viðtöl til að 

kanna hvernig ungt fólk metur stöðu sína og þjónustuna. Grundvöllur rannsóknarinnar 

byggist á kenningum um styrkleikanálganir í félagsráðgjöf og kenningum um velsæld.  

Niðurstöður greiningar á stöðu þekkingar leiða í ljós að á Íslandi eru 6,2% fólks á 

aldrinum 16–29 ára hvorki í vinnu né skóla. Framfærslutekjur stærsta hluta þessa hóps 

eru atvinnuleysisbætur, fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, örorku- eða endurhæfingarlífeyrir. 

Brotthvarf nemenda úr framhaldsskóla er mest á Íslandi samanborið við OEDC lönd og 

oft er lesblinda nefnd sem ástæða þess. Þá greinast 33% fólks undir þrítugu og nýlega er 

komið á örorku- eða endurhæfingarlífeyri, með lesblindu. Réttur lesblindra ungmenna til 

menntunar og úrræða er vel tryggður og ýmis úrræði í boði sem mörg mætti nýta betur 

en gert er. Allir viðmælendur í rannsókninni glíma auk lesblindu við ofvirkni og/eða 

athyglisbrest. Þeir kalla eftir skilningi á lesblindu og persónulegri þjónustu til að breyta 

lífi sínu til batnaðar. Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst félagsráðgjöfum og öðrum 

sem starfa að þjónustu við ungt fólk því þær sýna augljósa þörf fyrir skimun fyrir 

lesblindu sem og úrræði og stuðning. Aukin þjónusta og þekking á þörfum lesblindra 

skapar sóknarfæri til að fækka óvirkum einstaklingum og styðja ungt fólk til þátttöku og 

virkni. 

 

Lykilhugtök: Ungt fólk, lesblinda, atvinnuleysi, fjárhagsaðstoð, styrkleikar, velsæld. 
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Abstract 

The purpose of this study is to acquire knowledge and understanding of the situation of 

young people who are not in employment, education or training (NEET), and are 

affected by dyslexia. The following research questions are presented: 

1. What is already known about the prevalence and the situation of NEETs, 
and how is dyslexia related to this group? 

2. What rights do NEETs struggling with dyslexia have to suitable resources? 
3. How do NEETs affected by dyslexia evaluate their situation and the 

services provided? 

Several methods were used to gather data: In order to acquire information about 

prevalence and situational factors, a literature review was conducted, along with a 

content analysis of laws and policies of official bodies, performed in order to gain insight 

into the rights of the group. Furthermore, seven interviews were conducted to explore 

how young people evaluate their situation and the services provided. Theoretically the 

study is based on the strengths perspective in social work and theories of well-being. 

The results of the literature review show that in Iceland 6.2% of people aged 16–29 

are neither active in work nor in school. The largest part of this group receives 

sustenance income from unemployment benefits, social benefits from municipalities, 

invalidity or rehabilitation pensions. The upper secondary school dropout rate in Iceland 

is the highest among OECD countries, with dyslexia cited as a common reason for 

leaving school. Furthermore, 33% of people under 30 who have recently started 

collecting invalidity or rehabilitation pensions have recently been diagnosed with 

dyslexia. 

 The rights of young dyslexic people to education, services and resources are well 

secured, and a variety of available resources have been proven to be successful, but 

many of these,however, could be better utilized. Interviewees in the study also suffer 

from ADHD along with dyslexia. They call for an understanding of dyslexia and 

personalized services to change their lives for the better. The results of the study can be 

useful to social workers and others working with dyslexics, since they show that much 

work needs to be done regarding screening for dyslexia as well as meeting the needs of 

young dyslexic people. Improved service and understanding of the needs of dyslexics 

bring about opportunities that could reduce the number of inactive individuals. 

Keywords: NEET, youth, dyslexia, unemployment, strengthening, well-being. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er lokaverkefni í meistaranámi við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands 

og telst til 40 ECTS eininga. Rannsóknin var unnin frá vori 2016 og fram í janúar 2017.  

Aukin þekking á aðstæðum og viðhorfum fólks væri ekki möguleg án þeirra sem eru 

tilbúnir að deila reynslu sinni. Því vil ég byrja á því að þakka viðmælendum mínum en 

vegna nafnleyndar get ég ekki nefnt nöfn þeirra. Þá vil ég þakka öðrum viðmælendum 

mínum, Snævari Ívarssyni framkvæmdastjóra Félags lesblindra á Íslandi, Elínu 

Vilhelmsdóttur framhaldsskólakennara og brautryðjanda í kennslu lesblindra nemenda, 

Iðunni Antonsdóttur forstöðumanni Námsflokka Reykjavíkur, Huldu Ólafsdóttur 

framkvæmdastjóra og Ingu Jónu Þórisdóttur sviðstjóra hjá Mími símenntun, Haraldi 

Finnssyni fyrrum skólastjóra og Guðbjörgu Emilsdóttur lesblinduráðgjafa.  

Dr. Guðný Björk Eydal prófessor í félagsráðgjöf var heiðarlegur og afar hjálpsamur 

leiðbeinandi í þessu verkefni. Dr. Sigrún Harðardóttir lektor veitti einnig góðan stuðning 

með yfirlestri á köflum sem eru á hennar sérsviði. Fyrir þeirra handleiðslu þakka ég sem 

og áratuga samleið innan félagsráðgjafarinnar. Eins þakka ég gott samstarf við Guðlaugu 

Pétursdóttur og annað starfsfólk Vinnumálastofnunar sem aðstoðaði mig við að útvega 

viðmælendur. 

Mági mínum Þórólfi Antonssyni þakka ég fyrir prófarkalestur. Sigrúnu Tómasdóttur 

„frænku“ þakka ég fyrir góða kennslu og yfirferð APA framsetningar á heimildaskrá og 

Dr. Margréti Einarsdóttur vinkonu minni sem veitti margvíslegan stuðning. Synir mínir 

Haukur og Guðfinnur voru að vanda betri en engir þegar kom að yfirferð þýðinga og 

myndvinnslu. Aðstoð allra þessar aðila var ómetanleg. 

Eiginmanni mínum þakka ég andlegan og fjárhagslegan stuðning á meðan unnið var 

að þessu verkefni.  
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1 Inngangur  

Ungu fólki, sem er hvorki í námi né vinnu, fjölgar um alla Evrópu og stór hópur ungs 

fólks á Íslandi er í þessum sporum. Í enskumælandi löndum er þessi hópur kallaður NEET 

hópurinn (e. Not in Education, Employment or Training) og hann hefur á liðnum áratug 

hlotið aukna athygli rannsóknarsamfélagsins. Rannsóknir sýna að langvarandi vanvirkni 

hefur alvarlegar afleiðingar fyrir ungt fólk sem oft glímir við félagslega og fjárhagslega 

fátækt auk annarra vandkvæða. Því er talið mjög mikilvægt að veita ungu fólki í þessari 

stöðu sveigjanlegan og einstaklingsbundinn stuðning (Halvorsen, Hansen og Tägtström, 

2013; Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013; Klara Valgerður Brynjólfsdóttir, 2013; Norden; 

2016a og 2016b; Olafsson og Wadersjö, 2012; Scarpetti og Sonnet, 2012). 

Ég er félagsráðgjafi að mennt og hef í starfi sem slíkur stutt fólk í ólíkum aðstæðum 

til sjálfshjálpar. Á liðnum árum hef ég einnig starfað sem borgarfulltrúi 

Samfylkingarinnar og meðal annars gegnt formennsku í velferðarráði Reykjavíkurborgar. 

Á þeim vettvangi hef ég lagt áherslu á að stefna og úrræði velferðarsviðs miði að því að 

styðja fólk til sjálfshjálpar. Á sama tíma hef ég upplifað hversu flókið það er að mæta 

þörfum fólks fyrir stuðning og í kjölfar efnahagshrunsins 2008 jókst fjöldi ungs fólks sem 

þáði fjárhagsaðstoð talsvert. Ég hef mikið velt því fyrir mér hvernig sé hægt að mæta 

betur þörfum ungs fólks og styðja það til virkni. Í aðferðafræðinámskeiði vorið 2016 

framkvæmdi ég forrannsókn með það að markmiði að öðlast innsýn í reynsluheim fólks 

með lesblindu og tók þar viðtöl við þrjá fullorðna einstaklinga, þar af tvo með langtíma 

félagslega erfiðleika, þar á meðal að vera hvorki í námi né vinnu. Reynsla viðmælenda 

minna var að talsvert vantaði upp á að skóla- og velferðarkerfi hefðu veitt þann stuðning 

sem þurfti og að oft hefði verið horft fram hjá lesblindunni og afleiðingum hennar. 

Þessar niðurstöður vöktu áhuga minn á að beina sjónum að ungu fólki (18–30 ára) 

með lesblindu sem væri hvorki í námi né vinnu og spyrja hvort það væri að fá viðeigandi 

stuðning og/eða þjónustu. Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning og þekkingu á 

aðstæðum ungs fólk sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við lesblindu. Rannsókninni 

er ætlað að svara eftirtöldum spurningum: 
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1. Hvaða þekking liggur fyrir um fjölda og aðstæður ungs fólk sem er hvorki í námi 
né vinnu og tengsl lesblindu við þann hóp?  

2. Hver er réttur ungs fólks sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við lesblindu til 
úrræða við hæfi? 

3. Hvernig metur ungt fólk sem glímir við lesblindu og hvorki er í námi né vinnu 
stöðu sína og möguleika? 

Rannsóknin er því þríþætt. Í fyrsta lagi var unnin greining á stöðu þekkingar 

varðandi ungt fólk sem er hvorki í námi né vinnu, með áherslu á möguleg áhrif lesblindu 

í því samhengi. Í öðru lagi var gerð innihaldsgreining á lögum og opinberri stefnumótun 

varðandi málefni lesblindra til að kanna rétt þeirra til úrræða. Í þriðja lagi voru tekin 

viðtöl við sjö ungmenni til öðlast skilning og þekkingu á því hvernig þau upplifa stöðu 

sína og möguleika.  

Hvatinn að rannsókninni er að leita leiða til að veita betri þjónustu og styðja fólk 

með lesblindu til sjálfshjálpar. Það er von mín að rannsóknin skapi nýja hagnýta 

þekkingu sem nýtist félagsráðgjöfum, náms- og starfsráðgjöfum og öðrum sem vinna 

með ungu fólki sem hefur ekki náð að fóta sig á vinnumarkaði eða í námi. Ávinningur 

rannsóknarinnar getur nýst viðkomandi einstaklingum og aukið velsæld þeirra en hann 

getur einnig verið samfélagslegur og fjárhagslegur þar sem draga má úr opinberum 

útgjöldum ef hægt er að mæta þörfum fólks þannig að það geti nýtt styrkleika sína og 

verið virkt í námi eða starfi. 

Í öðrum kafla er fjallað um kenningarlegan grunn félagsráðgjafar þar sem lögð er 

áhersla á að mæta skjólstæðingum á þeirra eigin forsendum. Sérstaklega er fjallað um 

svokallaðar styrkleikanálganir og kenningar um forsendur velsældar. Þá er rætt um 

hlutverk og skyldur félagsráðgjafa. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum 

greiningar á stöðu þekkingar varðandi NEET hópinn, og m.a. rætt um atvinnuleysi, ungt 

fólk með örorku- eða endurhæfingarlífeyri, brotthvarf úr framhaldskólum og þjónustu 

við lesblinda. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum innihaldsgreiningar á lögum 

og opinberri stefnumótun varðandi rétt lesblindra til þjónustu og úrræða auk umræðu 

um þau úrræði sem eru í boði, fjárhagsstuðning s.s. fjárhagsaðstoð, atvinnuleysisbætur 

og endurhæfingarlífeyri og hins vegar þjónustu s.s. starfsendurhæfingu, menntun og 

fullorðinsfræðslu. Í fimmta kafla eru niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar kynntar. Fyrst 

er greint er frá aðferð og framkvæmd og loks niðurstöðum viðtala við þá sjö einstaklinga 
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sem eru hvorki í námi né vinnu og eiga við lesblindu að glíma og rætt var við. Í sjötta 

kafla er niðurstöður ræddar í ljósi kenninga um styrkleikanálgun.  

1.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Umfjöllun um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar verður kynnt í hverjum kafla 

fyrir sig. Í rannsókninni er beitt  eigindlegum rannsóknaraðferðum en þær voru valdar til 

að öðlast sem bestan skilning á stöðu og reynslu ungs lesblinds fólks sem tilheyrir NEET 

hópnum og sem erfitt væri að fá fram með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Grundvöllur eigindlegra rannsókna er að enginn einn sannleikur sé til, heldur túlkar 

hver og einn heiminn út frá sinni sýn sem er hans raunveruleiki. Þessi sýn gefur 

möguleika á að rannsaka reynslu fólks út frá sjónarhorni rannsakanda en ekki er hægt að 

taka hans túlkun út fyrir myndina. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar farið 

er djúpt ofan í saumana til ná fram reynslu fólks af tilteknu sviði og skilja veruleika þess 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Gögnin sem unnið er með í eigindlegum rannsóknum eru ekki stöðluð og geta verið 

á ýmsu formi, oftast skrifleg eða munnleg gögn sem er umbreytt í texta með afritun. 

Sveigjanleiki í gagnaöflun er afar mikilvægur og fer eftir því hvernig rannsókn vindur 

fram, enda er um ferli að ræða. Ekki er ákveðið fyrirfram hvað fæst út úr söfnun 

gagnanna og getur ein gagnasöfnun kallað á önnur gögn og svo koll af kolli (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Fjöldi viðtala og vettvangsheimsókna fer til dæmis eftir því 

hvenær rannsakandi telur sig hafa náð svokallaðri mettun (e. saturation) gagnvart 

viðfangsefninu, þannig að hann telji að fleiri viðtöl/heimsóknir bæti ekki við frekari 

þekkingu (Braun og Clarke, 2013).  

Þó svo að slíkur sveigjanleiki sé viðhafður varðandi gagnaöflun er greining gagnanna 

unnin á kerfisbundinn og nákvæman hátt. Niðurstöður gagnagreiningar byggja á túlkun 

rannsakandans á gögnunum, þó í samræmi við viðurkenndar aðferðir eigindlegra 

rannsókna. Líkt og þegar hefur komið fram verður nánar fjallað um gögn og greiningu 

þeirra í hverjum kafla fyrir sig. 





15 

2 Kenningar um styrkleika og velsæld 

Félagsráðgjöf er sprottin upp úr mannúðarstarfi góðgerðarsamtaka sem komu fram víða 

í Evrópu og Bandaríkjunum í kjölfar iðnbyltingarinnar. Í upphafi tuttugustu aldarinnar 

varð starfið skipulagðara og farið var að bjóða upp á kennslu á sviði félagsráðgjafar (Ása 

F. Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, 2008). Félagsráðgjöf er 

skilgreind í alþjóðlegum siðareglum félagsráðgjafa á eftirfarandi hátt: 

Félagsráðgjöf stuðlar að félagslegum breytingum, lausnum í mannlegum 

samskiptum og hjálpar fólki að ná velsæld með valdeflingu og frelsun. Félagsráðgjöf 

byggir á kenningum um mannlega hegðun og félagsleg kerfi og beitir sér þar sem 

einstaklingar og umhverfi koma saman. Grundvöllur félagsráðgjafar eru 

mannréttindi og félagslegt réttlæti. (IFSW, 2012). 

Félagsráðgjöf hefur frá upphafi byggt á siðferðislegum gildum varðandi faglegar 

skyldur við skjólstæðinga, trúnað og virðingu, að félagsráðgjöfum beri að mæta 

skjólstæðingum sínum þar sem þeir eru staddir og á þeirra eigin forsendum. Íslenskir 

félagsráðgjafar settu sér sínar eigin siðareglur árið 1997 og þar segir í upphafi:  

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers einstaklings 

og trú á getu hans til að nýta hæfileika sína til fullnustu. Markmið félagsráðgjafar er 

að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu 

ranglæti. Félagsráðgjafi vinnur gegn mannréttindabrotum hvar svo sem þau eiga 

sér stað. (Félagsráðgjafafélag Íslands, 1997). 

Félagsráðgjafar hafa frá upphafi haft heildarsýn að leiðarljósi en segja má að tvær 

meginlínur séu ríkjandi innan hugmyndafræði greinarinnar: annars vegar eru kenningar 

sem varða einstaklinginn sjálfan og því sem hann þarf að breyta, hins vegar kenningar 

sem taka mið af því að breytinga sé þörf í samfélaginu til að mæta einstaklingnum betur. 

Um þetta hafa ríkt mismunandi straumar innan fagsins sem hafa tekið mið af 

stjórnmálum og efnahagsástandi hvers tíma (Ása F. Þorgeirsdóttir o.fl., 2008). Sigrún 

Júlíusdóttir (2006, bls. 38) bendir hins vegar á að „öflugri menntun og dýpri skilningur á 

rótgróinni samhengishugsun (e. contextualism) og heildarsýn hafi stuðlað að því að 

uppræta tvíhyggju og togsteitu um réttmæti ákveðinna sviða eða vals á aðferð.“  

Kenningum í félagsráðgjöf er beitt til þess að skilja einstaklinginn og samfélagið, 

jafnframt því að setja starfinu faglegan ramma. Í kenningum felst ákveðin sýn á 
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veruleikann og kenningum í félagsráðgjöf má þannig skipta í þrjá meginflokka. Fyrst er 

það hin valdeflandi félagsráðgjöf sem styður einstaklinga til að öðlast aukið vald yfir lífi 

sínu og aðstæðum með velsæld þeirra að leiðarljósi. Þessi sýn á hlutverk félagsráðgjafar 

er nátengd félagshyggju. Í öðru lagi er hin sósíalíska nálgun sem lítur á félagsráðgjöf sem 

aflvaka samfélagslegra breytinga. Í þriðja lagi er frjálslynd félagsráðgjöf sem leggur 

áherslu á einstaklings- og lausnamiðaða nálgun gagnvart hverjum og einum (Payne, 

2014).  

Hér verður sérstaklega fjallað um styrkleikakenningar í félagsráðgjöf og kenningar 

um grundvöll velsældar í lífi fólks. Í báðum tilfellum tengjast kenningarnar valdeflandi 

sýn í félagsráðgjöf þar sem einstaklingurinn og þær breytingar sem hann getur áorkað á 

lífi sínu eru í brennidepli, fái hann viðeigandi stuðning. 

2.1 Að byggja á styrkleikum fólks 

Félagsráðgjöf hefur frá upphafi lagt áherslu á að byggja á styrkleikum fólks og  

samfélagslegum bjargráðum, eigi að bæta stöðu þess. Jane Addams (1860–1935) er 

viðurkenndur brautryðjandi í félagsráðgjöf í Bandaríkjunum um og upp úr aldamótunum 

1900. Hún stofnaði hverfamiðstöð fátækra innflytjenda Í Chicago og byggði starfið þar á 

þremur megináherslum: Að bjóða fólki upp á menntun þó að formlegt nám hafi ekki 

staðið til boða, að vinna með fólki en ekki fyrir það og félagslegu lýðræði. Í samvinnu við 

aðra beittu hún sér einnig fyrir félagslegum úrbótum verkafólks, réttindamálum kvenna 

og löggjöf um velferðarmál kvenna og barna. Hún lagði áherslu á rétt fólks en ekki 

velvild (e. benevolence) eða góðgerðarstarfsemi sem þá tíðkaðist. Jane Addams sýndi 

með vinnu sinni að fólk gæti náð stjórn á eigin aðstæðum og lífi ef það fengi vald á 

grundvelli menntunar og lýðræðis. Fyrir áratuga vinnu að valdeflingu fólks sem annars 

átti litla möguleika í samfélaginu, sem og innan alþjóðlegrar friðarbaráttu kvenna, fékk 

Jane Addams Friðarverðlaun Nóbels árið 1931 (Knight, 2005). 

Bertha Reynolds (1887–1978) var einnig bandarískur frumkvöðull í félagráðgjöf sem 

lagði áherslu á styrkleikanálgun. Hún gagnrýndi nálgun félagsráðgjafa sem einblíndu um 

of á vanda einstaklinga og einstaklingsmiðaða meðferð við honum. Hún vildi að 

félagsráðgjafar væru sérfræðingar sem ynnu með fólki á vettvangi, en á forsendum þess 

og út frá styrkleikum þess (Healy, 2005). Bertha Reynolds sagði: 
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Betra er að byrja á því að finna þær stoðir sem skjólstæðingurinn getur unnið út frá 

í stað þess að láta hann samþykkja galla sína. Það að byggja á honum sjálfum gerir 

hann reiðubúnari til frekari þroska og afreka (Healy, 2005, bls. 155). [Þýðing 

höfundar]. 

Þrátt fyrir aldarlanga hefð fyrir áherslu á valdeflingu og styrkleikanálgun í 

félagsráðgjöf urðu sérstakar styrkleikakenningar (e. strenghts perspective) ekki áberandi 

fyrr en upp úr 1980 innan geðheilbrigðiskerfisins í Bandaríkjunum. Síðan þá hafa þær 

breiðst út til annarra sviða og eru víða orðnar ríkjandi. Styrkleikakenningarnar byggja á 

því að „virkja styrkleika (hæfileika, þekkingu og getu) þess sem unnið er með til að hann 

nái markmiðum sínum og öðlist þannig betri lífsgæði út frá eigin forsendum“ (Saleebey, 

1997, bls. 4). Styrkleikakenningar eru nátengdar kenningum um valdeflingu, 

notendasamráð og seiglu fólks (Healy, 2005).  

Einn af hugmyndasmiðum styrkleikakenninga í félagsráðgjöf, Dennis Saleebey, segir 

styrkleikakenningar byggjast á þeim lærdómi sem félagsráðgjafar hafa öðlast frá fólki 

sem hefur náð að blómstra þrátt fyrir margvísleg áföll og erfiðleika í lífinu, fólki sem 

hefur náð valdi yfir eigin lífi. Valdefling og þar með frelsun (e. liberatory) einstaklingsins 

eru leiðandi hugtök innan þessa kenningaramma. Þau byggja á þeirri skyldu 

félagsráðgjafans að hafa trú á getu fólks og að hver einstaklingur viti best hvað honum 

sé fyrir bestu. Þessi trú þarf að vera það sterk að hún haldi, jafnvel þegar fólk breytir 

ekki rétt og hegðun þess bendi ekki til þess að það viti hvað sé rétt og hvað sé rangt. 

Styrkleikakenningarnar snúa þó ekki bara að einstaklingum, heldur líka að fjölskyldum 

og samfélögum (Saleebey, 2000). Vilborg Oddsdóttir (2016) félagsráðgjafi hjá 

Hjálparstarfi kirkjunnar orðaði styrkleikanálgun betur en flestir er hún lýsti félagsráðgjöf 

hjá Hjálparstarfi kirkjunnar í viðtali við Fréttablaðið 19. nóvember 2016. Hún segist trúa 

því, og það sé markmið Hjálparstarfsins, að fólk geti brotist út úr fátækragildrunni ef því 

sé gert kleift að lifa drauma sína. Það rammaði hún inn í setninguna: „Fátækt deyr þegar 

draumar fá líf“.  

Styrkleikakenningar byggja á nokkrum meginþáttum sem félagsráðgjafar þurfa að 

halda í heiðri á vettvangi. Hér eru dregin saman helstu áherslur Saleebey (2000) með 

viðbótum frá Healy (2005). Styrkleikavinnan byggir á: 
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1. Að tileinka sér jákvæðni og bjartsýni, meðal annars með því að: 

a.  Trúa skjólstæðingnum og trúa á getu hans. 

b. Sýna áhuga á viðhorfum hans og sýn hans á lausnir. 

c. Að lífga og hvetja drauma hans, vonir og framtíðarsýn. 

2. Að horfa fyrst og fremst til styrkleika, getu og bjarga einstaklings, fjölskyldu 

hans og samfélags. Saleebey bendir í þessu sambandi á mikilvægi þess að 

„horfa ekki framhjá eða þagga niður raunverulegan vanda fólks, vegna þess 

að fátækt er alvörumál, ofbeldi er alvörumál, geðsjúkdómar eru alvörumál 

o.s.frv.” (Saleebey, 2000, bls. 129) 

3. Vinna á jafningjagrundvelli með skjólstæðingnum. 

4. Hafa langtíma valdeflingu að leiðarljósi. 

5. Að breyta samfélaginu með þátttöku þeirra sem hafa hagsmuna að gæta. 

Styrkleikakenningar byggja á valdeflingu, það er að fólk öðlist meiri stjórn eða vald 

yfir eigin lífi. Til að valdefling sé raunveruleg þarf að viðurkenna sjálfsákvörðunarrétt 

fólks enda sé það forsenda þess að það geti notið styrkleika sinna. Valdefling á sér stað í 

samskiptum félagsráðgjafa og þeirra sem þeir vinna með. Því þurfa félagsráðgjafar að 

vera meðvitaðir um áhrif samskipta á skjólstæðinga sína (Healy, 2005). Saleebey (2000) 

bendir á vald tungumálsins sem getur verið yfirþyrmandi fyrir þá sem hafa minni 

menntun og/eða ekki gott vald á tungumálinu. 

Eins og fram kom í orðum Berthu Reynolds frá fyrrihluta síðustu aldar og vitnað er 

til hér að framan, gagnrýndi hún þá þegar að einblínt væri á veikleika fólks. Saleebey er 

einn fjölmargra sem gagnrýnir harðlega þá þróun sem bandarísku geðlæknasamtökin 

standa að með DSM greiningarstaðlinum (nánar er fjallað um hann í kafla 3.5). Hann 

lætur sér ekki nægja að gagnrýna það sem hann álitur vera sjúkdómavæðingu, heldur 

leggur fram sinn eigin greiningarstaðal fyrir styrkleika sem hann skýrði DSM-I eða 

Diagnostic Strengths Manual. Í hans greiningarstaðli eru fjórir meginþættir; 
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trúverðugleiki/traust, þolinmæði, frumkvæði og innsæi. Undir hverjum þætti eru 

fjölmargir mælikvarðar sem geta nýst félagsráðgjöfum á vettvangi (Saleebey, 2001).  

Styrkleikakenningar lúta einnig að samfélaginu að því leyti að það sé manngert og 

hægt að hafa áhrif á þróun þess. Því er bent á mikilvægi þess að fólk skapi sér samfélög 

innan stærri samfélaga til að koma af stað breytingum sér til hagsbóta eins og Jane 

Addams var frumkvöðull að. 

Á grundvelli þessarar nálgunar eru samtök starfandi um allan heim, þar sem fagfólk 

og notendur hafa breytt viðhorfum og þjónustu. Hér á landi má til dæmis nefna 

Hlutverkasetur, Hugarafl, Kvennaathvarfið, SÁÁ, Stígamót og Öryrkjabandlag Íslands. 

Enn hafa ekki verið stofnuð hér á landi samfélög þeirra sem eru óvirkir að því leyti að 

vera hvorki í námi né vinnu. 

2.2 Grundvöllur velsældar 

Velsæld (e. well-being) er skilgreind á mismunandi hátt og ýmsar kenningar eru uppi um 

hvað sé grundvöllur hennar. Sumir segja að einstaklingurinn einn beri ábyrgð á sinni 

velsæld samanber máltækið „Hver er sinnar gæfu smiður“. Aðrir trúa því að 

samfélagslegir þættir ráði þar mestu um. Vafalaust er um samspil ytri og innri þátta að 

ræða.  

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin skilgreinir heilbrigði sem líkamlega, andlega og 

félagslega velsæld. Alþjóðaheilbrigðismálastofnun (2016a) hefur jafnframt skilgreint þá 

félagshagfræðilegu þætti (e. social determinants of health) sem helst hafa áhrif á 

heilsufar og lífslíkur innan hvers samfélags og skýra mismunandi stöðu samfélaga. 

Helstu áhrifaþættirnir á heilsu fólks, hvort sem talað er um andlega eða líkamlega 

heilsu, eru félagslegur ójöfnuður innan samfélaga, fátækt og félagsleg útskúfun. Til að 

bæta stöðuna í þágu þeirra sem hafa verri heilsu þarf jafnari dreifingu fjármagns, valds 

og bjarga. Ný lýðheilsustefna Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar frá árinu 2016 hefur 

það markmið að auka velsæld hvers samfélags og íbúa þess með því að vinna gegn 

áhrifum neikvæðra félagshagfræðilegra þátta. Stefnan ber yfirskriftina: Skiljum engan 

eftir (e. Leave no one behind). Útfærsla stefnunnar byggir á því að bera kennsl á þá sem 

verða undir í hverju samfélagi (e. subpopulations) og þær hindranir sem þeir mæta í 

samfélaginu. Þá þarf að skilgreina af hverju stofnanir samfélagins mæta ekki þörfum 

þeirra og loks fara í þverfaglega og stofnanalega samvinnu (e. cross-sector 
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collaboration) um valdeflingu þeirra og þátttöku í að breyta því sem breyta þarf. 

Einungis þannig geta þeir sem verða undir í samfélaginu notið velsældar og þar með 

samfélagið allt (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2016b). Stofnunin hefur þróað leiðarvísi, 

Innov8, fyrir stjórnvöld og stofnanir til að innleiða þessa stefnu. 

The new economics foundation (nef)1 er bresk sjálfseignarstofnun sem vinnur með 

stjórnvöldum að félagslegri og hagrænni velsæld íbúa og samfélags. Stofnunin byggir 

starf sitt á kenningu Josephs Stiglitz, Nóbelsverðlaunahafa í hagfræði, sem telur 

réttmætt að setja mælikvarða á huglæga þætti mannlegrar tilveru og þróaði leið til að 

mæla velsæld. Á grundvelli þessa þróaði nef-stofnunin leið til að mæla velsæld með því 

að líta til þess hvort fólk nái að blómstra (e. flourishing) eða ekki. Það er huglægt mat 

hvers einstaklings hvort hann blómstri eða ekki (Stiglitz, 2012). Breska nef-stofnunin 

skilgreinir blómstrun á eftirfarandi hátt: „Fólk blómstrar þegar það á í góðum 

samskiptum við umheiminn og líður vel í kjölfarið. Blómstrandi líf felur í sér góð 

samskipti, sjálfstæði, getu og tilfinningu um að gegna hlutverki, vera hamingjusamur og 

fullnægður“ (nef 2011, bls. 4). [Þýðing höfundar]. 

Líkan nef-stofnunarinnar gerir ráð fyrir því að bæði ytri og innri þættir hafi áhrif á 

möguleika fólks til velsældar. Til að líða vel og blómstra þurfi einstaklingur að virka í 

þeim skilningi að uppfylla þarfir sínar fyrir sjálfstæði og tengsl við annað fólk og 

samfélag sitt. Þá þurfi hann að upplifa traust og öryggi og að styrkleikar hans séu virtir. 

Til að nálgast velsæld þurfa einstaklingar að lifa við fjárhagslegt öryggi, félagsleg staða 

að vera í jafnvægi og persónulegar bjargir eins og heilsa, sjálfsálit, seigla og bjartsýni að 

vera til staðar (Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013; nef, 2012). Nalavany og Caravan 

(2011) tala sérstaklega um hversu erfiðlega lesblindu, fullorðnu fólki gengur að öðlast 

tilfinningalega velsæld. Ástæðan sé lítið sjálfsálit (sem er í samræmi við líkan nef-

stofnunarinnar) og ónógur stuðningur meðal annars vegna skilningsleysis gagnvart 

lesblindu og meðfylgjandi vandamálum hennar á fullorðinsaldri. Prilleltensky (2012) 

hefur einnig sett fram kenningu um nauðsynlegar forsendur velsældar sem hann telur 

fyrst og fremst vera þær að einstaklingurinn upplifi sanngirni og réttlæti í umhverfi sínu. 

Síðar komi hlutlægir og huglægir þættir í persónulegu lífi og í samskiptum við annað 

fólk, stofnanir og nærsamfélagið. 

                                                       
1 Breska nef-stofnunin vill hafa skammstöfun sína skráða með lágstöfum.  
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Fræðimennirnir Wilkinson og Pickett (2009) sýna fram á að velferð einstaklings er 

ekki undir honum einum komið. Samkvæmt þeim eru tengsl milli ójöfnuðar tekna í 

samfélaginu og heilsu fólks og ýmis konar félagslegra vandamála einstaklinga. 

Rannsóknir þeirra sýna fram á að andleg og líkamleg heilsa sé betri í samfélögum þar 

sem meiri tekjujöfnuður ríkir auk þess sem félagslegur hreyfanleiki er meiri við slíkar 

aðstæður og minni glæpatíðni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við stefnumörkun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar sem byggir á víðtækum rannsóknum. Stiglitz 

(2012) tekur í sama streng og gagnrýnir ójöfnuð sem leiði til sundrungar í samfélögum. 

Stiglitz hefur þó aðrar forsendur fyrir sinni gagnrýni en Wilkinson og Pickett, það er 

menntun og tekjur. Hann bendir á að fátækt komi í veg fyrir að fólk afli sér menntunar 

og þar með sitji þeir fátæku eftir í samfélaginu og færist fjær þeim sem fá tækifæri á 

grundvelli menntunar. Fyrir vikið verða til vannýttir hæfileikar fólks sem samfélagið fer á 

mis við. Slíkt ástand leiðir til minni hagsældar því það eru bein tengsl milli 

menntunarstigs þjóðar og framleiðni. Hvað tekjuþáttinn varðar þá leiða minni tekjur 

fjöldans einnig til minni eftirspurnar á markaði og þá dregur úr hagvexti og hagkerfið í 

heild tapar.  

Ísland er í hópi þeirra ríkja þar sem hvað mestur jöfnuður ríkir samkvæmt 

lífskjararannsóknum Hagstofu Íslands (2015). Tekjudreifing er mæld með Gini- og 

fimmtungastuðlum sem eru samburðarhæfir milli landa. Árið 2014 telst Ísland með 

næstmesta jöfnuðinn meðal Evrópulanda, kemur næst á eftir Noregi á báðum þessum 

mælikvörðum. Þó að Ísland hafi mjög jafna tekjudreifingu í samanburði við önnur lönd 

voru 11,1% landsmanna eða 34.500 einstaklingar undir lágtekjumörkum árið 2014. Það 

telst þó einnig gott þar sem Ísland var með lægsta hlutfallið undir lágtekjumörkum 

miðað við önnur lönd (Hagstofa Íslands, 2015).   

Þeir höfundar sem hér hefur verið vitnað til ásamt Alþjóðaheilbrigðis–

málastofnuninni mæla mjög eindregið með því að stuðlað sé að efnahagslegum jöfnuði í 

samfélaginu ef fólki á að geta liðið vel og blómstrað og komist hjá félagslegri einangrun.  
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3 Staða þekkingar  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir greiningu stöðu þekkingar (e. literature review) 

varðandi ungt fólk sem er hvorki í skóla né á vinnumarkaði með áherslu á stöðuna 

hérlendis. Þá er rætt um rannsóknir á brotthvarfi úr framhaldsskólum og atvinnuleysi 

ungs fólks. Að lokum er rætt um þekkingu á hvernig lesblinda hefur áhrif á nám, vinnu 

og líf fólks.  

Við greiningu á stöðu þekkingar er gerð víðtæk, helst tæmandi leit að fræðilegu efni 

sem er til um það viðfangsefni sem er til umfjöllunar. Síðan þarf að túlka og greina efnið 

út frá þeim rannsóknarspurningum sem liggja til grundvallar. Aðferðinni hefur réttilega 

verið líkt við púsluspil, þar sem tekin eru saman mörg ólík brot sem raðað er í 

heildstæða mynd (Aveyard, 2010). Gagnrýnendur hafa sagt að þessi aðferð skapi ekki 

nýja þekkingu, en Aveyard færir sterk rök fyrir því að þegar ólík fræðirit eru skoðuð á 

kerfisbundin hátt af sama greinanda, komi oft fram ný sjónarhorn með nýjar og jafnvel 

óvæntar hliðar, ekki síst í heilbrigðis- og félagsvísindum. Hér er aðferðinni beitt til að 

leita svara við spurningunni um hvaða þekking liggi fyrir um fjölda og aðstæður ungs fólk 

sem er hvorki í námi né vinnu?  

3.1 Ungt fólk hvorki í námi né vinnu/NEET hópurinn 

Í umfjöllun um ungt fólk sem hvorki er í námi né vinnu er algengast að miðað sé við 

aldurshópinn 16–29 ára. OECD og aðrir opinberir aðilar notast að jafnaði við þá 

aldurskilgreiningu (OECD, 2016b, 2015). OECD notar vinnumarkaðsrannsóknir frá 

hagstofum aðildarlandanna, þar á meðal frá Hagstofu Íslands, til að meta stærð og 

stöðu hópsins. Samkvæmt vinnumarkaðsrannsóknunum telst fólk vera í vinnu ef það 

vinnur eina klukkustund eða lengur í viðmiðunarviku könnunar (Hagstofa Íslands, 

2016d). Því telst allt það unga fólk sem stundar eitthvert hlutastarf ekki til NEET hópsins 

í opinberum tölum. Þá skilgreinir OECD alla formlega skólagöngu til menntunar óháð því 

hversu mikið nám er stundað, en óformlegt nám eins og styttri námskeið telst ekki til 

menntunar (OECD, 2016b). Í opinberum tölum er ekki farið ofan í það hverjar 

ástæðurnar eru fyrir því að fólk sé hvorki í vinnu né skóla. Til að mynda geta þeir sem 

eru veikir með eða án örorku- eða endurhæfingarlífeyris talist til hópsins stundi þeir ekki 
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nám og/eða vinnu og einnig ungt fólk sem tekur sér leyfi frá námi og starfi til að fara í 

lengri ferðalög á þessum aldri. Hér er því um heildartölur að ræða án tillits til orsaka 

þess að fólk fellur undir NEET skilgreininguna (sjá t.d. í OECD 2015). 

NEET hópurinn getur því verið fjölbreyttur og á Íslandi eru kynjahlutföllin jöfn, en í 

flestum vestrænum löndum er hlutfall kvenna hærra í þessum hópi. Hlutfall þeirra sem 

hafa minnstu menntunina er þó áberandi hærra í þessum hóp en í samfélaginu almennt. 

Hlutfallið er 36% að meðaltali innan OECD landanna en OECD bendir sérstaklega á 

Ísland, Noreg og Spán sem eru með hæst hlutfall lítið menntaðra í NEET hópnum eða 

um helming (OECD, 2015). Hvaðan tekjur einstaklinga innan hópsins koma er 

mismunandi eftir því hver réttur fólks er í hverju landi fyrir sig. Á Íslandi hafa þeir sem 

ekki eru á eigin framfæri eða fjölskyldu sinnar, tekjur af atvinnuleysisbótum, 

fjárhagsaðstoð, örorku- eða endurhæfingarlífeyri samkvæmt lögum (lög um 

almannatryggingar nr. 100/2007; lög um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006; lög um 

félagslega aðstoð nr. 99/2007; lög um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991). 

Vinnumarkaðsrannsókn Hagstofunnar tekur ársfjórðungslega saman fjölda fólks á 

vinnumarkaði, þar með talda atvinnulausa og fjölda utan vinnumarkaðar. 

Vinnumarkaðsrannsóknin er þverskurðarmæling yfir ákveðið tímabil (Hagstofa Íslands, 

2016d). Vinnumarkaðsrannsóknin er notuð til að reikna út hlutfall ungs fólks 16–29 ára á 

Íslandi sem tilheyrir NEET hópnum (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013). Þessar mælingar 

hófust á Íslandi árið 2005 en það ár var hlutfall þeirra sem hvorki voru í námi né starfi 

5,5% en fór hæst árið 2010 í 12,7%. Árið 2015 var NEET hlutfallið hér á landi 6,2% 

(OECD, 2016b).2 Fjöldi einstaklinga á bak við 6,2% af aldurshópnum 16–29 ára á Íslandi 

árið 2015 er um 4.100 sem samsvarar tæplega einum árgangi fólks á Íslandi, en fjöldi í 

hverjum árgangi á þessum aldri er frá 3.950–5.215 (Hagstofa Íslands, 2016a). Ísland 

hefur lægst hlutfall ungs fólks í NEET hópnum meðal OECD ríkjanna. Meðaltalshlutfall 

ríkjanna árið 2015 var 14,5% og var hæst árið 2010 15,8%.  

Það er á grundvelli rannsóknarniðurstaðna sem OECD skilgreinir NEET hópinn í 

hættu á félagslegri einangrun. Olafsson og Wadersjö (2012) taka undir þetta og segja að 

ungt fólk, sem hefur hvorki verið í námi né vinnu lengur en í 6 mánuði sé í verulegri 

                                                       
2 Samkvæmt upplýsingum í netpósti frá Ólafi Má Sigurðssyni sérfræðingi hjá Hagstofu Íslands eru NEET 
tölur ekki gefnar upp á vef Hagstofunnar né í Vinnumarkaðsrannsókn. Hins vegar eru allar tölur sem finna 
má á vef OECD og Eurostat frá Hagstofunni komnar.  
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hættu á félagslegri og fjárhagslegri fátækt til langframa. Þeir vísa til rannsókna sem sýna 

að geðrænir erfiðleikar og þá helst kvíði og þunglyndi, séu mjög algengir hjá þeim sem 

eru óvirkir og hvorki í skóla né vinnu. Einnig er á það bent að geðrænir erfiðleikar eru 

algengasta orsökin fyrir örorku á unga aldri á Norðurlöndunum, þar með talið á Íslandi 

(Norden, 2015, 2016a). 

Jóhanna Rósa Arnardóttir (2014, 2013) hefur notað gögn úr vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofunnar til þess að skoða það ferli sem ungt fólk gengur í gegn um á leið sinni úr 

skóla og yfir í vinnu. Rannsóknin beindist að aldurhópnum 16-34 ára og sýndi m. a. að 

hluti hópsins náði ekki því takmarki að komast í vinnu. Rannsóknin náði til áranna 2006 

til 2009 og skiptir Jóhanna Rósa tímabilinu í tvennt, annars vegar í góðærisárin 2006–

2008, hins vegar í kreppuárið 2009. Rannsóknin leiddi í ljós að kreppuárið 2009 voru 

talsvert færri þeirra sem tilheyrðu NEET hópnum að leita sér að vinnu en góðærisárin 

þrjú á undan. Til að mynda voru 29% yngsta hópsins 16–24 ára að leita að vinnu árið 

2009 en 49% árin á undan. Þátttakendur sem ekki voru að leita að vinnu voru spurðir af 

hverju svo væri. Í ljós kom að álíka margir vildu ekki fara út á vinnumarkaðinn, á báðum 

tímabilum. Álíka margir 16–24 ára vildu ekki fara í vinnu í góðæri (73%) og í kreppu 

(69%). Þegar fólkið var spurt um ástæður þess að það sótti ekki um vinnu kom í ljós 

marktækur munur milli aldurshópa. Um tveir þriðju hlutar yngsta hópsins 16–25 ára gaf 

upp ótilgreindar ástæður fyrir því að leita ekki að vinnu en um fjórðungur gaf upp 

ástæðuna heilsuleysi eða fötlun. Eldri hópurinn 25–34 ára hafði hins vegar í meirihluta 

tilfella skýrar ástæður fyrir því að leita ekki að vinnu, oftast heilsuleysi eða fötlun og 

síðan barnaumönnum. Ekki reyndist munur á góðæristíma og kreppuári (Jóhanna Rósa 

Arnardóttir, 2013).  

Eins og komið hefur fram er áætlað að um 4.100 einstaklingar 16–29 ára hafi hvorki 

verið í námi né vinnu árið 2015 (OECD, 2016b). Vert er skoða nánar hversu stór hluti 

hópsins þiggur atvinnuleysisbætur, fær fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögunum eða 

framfleytir sér á annan hátt. Upplýsingar um hve stór hluti aldurshópsins þiggur 

fjárhagsaðstoð frá sveitafélögum yfir landið allt liggur ekki fyrir. Tölur eru hins vegar til 

frá Reykjavík.  Að meðaltali voru 580 einstaklingar í þessum aldursflokki í Reykjavík með 

fjárhagsaðstoð til framfærslu í hverjum mánuði. Á Reykjavík hvíldu 63% allrar 

fjárhagsaðstoðar á landinu árið 2014 og má því áætla að samtals 795 einstaklingar á 
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aldrinum 16–29 ára hafi þegið fjárhagsaðstoð á landinu öllu3 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2015; Velferðarsvið Reykjavíkurborgar, 2016b). Sama ár voru að meðaltali 

1.736 16–29 ára einstaklingar skráðir atvinnulausir í hverjum mánuði 

(Vinnumálastofnun, 2016a). Þá voru 2.118 manns á þessu sama aldursbili með örorku- 

eða endurhæfingarlífeyri í janúar 2015 (Tryggingastofnun ríkisins, 2016b). Gera má ráð 

fyrir að um 38% þess hóps, eða 805 einstaklingar, sé hvorki í skóla né í vinnu4 

(Félagsvísindastofnun, 2016). Samkvæmt þessum tölum er fjöldi þeirra sem eru með 

fjárhagsaðstoð, atvinnuleysisbætur og eru hvorki í námi né vinnu, á örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri því 3.336 einstaklingar. Upp á vantar 764 einstaklinga. Ekki þarf 

allur sá hópur að vera í vanda, til dæmis getur einhver hluti hans verið á eigin framfæri 

eða fjölskyldna sinna, á ferðalögum erlendis og/eða stundað svarta atvinnu. Aðrir eru 

mögulega í vanda án þess að njóta opinberrar framfærslu. Tölurnar eru birtar í töflu 1. 

Tafla 1. Fjöldi einstaklinga 16-29 ára utan vinnu og skóla árið 2015 sem fær 
atvinnuleysisbætur, örorku-eða endurhæfingarlífeyri og áætlaður fjöldi með fjárhagsaðstoð 
og eigin framfærslu eða fjölskyldu. 

Framfærsluúræði Fjöldi  

Atvinnuleysisbætur 1.736 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga* 795 

Örorku- eða endurhæfingarlífeyrir 805 

Eigin framfærsla eða fjölskyldu 764 

*Sjá nánar um aðferð við að áætla þessa tölu í neðanmálsgrein 3. 

Heimildir: Félagsvísindastofnun; 2016; Samband íslenskra sveitarfélaga, 2015; Tryggingastofnun ríkisins, 2016b; 
Velferðarsvið, 2016b; Vinnumálastofnun, 2016a. 

Það sem einkennir NEET hópinn 

OECD bendir á að einstaklingar sem tilheyra NEET hópnum eigi á hættu að verða 

félagslega einangraðir (e. socially excluded) í samfélaginu og búa við fátækt og skorti 

tækifæri til að bæta fjárhagslega stöðu sína (Scarpetta og Sonnet, 2012). Af þeim sökum 

hafa OECD ríkin undanfarinn áratug lagt aukna áherslu á að koma í veg fyrir að fólk 

                                                       
3 Notast er við gögn frá Reykjavíkurborg og Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem sýna að Reykjavíkurborg 
er með 63% fjárhagsaðstoðar á landinu. Ástæðan er að Hagstofa Íslands birtir upplýsingar um 
fjárhagsaðstoð í aldursflokkunum 18–24 ára, 25–39 ára og eldra. Sú aldursskipting hentar ekki þessari 
rannsókn.  
4 Samkvæmt heimildinni sem er nýleg rannsókn, eru 24% fólks yngra en 30 ára sem nýtur örorku- eða 
endurhæfingarlífeyris í einhverri vinnu og 38% í einhverju námi. Þá eru eftir 38% utan vinnu og skóla.   
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staðni og festist í vanvirkni, með aðgerðum til að styðja þetta unga fólk í nám eða vinnu. 

Hægt hefur þó gengið að ná hlutfallinu niður (OECD, 2016b). Norræna ráðherranefndin 

hefur undanfarin ár einnig lagt ríka áherslu á að rannsaka hagi ungs fólks sem tilheyrir 

þessum hópi með það að markmiði að mæta þörfum hans og koma í veg fyrir slæm 

lífskilyrði þeirra til frambúðar, sem aftur dregur úr kostnaði velferðarkerfisins (Norden, 

2015). 

Fræðimenn sem rannsakað hafa NEET hópinn benda á margt sem einstaklingar 

innan hans eigi sameiginlegt, en minna einnig á sundurleitni (e. heterogeneousness) 

hópsins til áréttingar á því að samfélagið verði að mæta einstaklingsbundnum þörfum 

fólks í þessari stöðu, eigi að nást árangur (Norden, 2016b). Erlendar rannsóknir hafa 

staðfest að fyrsta birtingarform félagslegrar einangrunar og vanvirkni sé brotthvarf úr 

námi og skortur á menntun sem leiði til frekari hindrana, fyrst á vinnumarkaði og síðar í 

tómstundum (Albæk o.fl., 2015). Scarpetta og Sonnet (2012) benda á að brotthvarfið sé 

frekar birtingarmynd vanda frekar en orsök fyrir því að vera hvorki í námi né vinnu. Þau 

segja að sú staða „sé afleiðing af litlu sjálfsöryggi og jaðarsetningu, sem endurspeglar 

uppsafnaðan vanda fólksins, s.s. skort á hæfni, heilsufarsvanda, fátækt og aðrar 

tegundir félagslegrar útskúfunar“ (bls. 6).  

Klara Valgerður Brynjólfsdóttir (2013) gerði rannsókn í samvinnu við velferðarsvið 

Reykjavíkurborgar og vann gögn um afdrif ungs fólks á aldrinum 18–24 ára sem fékk 

fjárhagsaðstoð (þar með hvorki í vinnu né námi eins og síðar verður vikið að) í sex 

mánuði eða lengur á árinu 2008. Reyndust það vera 148 einstaklingar. Var hópnum fylgt 

eftir til loka árs 2011. Hlutfall þeirra sem fékk fjárhagsaðstoð öll árin var 57% og 68% 

fengu enn fjárhagsaðstoð síðasta ár rannsóknarinnar eða árið 2011 sem sýnir að 

meirihluti þessa unga fólks voru orðnir langtímanotendur fjárhagsaðstoðar. Aðeins 12% 

hópsins fékk ekki frekari fjárhagsaðstoð árin 2008–2011 og einungis 4–6 einstaklingar af 

148 voru í launaðri vinnu á þessum árum. Stór hluti hópsins glímdi við heilsubrest og 

skv. málaskrám höfðu 30% greint frá þunglyndi, 20% frá kvíða og rúmlega 60% vanda 

vegna neyslu vímuefna. Tæplega 20% höfðu orðið fyrir ofbeldi í æsku og barnavernd 

hafði haft afskipti af um fjórðungi hópsins (Guðný Björk Eydal og Klara Valgerður 

Brynjólfsdóttir, 2015). Ekki liggja aðrar rannsóknir fyrir á algengi vímuefnavanda meðal 
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NEET hópsins hér á landi, en ætla má samkvæmt erlendum rannsóknum að talsverð 

tengsl séu þar á milli.  

Baggio o.fl (2015) gerðu rannsókn á 4.758 tvítugum svissneskum mönnum er þeir 

skráðu sig í herinn og fylgdu svo hópnum eftir 1–3 árum seinna án tillit til þess hvort og 

hvernig þeir þjónuðu í hernum. Í upphafsmælingu féll 6% úrtaksins undir NEET 

skilgreininguna samkvæmt OECD og 7% í seinni mælingu. Einungis 1,4% svarenda 

tilheyrðu NEET hópnum bæði í fyrra og seinna skipti sem rannsakendur höfðu samband 

sem sýnir verulegt flæði inn og út úr hópnum. Marktækur munur reyndist á þeim sem 

tilheyrðu NEET hópnum og hinum mönnunum, þar sem vímuefnanotkun, bæði kannabis 

og önnur ólögleg vímuefni, og þunglyndi var meira í NEET hópnum. Þau atriði yngri 

svarenda sem sýndu forspárgildi um að tilheyra síðar NEET hópnum voru slæm 

geðheilsa, kannabisnotkun (bæði lítil og vikuleg) og daglegar tóbaksreykingar.  

Goldman-Mellor o.fl. (2016) gerðu eftirfylgdarrannsókn með heimsóknum til 1.116 

tvíbura, 2.232 barna, frá 5 ára aldri, þar sem viðtöl voru bæði höfð við foreldra og 

börnin sjálf 7, 10, 12 og 18 ára. Þau sem hvorki voru í námi né vinnu 18 ára voru 

skilgreind í NEET hópnum og voru einnig tekin út fyrir hópinn þau sem voru í fríi í 

samræmi við skilgreiningu Aþjóðlegu vinnumálastofnunarinnar (ILO). Þeir þættir sem 

mældir voru við 12 ára aldur barnanna og sýndu marktæka fylgni við að tilheyra NEET 

hópnum 18 ára voru ADHD, þunglyndi, notkun vímuefna og alvarlegir 

hegðunarerfiðleikar. Þeir þættir sem reyndust marktækt algengari hjá NEET hópnum en 

þeim sem voru í vinnu eða námi voru alvarlegt þunglyndi (35%), kvíði (14%), áfengisfíkn 

(18%), kannabisfíkn (16%), hegðunarerfiðleikar (29%) og daglegar tóbaksreykingar 

(57%). Goldman-Mellor og félagar segir að rannsóknin sýni gagnkvæm áhrif slæmrar 

geðheilsu á stöðu ungs fólks bæði gagnvart námi og vinnu. Geðsjúkdómar sem koma 

fram á unglingsárum valdi bæði skorti á hæfni og svartsýni á möguleika til vinnu og 

náms. Enn fremur sýnir rannsóknin að það að vera utan vinnu og náms fóstri svartsýni 

og kemur í veg fyrir að ungt fólk viðhaldi og efli hæfni sína. Breska rannsóknin beinir þó 

ekki bara sjónum að geðheilsu og neyslu ungmennanna. Fræðimennirnir sjá skýr tengsl 

NEET hópsins við slæmt efnahagsástand og fá tækifæri ungmenna á vinnumarkaði í 

Bretlandi árin 2012–2014 sem 18 ára viðtölin fóru fram.  
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Erlendar rannsóknir hafa ennfremur sýnt að hættan á að lenda í NEET hópnum er 

stéttbundin þar sem minni menntun foreldra eykur líkur á að börn þeirra fari hvorki í 

nám né vinnu þegar skyldunámi lýkur (OECD, 2016b). Sú er ekki raunin á Íslandi þar sem 

ekki mælist marktækur munur á menntun foreldra þeirra sem tilheyra NEET hópnum og 

foreldra annarra (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013). 

Vinnuhópur tengdur Velferðarvakt Velferðarráðuneytisins (Félags- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2009) tók 48 viðtöl með rýnihópaaðferð við 18–24 ára 

einstaklinga sem voru atvinnulausir árið 2009. Það ár var atvinnuleysi 12% meðal þessa 

aldurshóps og ekki horfur á fjölgun starfa á næstu misserum þannig að ástandið var 

einstakt og „mörg þeirra töldu kreppuna einu ástæðu þess hvernig fyrir þeim er komið“ 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009, bls. 27). Sum þeirra atriða sem komu fram í 

öllum rýnihópunum gefa svipaða mynd og þær rannsóknir sem hér hefur verið vitnað til 

svo sem:  

 Frumkvæði þeirra var lítið og stefnuleysi og rótleysi áberandi. 

 Líf þeirra sem eru foreldrar var í töluvert betri skorðum en hinna. 

 Nokkuð bar á deyfð. 

 Virk atvinnuleit ungmennanna var ekki mikil. 

 Þau vissu lítið um þau virkni- og menntunarúrræði sem þeim stóðu til boða. 

 Svefnvenjur margra höfðu raskast allverulega og sum þeirra höfðu snúið 
sólahringnum við. 

En einnig gætti ákveðinnar auðmýktar sem einnig má túlka sem andvaraleysi 

gagnvart þeim vanda sem þau voru stödd í. Meðal annars voru þau sammála um 

eftirfarandi: 

 Þau voru þreytt á ástandinu en biðu eftir betri tíð. 

 Sum þeirra sem voru á bótum virtust ekki ósátt við ástandið, leið ágætlega og 
sáu ekki ástæðu til breytinga. 

Í kjölfar vinnu þessara rýnihópa og samantektar Velferðarvaktarinnar á stöðu og 

horfum ungs fólks sem er atvinnulaust í langan tíma, var ákveðið að sporna gegn 

neikvæðum afleiðingum atvinnuleysis með því að stórefla menntunarmöguleika þessa 
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hóps, auka ráðgjöf, virkniúrræði og stuðla að vitundarvakningu um alvarleika 

langtímaatvinnuleysis (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 2009). 

Jóhanna Rósa Arnardóttir (2013) skoðaði hversu margir þeirra sem töldust til NEET 

hópsins væru öryrkjar. Kom fram marktækur munur milli ára. Þannig voru 12% NEET 

hópsins öryrkjar góðærisárin 2006–2008 en hlutfallið lækkaði niður í 8% kreppuárið 

2009 þegar hlutfallið í NEET hafði hækkað umtalsvert vegna aukins atvinnuleysis. 

Hlutfall öryrkja innan aldurshópsins 16–34 ára í heild sinni var hins vegar einungis 0,1–

0,2%. 

Rannsóknir Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar  

Norræna ráðherranefndin hefur síðastliðin þrjú ár beint athygli sinni aðallega að ungu 

fólki sem er hvorki í námi né vinnu og á við geðrænan erfiðleika að stríða. Norræna 

velferðarmiðstöðin (Nordic centre for welfare and social issues) setti á laggirnar verkefni 

undir heitinu: Young people in the Nordic Region – Mental health, Employment and 

Education. Á vegum þessa verkefnis voru gerðar þrjár viðamiklar viðtalsrannsóknir með 

ólíkar nálganir um ungt fólk sem hvorki er í námi né vinnu og glímir við geðrænan vanda. 

Um tvær þessara rannsókna verður fjallað hér. Annars vegar viðtalsrannsókn við 22 

íslensk, færeysk og norsk ungmenni á aldrinum 16–29 ára (Norden, 2016c) og hins vegar 

við 19 finnsk ungmenni (Norden, 2016b) á aldrinum 18–29 ára. Í þessum rannsóknum 

voru einnig tekin viðtöl við 10 ráðgjafa í Finnlandi sem vinna með unga atvinnulausa 

fólkinu þar og 58 fulltrúa velferðarstofnana á Íslandi, Færeyjum og Noregi. Finnsku 

ungmennin 19 voru öll atvinnulaus og komu í gegnum vinnumálastofnanir í 2 bæjum á 

landsbyggðinni. Þau voru heldur ekki í skóla. Ungmennin frá hinum löndunum þremur 

voru öll utan skóla og vinnu og áttu við geðrænan vanda að stríða (e. had mental health 

issues) og voru bæði frá borgum og af landsbyggðinni. Markmið allra viðtalanna var að 

finna leiðir til að koma í veg fyrir að þetta unga fólk yrði fátækt, félagslega einangrað til 

langframa og óvirkir örorkulífeyrisþegar. Því var athyglinni beint að þjónustunni og 

hvernig mætti þróa hana. 

 Lítinn mun er að sjá á niðurstöðum þessara tveggja rannsókna þó svo að önnur 

rannsóknin snéri aðallega að geðheilbrigðisþjónustunni og hin að stuðningi vegna 

atvinnuleysis. Rekja má ástæður þessara niðurstaðna til þess að atvinnulausa fólkið sem 

ekki er í námi á við geðræna erfiðleika að stríða og unga fólkið með geðræna vandann er 
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líka utan skóla og vinnu en langar að taka þátt í öðru hvoru eða hvoru tveggja. Finnska 

rannsóknin setur fram margar hagnýtar ábendingar um samstarf stofnana, aðgengilega 

og sveigjanlega þjónustu og unga fólkið biður um minna skrifræði og að þeir sem 

þjónusta þau sjái þau og heyri. Niðurstöður íslensku, færeysku og norsku 

rannsóknarinnar sýna fram á þörf fyrir stórbætt aðgengi að geðheilbrigðisþjónustunni 

og að sú þjónusta sé nær fólkinu. Þá beina rannsakendur augum að 

framhaldsskólakerfinu og leggja til aðgengilega þverfaglega þjónustu í tengslum við 

framhaldsskólana sem komi í veg fyrir að unga fólkið hverfi frá námi. Til að koma í veg 

fyrir að ungt fólk hætti námi vegna erfiðleika sinna þarf annars konar val um úrræði að 

vera í boði sem tekur við þegar og ef skóla sleppir og kemur í veg fyrir óvirkni. Í kafla 3.6 

eru teknar saman helstu ábendingar þessara og annarra rannsókna um vænlega þróun 

þjónustu.  

Þriðja rannsóknin sem nefnd var í upphafi er hluti af sama rannsóknarverkefni um 

ungt fólk utan skóla og vinnumarkaðar sem glímir við geðrænan vanda. Sú rannsókn 

tekur fyrir ungt fólk og þá sem veita þeim þjónustu í Danmörku og Svíþjóð (Norden, 

2016). Tekin voru 60 viðtöl, þar af 28 viðtöl við ungmenni á aldrinum 16–29 ára. Viðtölin 

eru tekin í þremur mismunandi úrræðum sem unga fólkið tekur þátt í og einkum kannað 

hvernig áhrif mismunandi samvinnuform opinberra stofnana, einkageirans og þriðja 

geirans (e. welfare mix and hybrid arrangements) hafa á þjónustuna. Ekki verður nánar 

farið í þessa rannsókn þar sem ekki hún tengist ekki umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

beint. 

3.2 Ungt fólk með örorku- eða endurhæfingarlífeyri  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands (2016) vann rannsókn fyrir Velferðarráðuneytið 

vorið 2016 á högum 18–39 ára fólks sem hafði nýlega, eða árin 2012–2015, fengið 

örorku- eða endurhæfingarlífeyri vegna geðrænna sjúkdóma og stoðkerfissjúkdóma. 

Geðsjúkdómar eru langalgengasta orsök örorku hjá yngra fólki (Tryggingastofnun 

ríkisins, 2016b) og hefur verið það undanfarna 2 áratugi (Stefán Ólafsson, 2005). Úrtakið 

var tvískipt eftir því hvort ástæður örorku voru meðfæddar svo sem þroskahömlun og 

einhverfa eða hefðu komið fram síðar. Þær niðurstöður sem hér verður fjallað um eiga 

við þá 457 einstaklinga sem voru með stoðkerfis- eða geðsjúkdóma sem höfðu komið 
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fram eftir fæðingu.5 Ekki er fjallað um þann hóp sem hafði meðfædda fötlun þar sem 

hann taldist ekki til markhópsins. „Mikill meirihluti einstaklinga með þessar greiningar 

hafði fengið umönnunarbætur fyrir 18 ára aldur sem bendir til alvarlegrar fötlunar eða 

þroskahömlunar“ (Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 12). Tekin voru símaviðtöl við alla 

sem ekki höfðu afþakkað þátttöku eftir kynningu Tryggingarstofnunar ríkisins á 

rannsókninni. Jafnframt tók Félagsvísindastofnun fimm eigindleg viðtöl við iðjuþjálfa og 

félagsráðgjafa (hér eftir nefnt ráðgjafar eins og í rannsóknarskýrslu) og fjögur 

rýnihópaviðtöl við 18 einstaklinga sem tóku þátt í endurhæfingu, flestir vegna 

geðsjúkdóma.  

Síðustu þrjá áratugi hefur orðið stefnubreyting í málefnum öryrkja á Vesturlöndum 

og má þakka það mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og öryrkja sem hafa viljað koma í 

veg fyrir félagslega einangrun og fátækt. Áherslur hafa flust yfir á virkni og aðgerðir í 

formi menntunar, starfsendurhæfingar og atvinnuþátttöku (Stefán Ólafsson, 2005). Það 

er athyglisvert í ljósi þessara áherslubreytinga og mannréttindabaráttu að ráðgjafar í 

rannsókninni „bentu á að fólk sem sækir endurhæfingu í dag væri gjarnan með 

fjölþættari og flóknari vandamál en fólk sem áður nýtti sér úrræðin“  

(Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 21). Ráðgjafarnir lýstu unga fólkinu sem fékk örorku- 

eða endurhæfingarlífeyri sem fólki sem áður var félagslega einangrað, ekki vegna 

fötlunar og/eða veikinda heldur vegna þess að það hafi hvorki verið í námi né vinnu. 

Ráðgjafarnir í rannsókninni segja: 

Fjölþættur vandi þeirra sem sækja starfsendurhæfingu birtist í því að margir voru 

að kljást við félagsleg og fjárhagsleg vandamál auk þess að vera greindir með 

geðsjúkdóm. ... oft um að ræða ungt fólk sem hafði lengi átt erfitt uppdráttar. Hjá 

mörgum hafi erfiðleika fyrst tekið að gæta í grunnskóla. Af þeim sökum hefði fólk 

oft litla menntun og þ.a.l. takmarkaða möguleika á vinnumarkaði. 

(Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 21). 

Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir hvaðan þeir hefðu haft tekjur áður en þeir 

fengu örorku- eða endurhæfingarlífeyri. Stærstur hluti eða 48% hafði síðast tekjur af 

atvinnuþátttöku, 32% af fjárhagsaðstoð sveitarfélaga og 19% af atvinnuleysisbótum, 

þannig að um helmingur var hvorki í námi né vinnu þar sem hvorugt er mögulegt þegar 

fólk nýtur fjárhagsaðstoðar og/eða atvinnuleysisbóta. Í viðtölum í rýnihópum fékkst 

betri innsýn í líf þátttakenda sem höfðu hætt að stunda vinnu eða nám. Í skýrslunni 

segir:  

                                                       
5 Niðurstöður rannsóknar Félagsvísindastofnunar voru birtar fyrir sitthvorn hópinn í tvískipti skýrslu.  
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Þó nokkrir lýstu því að hafa lengi vel „farið á hnefanum“ og reynt að stunda vinnu 

og nám á meðan veikindi og vanlíðan ágerðust. Að lokum gafst fólk þó upp og 

leitaði þá gjarnan til Vinnumálastofnunar eða félagsþjónustu til að geta framfleytt 

sér. Í sumum tilvikum hafði því liðið dágóður tími frá því fólk hætti að stunda vinnu 

eða nám og þangað til það sótti um starfsendurhæfingu. (Félagsvísindastofnun, 

2016, bls. 26). 

Hér er vísað til þess að starfsendurhæfing og/eða endurhæfingaráætlun er forsenda 

endurhæfingarlífeyris og fólkið hafði ekki sótt um slíkt fyrr en dágóður tími hafði liðið frá 

því að það hætti námi eða vinnu.  

En þátttakendur í rannsókninni eru ekki bara að glíma við sjúkdóma og fátækt fyrir 

lífeyristöku, heldur á þetta fólk sögu um margvíslega sjúkdóma, raskanir og erfiðleika 

strax í æsku. Þátttakendur voru spurðir hvort og þá hvaða greiningar þeir hefðu fengið í 

grunnskóla eða síðar á æfinni. 76% tilgreindi kvíða og eða þunglyndi, 37% ADD/ADHD, 

13% hafa átt við námsörðugleika að stríða og, það sem skiptir hvað mestu fyrir þessa 

rannsókn eru þær niðurstöður að 29% þessa fólks hefur verið greint með lesblindu, þar 

af 20% í grunnskóla og 9% síðar á ævinni eins og sjá má á mynd 1 ásamt öðrum 

greiningum. Þegar skoðuð voru ítarlegri gögn sem eru aldurskipt mátti sjá að hlutfallið 

sem var með lesblindu var komið upp í 33% ef einungis er litið til svara þeirra sem eru 

yngri en 30 ára og er marktækur munur (p < 0,05) á þeim aldurshópi og þeim sem eru 

31–39 ára (Félagsvísindastofnun, 2016).  

 

Mynd 1. Hlutfall 18–39 ára fólks, sem nýlega er komið með örorku- eða endurhæfingarlífeyri 
vegna geðraskana eða stoðkerfissjúkdóma, sem fékk greiningu í grunnskóla  eða síðar á 
ævinni og þá hvaða greiningu.  
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Heimild: Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 45. 
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Þrátt fyrir að lesblinda sé þriðja algengasta greining þátttakenda í rannsókninni 

kemur ekkert fram um lesblindu í texta skýrslunnar eða í skýringartexta við myndina. 

Þar segir:  

Algengast var að þátttakendur hefðu verið greindir með kvíða eða þunglyndi í 

grunnskóla eða síðar á ævinni eða 75% svarenda. Um 37% höfðu verið greind með 

athyglisbrest með eða án ofvirkni og 13% með námsörðugleika. Tæplega 40% 

svarenda nefndu aðra greiningu og var þá algengast að fólk nefndi vefjagigt, 

tourette, stoðkerfisvanda, persónuleikaröskun, mótþróaþrjóskuröskun, félagsfælni 

eða áráttu- og þráhyggju. (Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 45). 

Eins og sjá má á mynd 1 sem birt er með góðfúslegu leyfi Félagsvísindastofnunar 

eru margir sem segjast vera með fleiri en eina greiningu, en ekki kemur fram í skýrslu 

Félagsvísindastofnunar hvort lesblindan sé hluti af öðrum vanda. Það er líklegt eins og 

fram kemur í kafla 3.5.2 þar sem skoðuð eru tengsl lesblindu og athyglisbrests. Við 

frekari skoðun á rannsóknargögnum Félagsvísindastofnunar (2016) þar sem sjá má svör 

út frá bakgrunnsbreytum kemur í ljós marktækur munur á hópunum þegar skoðaðar eru 

niðurstöður lesblinduspurningar eftir menntun og aldri sem áður hefur verið sagt frá. 

Sérstaklega er áhugavert að skoða menntun hópsins þar sem þeir sem svara því að hafa 

verið greindir lesblindir, hafa í 43% lokið verklegu námi á framhaldsskólastigi á meðan 

17% heildarsvarenda í rannsókninni hefur þá menntun. Það vekur einnig athygli að 16% 

svarenda með lesblindugreiningu hefur lokið háskólanámi en heildarhlutfall allra 

svarenda var lægra þar sem 11% reyndust vera með háskólamenntun.  

Í annarri spurningu í rannsókninni kemur fram að 54% svarenda eru mjög (36%) og 

frekar (18%) sammála því að hafa orðið fyrir einelti í grunnskóla, þannig að vandi yngra 

fólks sem er nýlega komið með örorku- eða endurhæfingarlífeyri er margþættur. 

3.3 Brotthvarf úr framhaldsskólum 

Brotthvarf (e. dropout) úr íslenskum framhaldsskólum er með því mesta sem þekkist. Af 

25 OECD löndum sem svöruðu könnun um brautskráningarhlutfall og brotthvarf af 

framhaldsskólastigi árið 2012 voru Ísland og Lúxemborg með lægsta hlutfall nýnema 

sem höfðu brautskráðst á réttum tíma. Tveimur árum eftir venjulegan námstíma 

framhaldsskóla höfðu 58% íslenskra námsmanna lokið námi og var Ísland þá í neðsta 

sæti OECD ríkjanna sem að meðaltali höfðu 81% brautskráningarhlutfall eins og sjá má á 

mynd 2 (Hagstofa Íslands, 2014). Íslenskar rannsóknir sýna að brotthvarf úr 
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framhaldsskólum hefur verið um 35–40% (Sigrún Harðardóttir, 2015). Magnús 

Þorkelsson (2011) bendir á að brotthvarf sé menningarlegt og samfélagslegt vandamál 

en umfang þess sé vandfundið vegna mismunandi skilgreininga. Samanburður milli 

landa er að sama skapi erfiður. Þó svo OECD skilgreini brotthvarf ef fólk hefur ekki lokið 

námi formlega er framkvæmdin mismunandi. Hér á landi er algengasta fyrsta prófgráða 

stúdentspróf, sem er samkvæmt hefð fjögurra ára nám. Það á einnig við um sveinspróf 

og nemendur þurfa að hafa lokið náminu með lágmarkseinkunn til að útskrifast. Erlendis 

þekkist það að útskrifa alla eftir tiltekinn tíma án tillits til námsárangurs. 

Mynd 2. Brautskráningarhlutfall árið 2012 af framhaldsskólastigi í OECD löndum.  

 

En brotthvarf úr námi er ekki bara brotthvarf úr námi. Vandinn hefst fyrr og heldur 

áfram og því lenda brotthvarfsnemendur jafnframt í áhættuhópi vegna slakari stöðu á 

vinnumarkaði þar sem þeir fá að jafnaði minni möguleika, lægri laun og eiga frekar en 

aðrir á hættu að lenda í atvinnuleysi (Kristjana Stella Blöndal, 2014; Olafsson og 

Wadensjö, 2012). Skýrsla Félags- og tryggingamálaráðuneytisins (2009) um ungt 

atvinnulaust fólk á Íslandi segir um brotthvarf: „Það er ekki einungis svo að þeir sem ekki 

hafa lokið framhaldsskóla eru mun líklegri en aðrir til að missa atvinnu, heldur eru þeir 

sem hætt hafa strax eða fljótlega eftir grunnskóla í langmestri hættu á atvinnumissi“ 

(bls. 32). Olafsson og Wadersjö (2012) benda á í rannsókn á ungu fólki sem er hvorki í 

 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2014. 
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námi né vinnu í Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð að „að þau 15–20% af hverjum 

árgangi sem ekki hefur lokið neinu námi 20 ára sé sérstaklega berskjaldaður (e. 

increasingly vulnerable)” (bls. 7) og Sigrún Harðardóttir (2014, bls. 112) segir: 

„Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hverfa frá námi geta staðið frammi fyrir skertum 

lífsgæðum, sálfélagslegum erfiðleikum og hættu á að verða háðir þjónustu 

velferðarkerfisins.“  

Nanna Björk Bjarnadóttir félagsráðgjafi gerði rannsókn í meistaranámi árin 2011–

2012 um stefnurek í málefnum lesblindra grunnskólabarna á Íslandi sem kemur inn á 

brotthvarf. Hún komst að því að sundurleit stefna í málaflokknum í kjölfar þess að 

grunnskólinn var færður frá ríki til sveitarfélaga endurspeglaði tilviljunarkennda 

þjónustu í grunnskólum landsins við þennan nemendahóp. Við yfirfærsluna var 

Lestrarmiðstöð Kennaraháskóla Íslands, sem var þekkingarsetur í málaflokknum lögð 

niður (Nanna Björk Bjarnadóttir, 2012). Í rannsókn sinni varpaði Nanna Björk ljósi á 

stöðu nemenda með lesblindu innan skólakerfisins sem hefur áhrif á stöðu þeirra utan 

skóla. Í grein um rannsóknina í tímaritinu Stjórnmál og stjórnsýsla segir:  

Lesblindir eru stærsti hópur þeirra sem glíma við námserfiðleika innan 

skólakerfisins. Þeir gefast oft upp á náminu og flosna snemma upp úr skóla. Í 

kjölfarið margfaldast aðrir áhættuþættir sem geta ýtt undir það að þessir 

einstaklingar eigi erfitt með að fóta sig í samfélaginu. (Nanna Björk Bjarnadóttir og 

Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir, 2013, bls. 55). 

Það einkennir nemendur sem hverfa frá námi að flestir hafa fengið lágar einkunnir 

strax á fyrstu önnum námsins og verið með lægri einkunnir í grunnskóla en almennt 

gerist (Sigrún Harðardóttir, 2015). Rannsókn Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar á 

Íslandi, Færeyjum og Noregi kemst líka að því að vandi og félagsleg útskúfun 

brotthvarfsnemenda byrjar oft í æsku og á unglingsárum. Viðmælendur í þeirri rannsókn 

segja margir að í æsku hafi þeir þá þegar upplifað vanlíðan og útskúfun (Norden, 2016). 

Uppgefnar ástæður nemenda fyrir brotthvarfi 

Hluti af sóknaráætluninni Ísland 2020 – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag sem unnin 

var af aðilum vinnumarkaðarins, ríkinu og sveitarfélögunum var að fara í átak til að 

fækka í þeim hópi sem hverfur frá námi á framhaldsskólastigi og draga úr neikvæðum 

áhrifum langtímaatvinnuleysis (Forsætisráðuneytið, 2011). Farið var í átaksverkefnið 

Nám er vinnandi vegur, skólaárið 2011–2012 sem Inga Guðrún Kristjánsdóttir (2013) 
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greinir frá í Gátt, ársriti um fullorðinsfræðslu. Tæplega 1.500 nemendur innrituðust í 

nám á framhaldsskólastigi haustið 2011 í tengslum við átakið. Annars vegar var þetta 

hópur sem var atvinnulaus og vísað frá Vinnumálastofnun og hins vegar fólk 18–24 ára 

sem innritaðist umfram venjubundna ársinnritun skólanna. Brotthvarf var 21% á 

haustönn og 12% á vorönn sem var framar væntingum. Í eftirfylgd átaksverkefnisins var 

hringt í 189 einstaklinga eða 95% þeirra sem höfðu hætt námi á annað hvort haust- eða 

vorönn það skólaár til að spyrja um ástæður brotthvarfsins. Hægt var að gefa upp fleiri 

en eina ástæðu. Fram kom í viðtölunum að margir höfðu lengi glímt við hindranir í námi, 

og voru sértækir námsörðugleikar líkt og lesblinda oftast nefnd. Þegar spurt var út í 

ástæður brotthvarfs voru andleg veikindi algengust á báðum önnum eða 35–38%, svo 

komu fjárhagserfiðleikar 28–37% og þar á eftir voru námsörðugleikar eða ADHD nefnd 

sem ástæður brotthvarfsins eða í 17–24% tilfella þessar tvær annir. „Algengast var að 

nemendur töluðu um að lesblinda hamlaði námsgengi þeirra þegar rætt var um 

námsörðugleika“ (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013, bls. 56). En það var ekki bara 

brotthvarf sem tengdist þessu átaksverkefni. Mikill meirihluta nemenda hélt námi áfram 

og tæp 8% eða 116 nemendur brautskráðust úr starfsnáms- eða bóknámsbrautum. Með 

verkefninu þótti sýnt að hægt væri að mæta námsþörfum fólks á aldrinum 16–24  ára 

sem annars hafði ekki kost á því að fara í skóla (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). 

Í tengslum við Ísland 2020  – sókn fyrir atvinnulíf og samfélag, var unnið gegn 

brotthvarfi úr framhaldsskólum bæði með félagslegri og námslegri nálgun 

(Forsætisráðuneytið, 2011). Farið var í að skoða ástæður brotthvarfs í öllum 

framhaldsskólum með það að markmiði að mæta þörfum nemenda og koma þannig í 

veg fyrir brotna skólagöngu. Námsmatsstofnun var fengin til verksins og að lokinni 

skoðun á ástæðum brotthvarfs í framhaldsskólum árin 2012–2014 birtist allt önnur 

mynd í reglulegum skráningum stofnunarinnar. Þar skráðu náms- og starfsráðgjafar í 

samvinnu við nemendur eina ástæðu fyrir því að nemandi hætti í námi. Algengustu 

ástæðurnar árið 2014 voru að nemandi fór í vinnu (17%) eða fór í annan skóla (15%) en í 

12% tilfella voru andleg veikindi nefnd aðalástæðan. Afar fáir eða einungis um 2% 

nefndu lesblindu og/eða aðra námsörðugleika sem ástæðu fyrir sínu brotthvarfi. 

Sambærilegar niðurstöður fengust einnig frá árunum 2012 og 2013. Í þessum 

skráningum Námsmatsstofnunar var einungis hægt að merkja við eina ástæðu 

brotthvarfs svo ekki er vitað hversu margir fóru út á vinnumarkaðinn vegna 
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námserfiðleika eða hvaða aðrir erfiðleikar fylgdu andlegum veikindum eins og kvíða. Það 

er mat Námsmatsstofnunar að skimun fyrir nemendum í brotthvarfshættu sé lykilþáttur 

í því að skólar geti unnið að forvörnum, íhlutun og stuðningi við nemendur 

(Námsmatsstofnun, 2015). Skráning Námsmatsstofnunar sýnir ekki af hverju fólk fór að 

vinna eða í annan skóla. Þannig náði skimunin ekki utan um þann vanda sem skimað var 

fyrir og þar með er ekki hægt að mæta honum. 

Í nýrri rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) meðal ungs fólks með örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri, koma aðrar ástæður fram sem skýrist mögulega af því að þar 

svarar fólk sem á og hefur átt við langvinn veikindi að stríða. Þar mátti ennfremur 

merkja við margar ástæður þegar spurt var af hverju fólk hætti í námi. Af 457 

svarendum, höfðu 146 hætt námi í framhaldsskóla og svarað þeirri spurningu. Ríflega 

þriðjungur hafði hætt sem er sambærilegt við landsmeðaltal. Niðurstöður eru birtar 

myndrænt í töflu 2 með leyfi Félagsvísindastofnunar.  

Tafla 2. Helstu ástæður þess að 18–39 ára fólk, sem nýlega er komið með örorku- eða 
endurhæfingarlífeyri vegna geðraskana eða stoðkerfissjúkdóma, hættir í framhaldsskóla?  

 

 

Flestir eða 50% hættu vegna námsleiða, 46% vegna veikinda, 40% svöruðu að þeir 

hefðu hætt af því að þeim leið illa í skóla, 37% áttu við námsörðugleika að stríða og 30% 

fannst námið of erfitt. Varðandi líðan í skóla var yngri hópurinn talsvert verr settur: 

„Mikill meirihluti fólks á aldrinum 18–30 ára fann fyrir kvíða og/eða þunglyndi í 

grunnskóla samanborið við 60–66% svarenda á aldrinum 31–39 ára“ 

Fjöldi

Hlutfall 

svarenda* Vikmörk +/- Hlutfall

Hafði ekki áhuga á náminu 70 50% 4,5%

Vegna veikinda 65 46% 4,5%

Leið illa í skólanum 57 40% 4,5%

Byrjaði að vinna 53 38% 4,4%

Átti við námsörðugleika að stríða 52 37% 4,4%

Námið var of erfitt 42 30% 4,2%

Hafði ekki efni á því að vera í skóla 30 21% 3,7%

Vegna fjölskylduaðstæðna 24 17% 3,4%

Eignaðist barn 23 16% 3,4%

Fór út í neyslu áfengis og/eða vímuefna 23 16% 3,4%

Aðrar ástæður 27 19% 3,6%

Fjöldi svara 466 330%

Vil ekki svara 5  

Fjöldi svarenda 146

* Svarendur gátu nefnt fleiri en eitt atriði, því er hlutfall svarenda alls yfir 100%.

50%

46%

40%

38%

37%

30%

21%

17%

16%

16%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Heimild: Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 39. 
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(Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 40). Niðurstöður sýna ljóslega hversu háu hlutfalli 

yngra fólks með örorku- eða endurhæfingarlífeyri hefur liðið illa í framhaldsskóla, 

fundist námið erfitt og átt við námsörðugleika að stríða. Hvorki rannsókn 

Félagsvísindastofnunar (2016) né Námsmatsstofnunar (2015) hafa séð marktækan mun 

milli kynja hvað varðar brotthvarf hér á landi. Í rannsóknarskýrslu íslensku, færeysku og 

norsku rannsóknarinnar (Norden, 2016c) er vísað í norskar rannsóknir sem sýni að 

geðrænir erfiðleikar orsaki 40% brotthvarfs þar í landi og sú rannsókn ásamt viðtölunum 

við ungmennin í þessum þremur löndum liggur til grundvallar þeim tillögum að færa 

þverfaglega geðheilbrigðisþjónustu inn í framhaldsskólanna.  

Að mati rannsakanda varpar rannsókn Félagsvísindastofnunar ljósi á ástæður 

brotthvarfsins fyrir þann hóp sem er hvorki í námi og sýnir við hvaða aðstæður þarf að 

mæta nemendum. Þetta er öfugt við rannsókn Námsmatsstofnunar (2015) sem áður var 

gagnrýnd og sýndi að mestu hvert fólk fór, það er í vinnu eða aðra skóla. Ástæða 

brotthvarfs þar voru í 12% tilvika andleg veikindi. 

Í nýlegri doktorsrannsókn Sigrúnar Harðardóttur (2015) rannsakar hún tengsl 

sálfélagslegrar líðanar við upphaf náms í framhaldsskóla og námsframvindu með 

sérstakri áherslu á nemendur með námserfiðleika. Rannsókn Sigrúnar sýndi að líðan 

nemenda á framhaldsskólabrautum (áður almennar brautir), sem eru ætlaðar þeim sem 

ekki standast almenn inntökuskilyrði framhaldsskólanna, meðal annars vegna 

námserfiðleika, var marktækt verri en þeirra sem eru á bóknámsbrautum. Flestir 

framhaldsskólar bjóða upp á framhaldsskólabrautir, en árangur hefur ekki verið eins 

góður eins og til stóð. Það er í samræmi við erlendar rannsóknir sem sýna að 

nemendum sem eiga í erfiðleikum með nám er mun hættara við að falla brott úr námi 

en þeim sem ekki eiga við þá örðugleika að stríða (Sigrún Harðardóttir, 2015).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á Norðurlöndunum, þó ekki á Íslandi, um hvort áhersla 

á bóknám í iðnskólum geti skýrt hátt hlutfall nemenda sem hverfa frá námi. Í öllum 

löndunum að Íslandi meðtöldu, hafa iðnskólarnir verið að bjóða upp á sams konar 

áfanga í almennum greinum og bóknámsskólar (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

2009). Sænskar og danskar rannsóknir hafa sýnt aukið brotthvarf úr starfsnámi þar, 

samhliða auknum bóklegum kröfum. Auknar bóknámskröfur í Noregi og Finnlandi hafa 

hins vegar ekki leitt til aukins brotthvarfs úr iðnnámi (Olafsson og Wadersjö, 2012). 
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Elín Vilhelmsdóttir (munnleg heimild 16. mars 2016) fyrrverandi kennslustjóri 

Fjölbrautaskólans í Ármúla segir að brotthvarf úr námi sé talsvert minna meðal 

nemenda í lesblindudeild, en í skólanum almennt. Elín bendir á að þegar haldið er vel 

utan um hóp nemenda með sértæka erfiðleika, sé hægt að styðja þá til áframhaldandi 

náms svo framarlega sem námið sé sérsniðið að þeirra þörfum.  

3.4  Atvinnuleysi ungs fólks 

Atvinnuleysi á Íslandi er sem stendur í lágmarki eða 2,1% í nóvember 2016 samkvæmt 

skráningu Vinnumálastofnunar (2016b), en 2,4% samkvæmt vinnumarkaðsrannsókn 

Hagstofu Íslands.6 Það þýðir að um 4.250–4.850 manns séu atvinnulausir í hverjum 

mánuði sé miðað við vinnuafl 16–74 ára eins og Hagstofa Íslands (2016d) gerir í 

reglulegum vinnumarkaðsrannsóknum. Atvinnuleysi er meira meðal kvenna en karla hjá 

bæði hjá Vinnumálastofnun og Hagstofu, en munurinn er lítill. Atvinnuleysið er 

hlutfallslega lítið miðað við önnur vestræn ríki þar sem meðaltalsatvinnuleysi innan 

OECD ríkjanna er nú 6,6%, en 14% meðal fólks á aldrinum 15–24 ára og 8,9% meðal fólks 

25–29 ára (OECD, 2016a).  

Atvinnuleysi meðal ungs fólks hefur jafnt og þétt minnkað á Íslandi undanfarin 6 ár. 

Hámarki náði það í mars 2009 er 6.290 einstaklingar undir þrítugu voru atvinnulausir en 

í nóvember 2016 voru 1.113 á þeim aldri skráðir atvinnulausir (Vinnumálastofnun, 

2016a). Talsverðar sveiflur eru í fjölda ungs atvinnulauss fólks sem fer eftir 

atvinnuástandi á hverjum tíma. Rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal, Halldórs S. 

Guðmundssonar og Tómasar Bjarna Bjarnasonar (2012) sýndi fram á að yngri 

aldurshópar eru viðkvæmari fyrir sveiflum á vinnumarkaði.  

Á mynd 3 kemur fram fjöldi þeirra sem eru yngri en 30 ára síðastliðin 2 ár sem eru 

einungis með grunnskólamenntun og eru atvinnulausir. Nú á haustmánuðum 2016 voru 

560–570 manns í þessum hópi.  

                                                       
6 Hér eftir verða notaðar tölur Vinnumálastofnunar. Ástæðan er að Vinnumálastofnun er með skráð 
atvinnuleysi en Hagstofa Íslands er með áætlað hlutfall út frá niðurstöðum vinnumarkaðsrannsóknar sem 
er úrtaksrannsókn.  
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Mynd 3. Fjöldi 16–29 ára fólks á atvinnuleysisskrá á Íslandi sem lokið hafa grunnskólanámi.  

Hlutfall fólks með lægsta menntunarstigið er stærst eða 55% í aldurshópnum 16–29 

ára sem er talsvert hærra en í eldri aldurshópum. Sambærilegt hlutfall í öðrum 

aldurshópum er 31% á aldrinum 30–49 ára og 40% á aldrinum 50–70 ára 

(Vinnumálastofnun, 2016b). Í öllum aldurshópum samanlagt eru 44% af þeim sem eru á 

atvinnuleysisskrá einungis með grunnskólamenntun (Vinnumálastofnun, 2016b). Sama 

hlutfall er tæp 28% þjóðarinnar í heild (Hagstofa Íslands, 2016b) 

Lágt hlutfall menntunar meðal ungs atvinnulauss fólks er andstætt því sem almennt 

gerist í þjóðfélaginu þar sem yngra fólk hefur almennt lokið meiri menntun en þeir sem 

eldri eru (Hagstofa Íslands, 2016b). Eins og fram hefur komið hefur lítil menntun 

neikvæð áhrif á stöðu fólks á vinnumarkaði (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Þegar hún 

fer saman við litla vinnureynslu er mjög á brattann að sækja fyrir lítið menntaða á 

vinnumarkaði sem kallar eftir sérhæfni, reynslu og aukinni félagslegri hæfni (Olafsson og 

Wadensjö, 2012). 

Samkvæmt tölulegum upplýsingum Vinnumálastofnunar í nóvember 2016 voru 

einungis 88 einstaklingar eða 2,6% þeirra sem eru á atvinnuleysisskrá í sértækum 

vinnumarkaðsúrræðum á grundvelli laga um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 52/2006 sem 

síðar verður komið að. Þetta eru starfsþjálfun og/eða reynsluráðning (69), 

frumkvöðlastarf (8) og starfsnám í þremur Fjölsmiðjum (11). Hins vegar er boðið upp á 

margvísleg námskeið og nám og tóku 837 einstaklingar þátt í slíku í nóvember. Af þeim 

voru 448 í svokölluðum starfsleitar- og stuðningsnámskeiðum, sem eru styttri námskeið 

Heimild: Vinnumálastofnun, 2016a. 
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sem standa öllum atvinnuleitendum til boða og lúta að starfsleitinni sem slíkri 

(Vinnumálastofnun, 2016b). 

Langtímaatvinnuleysi er ýmist skilgreint sem atvinnuleysi lengur en í 6 mánuði eða í 

12 mánuði (Guðný Björk Eydal o.fl., 2012). Að mati Olsen og Tägtström (2013) er 

nærtækara að miða við 6 mánuði þegar um ungt fólk er að ræða þar sem 

langtímaatvinnuleysi hefur fljótt mikil félagsleg og heilsufarsleg vandamál í för með sér. 

Guðný Björk Eydal o.fl. (2012) benda á rannsóknir sem sýni að neikvæðar efnahagslegar 

og sálfélagslegar afleiðingar aukist með lengd atvinnuleysis í allt að 12 mánuði og aðrar 

rannsóknir tiltaka allt 18 mánuði. Kauppinen og félagar (2014) benda einnig á að því 

lengur sem ungt fólk 18–24 ára er á atvinnuleysisbótum, því meiri hætta er á að það 

þurfi á fjárhagsaðstoð sveitarfélagsins að halda. Af þessu má ráða að til að koma í veg 

fyrir slæmar fjárhagslegar og félagslegar afleiðingar er betra að grípa inn í fyrr en síðar. 

Samkvæmt gögnum Vinnumálastofnunar (2016a) var langtímaatvinnuleysi lengur en í 6 

mánuði hjá aldurshópnum 16–29 ára haustið 2016 36%. Fækkað hefur talsvert í þeim 

hópi sem lengst hefur verið atvinnulaus eða í meira en 12 mánuði. Á árunum eftir 2010 

var hlutfallið frá 25–32% í þeim hópi, en er komið niður í 14% núna þegar atvinnuleysi 

almennt er hverfandi og störfum hefur fjölgað gríðarlega (Hagstofa Íslands, 2016d). 

Atvinnuþátttaka á Íslandi er sérstaklega mikil í alþjóðlegum samanburði og 

atvinnuleysi lítið. Síðastliðinn áratug hefur atvinnuþátttaka verið 73–80% hjá fólki yngra 

en 25 ára og er sambærilegt hlutfall 40–65% á hinum Norðurlöndunum (Hagstofa 

Íslands 2016d; Olafsson og Wadensjö, 2012). Margrét Einarsdóttir (2014) hefur einnig 

sýnt fram á að um 90% barna 13–17 ára hafa verið í launaðri vinnu á Íslandi og taka þau 

fyrst og fremst þátt í vinnu af fjárhagslegum ástæðum. Í hennar rannsókn kom fram að 

börn foreldra með minni menntun taka marktækt meira þátt í vinnumarkaði en börn 

sem eiga báða foreldra með háskólamenntun. Þetta er ekki í samræmi við erlendar 

rannsóknir sem sýna markvert minni vinnureynslu þeirra sem eiga foreldra sem hafa litla 

menntun. Í rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) á aðstæðum þeirra sem eru nýlega 

komnir með örorku- eða endurhæfingarlífeyri kemur hins vegar fram að atvinnuþátttaka 

þeirra er talsverð þrátt fyrir langvarandi veikindi, þar sem 48% voru með atvinnutekjur 

fyrir töku lífeyris. Munur var á milli aldurshópa þar sem 56% svarenda á aldrinum 36–39 

ára hafði haft atvinnutekjur fyrir lífeyristöku en 43% svarenda á aldrinum 18–25 ára. 
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Nú hefur verið rakinn sá vandi sem helst kemur fram hjá ungu fólki sem er hvorki í 

námi né vinnu. Viðurkennt er að brotthvarf úr skóla skapi meginhindranirnar inn á 

vinnumarkaðinn en þá er ekki beint tekið tillit til þess vanda sem var hvati 

brotthvarfsins, en hann er andlegir erfiðleikar, fjárhagserfiðleikar, námserfiðleikar og 

lesblinda (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). Þegar ungt fólk fær síðan ekki vinnu sem 

veitir því tilheyrandi reynslu og færniþjálfun breikkar bilið milli þeirra og hinna sem eru í 

vinnu eða í námi (Olafsson og Wadensjö, 2012). Ástæðan er að færni þeirra sem eru 

hvorki í námi né vinnu nær illa að þróast og verða samkeppnisfær við þá sem eru á 

vinnumarkaði eða í skóla. Þá hefur þessi vanvirkni alvarlegar afleiðingar fyrir andlega og 

líkamlega heilsu (OECD, 2016b).  

3.5 Lesblinda og tengsl hennar við NEET hópinn 

Dyslexía eða lesblinda (e. dyslexia) er viðurkennd taugasálfræðileg röskun samkvæmt 

ICD-10 sjúkdómsflokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og einnig í DSM-5 

greiningarstaðli bandarísku geðlæknasamtakanna (American Psychiatric Association). Í 

íslenskri þýðingu ICD-10 er lesblinda skilgreind sem sértæk þroskaröskun sem tengist 

lestri (Magnús Snædal, 1996). Bandaríski DSM-5 greiningarstaðallinn greinir lesblindu 

sem sértæka námserfiðleika í lestri, lesskilningi og stafsetningu og skiptir henni í 3 stig 

eftir alvarleika (DSM-5, 2013). Margar kenningar eru um ástæður lesblindu og því er hún 

illa skilgreind en gert er ráð fyrir röskun í heila- og taugakerfi, í svokallaðri 

hljóðkerfisvitund, sem tengir talmál og ritmál, leiðir til lestrarerfiðleika og hamlar 

eðlilegri þróun orðaforðans. Þessir greiningarstaðlar benda til náinna tengsla við aðrar 

taugaraskanir, einkum athyglisbrest (ADD) án eða með ofvirkni (ADHD) (DSM-5, 2013; 

Sexton, Gelhorn, Bell og Classi, 2011). Í ofangreindum skilgreiningum er um að ræða 

sjúkdómsnálgun sem gerir ráð fyrir að einstaklingurinn sé gallaður (e. defective) en hafi 

þó meðalgreind eða þar yfir eins og fólk með sértæka námserfiðleika (Sigrún 

Harðardóttir, 2014).  

Félagslegar skilgreiningar á lesblindu gera ráð fyrir því að hindranir í umhverfinu 

leiði til vanda fólks. Til dæmis leiði ónógur stuðningur í skóla til hindrana fyrir þá sem 

glíma við námserfiðleika. Til að leiðrétta vandann, þurfi ekki að laga einstaklingana 

heldur umhverfið (Sigrún Harðardóttir, 2015). Félagslegar skilgreiningar á lesblindu 

tengjast styrkleikanálgun í félagsráðgjöf þar sem í báðum tilfellum er unnið á grundvelli 
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styrkleika fólks. Sigrún Harðardóttir (2014, bls. 58) segir: „Auk þess hafa rannsóknir sýnt 

að félagsleg nálgun stuðlar að aukinni valdeflingu einstaklinga en sjúkdómsnálgun 

dregur úr valdeflingu þeirra.“ 

Því ber að halda til haga að fólk með lesblindu hefur almennt góða færni á ýmsum 

sviðum enda hefur lesblinda ekkert með gáfur að gera. Davis (2003) kallar lesblindu 

náðargáfu og bendir á að sérstakir styrkleikar lesblindra komi oft fram í listrænum 

hæfileikum, sterku ímyndunarafli, skapandi heildrænni hugsun, innsæishugsun, 

þrívíddarskynjun, hæfileika til þess að skilja hvernig vélar vinna, forvitni, þrautseigju, 

hæfileikum á sviði íþrótta og stundum hafa lesblindir sérstakar stærðfræðigáfur. Davis 

hefur viljað einblína á þessa styrkleika þar sem hægt er, samkvæmt hans kenningu og 

reynslu, að leiðrétta lesblinduna sé unnið markvisst með lestur og skrift í gegnum 

þrívíddarkennslu. Eftir sitji þá sérstöku styrkleikarnir eða náðargáfurnar. Þróuð hefur 

verið sérstök tækni kennd við Davis á grundvelli þessara kenninga. Fjölmargir Íslendingar 

hafa öðlast rétt til lesblinduráðgjafar á grundvelli Davis-tækninnar og reka nokkrir þeirra 

vefsíðuna www.lesblind.is. 

Algengi lesblindu er mjög á reiki. Oftast er talið að um 10% fólks hafi einhverja 

lesblindu en um 3-5% eigi við alvarlega lesblindu að glíma (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006). Í DSM-5 (2013) er talað um að 4% séu haldin alvarlegri lesblindu 

og rannsóknir almennt benda ekki til kynjamunar (Elín Vilhelmsdóttir, 2007).  

3.5.1 Sálfélagslegir erfiðleikar 

Einkenni lesblindu eru margvísleg og tengjast ekki eingöngu erfiðleikum við lestur. Um 

er að ræða almennan vanda gagnvart tungumálinu að því er varðar tjáningu, skilning, 

lestur og skrift. Hluti af þessu er hægur lestur, lítill lestur í einu og stundum lítill 

lesskilningur (Elín Vilhelmsdóttir, 2007). Ýmis konar annar vandi er einnig tengdur 

lesblindu, sérstaklega sálfélagslegur vandi og geðrænir erfiðleikar (Wilson, Armstrong, 

Furrie og Walcot, 2009). 

Sálfélagslegur vandi er meginuppistaðan í niðurstöðum margvíslegra rannsókna á 

fullorðnum lesblindum einstaklingum. Fólk með lesblindu hefur oft laskaða sjálfsmynd 

eftir erfiða skólagöngu og á við fleiri félagsleg vandamál að stríða svo sem kvíða og 

þunglyndi en almennt gerist (Alexander-Passe, 2015).  

http://www.lesblind.is/
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Árið 2002 var gerð umfangsmikil rannsókn á vegum heilbrigðisyfirvalda í Kanada 

(Wilson o.fl., 2009) þar sem horft var sérstaklega til geðheilbrigðis og velsældar. Úrtakið 

var rétt tæplega 37.000 manns sem átti að endurspegla þjóðina með tilliti til aldurs og 

búsetu. Fólk var spurt hvort það hefði verið greint með námserfiðleika og ef svo var, 

voru gefnir upp nokkrir möguleikar, þar á meðal lesblinda. 7,9% fólks á aldrinum 15–21 

árs var greint með námserfiðleika, 4,7% á aldrinum 22–29 ára og 3,4% á aldrinum 30–44 

ára. Ekki var farið ofar í aldri vegna skorts á greiningu meðal eldra fólks. Rétt um 

þriðjungur tilgreindi lesblindu sem sína greiningu undir námserfiðleikum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru afgerandi og sýndu fram á með 99,9% vissu (p < 0,001) að þeir 

sem áttu við námserfiðleika að stríða höfðu marktækt verri geðheilsu í þeim sex þáttum 

sem skoðaðir voru: streitu, þunglyndi, kvíða, sjálfsvígshugsunum, eigin mati á 

geðheilbrigði og hversu oft fólk þurfti á heilbrigðisþjónustu að halda. Sama marktækni 

átti við um alla aldurshópa og bæði kyn. Gerð var sérstök marktækniathugun (e. 

robustness check) gagnvart þeim hópi sem greindi frá lesblindugreiningu. Þar kom fram 

sama marktækni sem sýndi verra ástand en almennt gerist varðandi alla þættina sem 

mældu geðheilbrigði.  

Það einkennir lesblindu að hún er viðvarandi og sá vandi sem henni fylgir (DSM-5, 

2013). Nalavany og Caravan (2011) benda á að mörg lesblind börn fái stuðning í æsku í 

gegnum skóla og fjölskyldur. En sá stuðningur heldur ekki áfram á fullorðinsárum þó svo 

að lesblinduvandinn – þar á meðal lágt sjálfsálit, þunglyndi og kvíði – haldist eftir að 

komið er í vinnu og einnig í fjölskyldulífi. Skortur á stuðningi umhverfisins við fullorðið 

fólk með lesblindu valdi því oft vanda og það eigi oft erfitt á vinnumarkaði. Ástæðu 

erfiðleikanna má meðal annars rekja til þess að um helmingur fullorðins lesblinds fólks 

leynir þessari röskun bæði á vinnustað og utan hans (Gerber, 2012). Ástæðan er ótti við 

að verða að athlægi (e. ridiculed) og að tossastimpilinn (e. the fear of being perceived as 

intellectually inferior), sem þessir einstaklingar þekkja frá skóla, festist við þá. Í ofanálag 

nýtur sama fólk ekki þess stuðnings sem það þyrfti á að halda sem aftur viðheldur lágu 

sjálfsáliti. Sumir verða gagnteknir af hinum leynda vanda og það hefur líka neikvæð áhrif 

á sjálfsmyndina (Alexander-Passe, 2015; o.fl., 2013).  

Í rannsókn félagsráðgjafanna Nalavany og Caravan (2011) á 224 lesblindum 

sjálfboðaliðum kom fram að 32% segjast eiga við kvíða og/eða þunglyndi að stríða. Í 
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sömu rannsókn mælast þeir sem eru á aldrinum 21–39 ára og eru lesblindir með 

marktækt lægra sjálfsálit en aðrir á sama aldri. Nalavany, Carawan og Brown (2011) 

gerðu framhaldsrannsókn meðal hinna 224 sjálfboðaliða þar sem borið var saman 

sjálfsálit, kvíði og/eða þunglyndi og tilfinningaleg reynsla af lesblindu eftir því hvort 

fólkið hafði farið í almennan skóla eða sérstaka einkaskóla fyrir nemendur með 

námserfiðleika. Þeir sem höfðu farið í sérstöku skólanna komu marktækt betur út með 

minni kvíða/þunglyndi (p < 0,05) og enn marktækara mat að því er varðaði sjálfsálit og 

tilfinningalega reynslu vegna lesblindunnar (p < 0,001). Nalavany o.fl. telja að sá 

tilfinningalegi stuðningur og utanumhald sem fæst í sérskólunum eigi að vera 

leiðbeinandi fyrir skólayfirvöld í almennum skólum. Þau álykta út frá niðurstöðum sínum 

að tilfinningaleg upplifun á skólaárum, sem er neikvæð hjá flestu lesblindu fólki, stjórni 

sjálfsáliti þess á fullorðinsárum. 

3.5.2 Lesblinda og ADHD (ADHD+D) 

Á síðustu árum hefur vaxandi athygli beinst að því lesblinda fólki sem einnig á við 

ofvirkni, athyglisbrest og hvatvísi (ADHD) að glíma. Samkvæmt DSM-5 

greiningarstaðlinum greinist ADHD hjá um 5% barna og dyslexia hjá 4% og er það tekið 

fram að þegar þetta fer saman, séu horfur á verri geðheilsu (e. predictive of worse 

mental health) (DSM-5, 2013). Í fræðigreinum um samþætta lesblindu og athyglisbrest 

er þetta stundum kallað ADHD+D. 

Sexton o.fl. (2011) tóku saman niðurstöður úr 161 ritrýndum fræðigreinum á sviði 

læknisfræði, sálfræði og menntunarfræða á árabilinu 1999–2009 sem skoðuðu tengsl 

lesblindu og ADHD. Leitað var að rannsóknarniðurstöðum um faraldsfræði, meðferð, 

sálfélagslegar afleiðingar og fjárhagslega byrði. Í breskri tölfræðirannsókn sem gerð var 

á sjúkragögnum tæplega 6.000 barna sem leitað höfðu til barnageðlækna, kom fram að 

0,4% eða 25 börn höfðu bæði ADHD og lesblindu. Þetta eru fá börn en engu að síður 

talsvert meira en ef ekkert samband væri þarna á milli. Þá hefði hlutfallið verið 0,2%. 

Marktæk fylgni kom fram í þessari rannsókn sem sýndi að börn með lesblindu eru 

líklegri til að vera með ADHD en önnur börn. Önnur sambærileg rannsókn sýndi að 3,7% 

barna væru bæði með ADHD og námsörðugleika, þar með talda lesblindu. Út frá 

mörgum tölfræðilegum rannsóknum álykta Sexton og félagar að 19% barna með ADHD 

séu einnig lesblind, og að 9% barna með lesblindu séu einnig með ADHD. Í klínískum 
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rannsóknum koma fram mun meiri tengsl en niðurstöður spanna afar mismunandi fylgni 

(Sexton o.fl., 2011).  

Í rannsókn Nalavany og Carawan (2011) meðal 224 sjálfboðaliða sem voru með 

greinda eða sjálfgreinda lesblindu kom í ljós að 37% þátttakenda yngri en 39 ára voru 

einnig með athyglisbrest, þar af 28% án ofvirkni/ADD og 9% með ofvirkni/ADHD.  

Í yfirlitsgrein Sextons og félaga (2011) um fræðilegar greinar um lesblindu og ADHD 

kom í ljós að fáar rannsóknir hefðu skoðað hvort sálfélagslegur vandi væri meiri meðal 

þeirra sem voru með báðar greiningarnar heldur en aðra hvora. Þær rannsóknir sem 

skoðaðar voru ítrekuðu niðurstöður um lágt sjálfsálit, brotna sjálfsímynd, slakan 

námsárangur, kvíða og þunglyndi. Ein rannsókn sýndi þó marktækt meiri kvíða og 

aðskilnaðarkvíða meðal 9–15 ára barna með báðar greiningar en þeirra sem bara voru 

lesblindir. Önnur rannsókn á fullorðnu fólki með ADHD sýndi að þeir sem voru lesblindir 

skoruðu hærra á athyglisbrests- og ofvirknikvarða en almennt gerðist. Hvað félagslega 

þætti varðar, er það meiri áskorun fyrir börn að eiga við báðar raskanirnar, ekki síst með 

tilliti til vinasambanda. Þó það tengist ekki beint lesblindu er vert að geta 

eftirfylgdarrannsóknar Goldman-Mellor o.fl. (2016) á 2.232 breskum börnum sem sýndi 

að þau 12% breskra ungmenna sem tilheyrðu NEET hópnum við 18 ára aldur, voru 

marktækt fleiri með ADHD (26%) en ungmenni sem ekki tilheyrðu NEET hópnum (10%).  

Lesblint ungt fólk hvorki í námi né vinnu  

Eins og fram hefur komið er brotthvarf úr námi viðurkennt fyrsta skrefið og helsta 

ástæða félagslegrar einangrunar ungs fólks (Olafsson og Wadersjö, 2012). Sýnt hefur 

verið fram á að lesblinda auki hættu á brotthvarfi úr skóla, enda hefur lesblindan áhrif á 

námsárangur (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013) og sjálfsálit (Nanna Björk Bjarnadóttir, 

2012).  

Í rannsókninni Ungt fólk utan skóla sem Rannsókn og greining (2010) gerði árið 

2009 voru fyrrum framhaldsskólanemendur, 16–20 ára, spurðir um hvort lesblinda hafi 

haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Um var að ræða rafræna könnun sem 776 

einstaklingar svöruðu eða 55,5% af mögulegum þátttakendum. Tæp 20% þátttakenda 

sögðu að lesblinda hefði haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi, þar af sögðu 11,3% að 

hún hefði haft mikil áhrif og 8% mjög mikil áhrif. Svarendum var skipt upp í fjóra hópa: 

Ég er aðallega í námi; ég er aðallega í vinnu; ég er samhliða í námi og vinnu og ég er 
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atvinnulaus. Gert var kíkvaðrat marktæknipróf til að mæla mun á hlutfalli þeirra sem 

svöruðu hvort lesbinda hefði haft mikil eða mjög mikil áhrif á frammistöðu þeirra í námi. 

Kíkvaðratprófið reyndist marktækt (p < 0,05) milli þeirra sem voru atvinnulausir og 

þeirra sem voru aðallega í námi og aðallega í vinnu. Hlutfall lesblindra var þannig 

marktækt hærra meðal þeirra sem voru atvinnulausir (Rannsókn og greining, 2016). Í 

rannsóknarskýrslunni frá árinu 2010 komu fram kyngreindar niðurstöður. Fjórðungur 

atvinnulausra stelpna og 21% atvinnulausra stráka sem ekki voru í námi sögðu lesblindu 

hafa haft mikil og/eða mjög mikil áhrif á skólagöngu sína. Hlutfall ungs fólks sem var 

aðallega í námi var að 17% stelpna og 10% stráka telja að lesblinda hafi haft mikil eða 

mjög mikil áhrif á frammistöðu þeirra í námi (Rannsókn og greining, 2010).7 

3.6 Þjónusta fyrir ungt fólk sem er hvorki í námi né vinnu  

Samspil einstaklings og samfélags er viðfangsefni félagsráðgjafar. Eins og fram hefur 

komið er það hlutverk félagsráðgjafa að vinna með fólki svo það finni og nýti styrkleika 

sína og fái þjónustu og úrræði við hæfi.  

Í nýjum viðtalsrannsóknum Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar (Norden, 2016, 

2016b) kemur fram að unga fólkið upplifir sig útskúfað og þar með jaðarsett (e. 

marginalized) í samfélaginu. Mörg ungmennanna tala um að þessi útskúfun sé ekki 

tilkomin fyrir vilja eða gjörðir þeirra sjálfra, heldur vegna þess að annað fólk þykist 

hvorki heyra þau né sjá. Þau gagnrýna talsvert þjónustuna sem þau fá, finnst hún 

stundum of skriffinsku- og stofnanaleg og nái ekki til þeirra. Finnsku atvinnulausu 

ungmennin óskuðu eftir jafningjastuðningi (e. expertise by experience) sem þó væri 

unnin í samvinnu við fagaðila. Þau leggja til að þau sjálf eða fólk í þeirra sporum verði 

ráðið inn á vinnumiðlanir til að ná til fólks og veita upplýsingar og stuðning. Íslensku, 

færeysku og norsku ungmennin ræddu um mikilvægi stuðnings frá fjölskyldum, ekki síst 

mæðrum sínum. 

Í nýlegum útgáfum sínum In Focus og Relationship between young people and 

welfare services bendir Norræna velferðarmiðstöðin á mikilvægi þess að koma til móts 

við ungt fólk í þessum aðstæðum áður en allt er komið í óefni. Bæði sé það brýn þörf 

einstaklingsins og hagkvæmt fyrir samfélagið (Norden, 2016a, 2016b). Einnig kom fram í 

kafla 3.2 í rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) á ungu fólki með örorku- eða 

                                                       
7 Nú stendur yfir önnur rannsókn þar sem spurt er sömu spurninga. Niðurstöður verða birtar á árinu 2017. 
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endurhæfingarlífeyri að flestir hefðu viljað fá stuðning fyrr, til dæmis frá skóla eða 

fagaðilum. Yngra fólk með örorku- og endurhæfingarlífeyri kallar einnig eftir 

áframhaldandi stuðningi, þar sem það vill fara lengra í lífinu og þarf brú milli 

endurhæfingar og náms eða vinnu (Félagsvísindastofnun, 2016). 

Íslenska, færeyska og norska rannsóknin á 22-menningunum (Norden, 2016c) og sú 

finnska á 19-menningunum (Norden, 2016b) sýnir skýrt að unga fólkið vill sjálft fá 

aðstoð mun fyrr. Því hefur lengi og mörgum sinnum verið vísað frá í 

geðheilbrigðiskerfinu þar sem vandi þess er ekki metinn nægjanlega mikill (e. not 

sufficiently ill). Samt þjást þessi ungmenni af geðrænum erfiðleikum en að mati 

geðheilbrigðiskerfisins er vanlíðan þeirra af félagslegum orsökum, það er vanvirkni og 

fátækt, og þarf að meðhöndlast í samvinnu stofnana í nærsamfélaginu. Unga fólkið fær 

ekki þá þjónustu sem það sækist eftir, jafnvel ekki þegar það er komið á örorkulífeyri 

vegna geðrænna veikinda. Svipaðar ábendingar til velferðarkerfisins er að finna í skýrslu 

Félagsvísindastofnar HÍ (2016) fyrir Velferðarráðuneytið um stöðu ungs fólks með 

örorku- eða endurhæfingarlífeyri, oftast vegna geðsjúkdóma. 

Norræna þemaheftið In focus er þetta árið helgað stöðu ungs fólks með andlega 

erfiðleika, og sem er hvorki í skóla né vinnu (Norden, 2016a). Í ritinu er sagt frá einu til 

tveimur úrræðum frá hverju landi sem eru þekkt fyrir góðan árangur. Þau eru öll fyrir 

ungt fólk á aldrinum 12–29 ára. Tvö þeirra eru fyrir yngri hópinn sem er að detta út úr 

grunnskóla vegna andlegra veikinda, en hin úrræðin eru fyrir fólk sem er orðið óvirkt 

eftir brotthvarf úr framhaldsskólum og/eða af vinnumarkaði. Í viðtölum við ungt fólk í 

þessum úrræðum og sérfræðinga, þar á meðal félagsráðgjafa, hafa komið fram með 

ýmsar ábendingar um hvernig beri að þróa þjónustuna. Hér á eftir er samantekt á þeim 

sameiginlegu þáttum sem einkenna úrræðin og geta þar með verið leiðarljós fyrir 

áframhaldandi þróun „úrræða“ fyrir ungt fólk.  

 Samfélag. „Úrræðin“ eiga það sameiginlegt að hafa ekki formlegan og stífan 
ramma, heldur eru samfélög ungs fólks. Unga fólkið sem hefur flest lokað sig 
af og verið einmana, vill tilheyra og vera í samfélagi með öðrum þegar það 
stígur út úr eigin skel. Að finna fyrir samkennd skiptir mestu fyrir þau, líka að 
hafa stað þar sem þau mega vera þau sjálf; fíflast, hlægja og bara elda eða 
baka.  

 Traust og trú. Margir hafa misst traust sitt á samfélaginu og sjá 
velferðarstofnanir þess sem frumskóg og tala jafnvel um að fara á veiðar 



50 

þegar þau leita réttar síns. Af þessum sökum þurfa samfélög unga fólksins að 
byggjast á trausti og gegnsæi, bæði milli þeirra sem þangað leita og 
starfsmanna. Þá er það einlægur vilji ungmennanna að tekið sé mark á 
viðhorfum þeirra og á þau hlustað. Sé það gert, er það merki um að 
starfsemin hafi trú á þeim. 

 Styrkur og geta. Umfram allt er mikilvægt að horfa á styrkleika og getu hvers 
einstaklings og horfa fram hjá vandanum sem allir hafa verið of uppteknir af 
allt of lengi, ekki síst þau sjálf. Lagt er til að leggja niður hugtakið óvinnufær, 
þeim þykir það of dæmandi og merki að það sé engin leið til baka. 

 Menntun. Unga fólkið hefur yfirleitt flosnað upp úr námi en veit jafn vel og 
aðrir að menntun er lykill að frekara námi og/eða vinnu. En það treystir sér 
ekki aftur í skóla vegna námserfiðleika eða af heilsufarsástæðum. Það langar í 
menntasamfélag (e. alternative educational opportunities) sem tekur tillit til 
andlegrar vanlíðunar,  byggir á styrkleikum, hæfni og getu og sleppir þeim við 
námsfögin (dönskuna, sjá síðar) sem þau hvort sem er kolfalla alltaf í.   

 Sveigjanleiki. Öll erum við mannleg og sumir eru mannlegri en aðrir og það 
þarf að umbera. Ungu fólki finnst að aukinn sveigjanleiki sé nauðsynlegur, til 
dæmis varðandi námsfög, komi til meiri menntunar. Einnig kallar það eftir 
sveigjanleika í vinnuhlutfalli og vinnutíma þegar þau hefja störf. Talsvert 
kemur til umræðu meðal unga fólksins ósk um ráðgjöf frá sínum líkum, eða 
jafningjastuðning sem oft er ekki viðurkenndur af kerfinu.  

 Samvinna án landamæra. Þverfaglegir samráðsfundir hljóma eins og 
skriffinnskubákn og þar með ekki vel. Eigi að ná til ungs fólks verða stofnanir 
þó að eiga samráð sín á milli og ganga hver í annars spor þegar og ef unga 
fólkið myndar traust. Ef ábyrgðin er þjóðfélagsins á það ekki að skipta máli 
hver veitir ráðgjöfina, stuðninginn, bara að hún sé veitt. 

Það virðist ríkja eining um, að til þess að mæta óvirku, fátæku fólki sem á við 

geðræna erfiðleika að etja vegna aðstæðna sinna, þarf sveigjanleika og samráð 

menntakerfisins sem talar um nemendur, heilbrigðiskerfisins sem talar um sjúklinga og 

velferðarþjónustunnar sem talar um notendur eða skjólstæðinga (Norden, 2016; Olsen 

og Tägtström, 2013). Fyrsta skrefið í átt að sveigjanlegra kerfi er lægri þröskuldur (e. 

low-threshold) eða betra aðgengi að þjónustunni. Samráðið vísar til samráðs stofnana 

og fagaðila sem þurfa að vísa hver til annars eða taka verkefni hver af öðrum í stað þess 

að bíða eftir að einstaklingurinn leiti sjálfur á „réttan“ stað. Sveigjanleiki er 

nauðsynlegur gagnvart unga fólkinu hvað varðar tímasetningar og biðtíma. Það hefur 

sýnt sig að ungt fólk mætir illa þegar biðtími er langur og því þarf að stytta biðtíma og 

koma á sveigjanlegum mætingatíma (e. drop-in office hours) (Norden, 2016a, 2016b). 
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3.7 Það sem félagsráðgjafar geta lagt af mörkum 

Félagsráðgjafar hafa frá upphafi unnið með fólki sem á við margvíslega erfiðleika að etja. 

Þeir gegna og hafa gengt lykilhlutverki í að vinna með fólki að bættum hag þess, í 

baráttu gegn félagslegri einangrun og fátækt eins og kom fram í kafla 2.  

Í 17. gr. siðareglna íslenskra félagsráðgjafa segir: „Félagsráðgjafi vinnur að því að 

skapa traust almennings á félagsráðgjöf og faglegri hæfni félagsráðgjafa.“ Hægt er að 

skapa traust með ýmsum hætti, svo sem með faglegum vinnubrögðum sem byggja á 

rannsóknum og reynslu af vettvangi, með góðum árangri í starfi og með jákvæðu 

orðspori. Til að aðrir en þeir sem beinlínis nýta sér stuðning félagsráðgjafa heyri af 

sérfræðiþekkingu og starfi þeirra, mættu þeir gjarnan taka þátt í opinberri umræðu. 

Reynslan hefur sýnt að opin, gagnrýnin en uppbyggileg umræða um þekktan vanda í 

samfélaginu hafi skapað félagsráðgjöfum gott orðspor.   

Félagsráðgjafar hafa ríka upplýsingaskyldu skv. eigin siðareglum og einnig skv. 13 gr. 

laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2013 sem fjallar um faglegar kröfur og ábyrgð 

heilbrigðisstarfsmanna, þar á meðal félagsráðgjafa. Í 3.gr. siðareglna íslenskra 

félagsráðgjafa segir m.a.: „Félagsráðgjafi upplýsir skjólstæðing um réttindi hans og 

skyldur, einnig um úrræði og hjálparmöguleika“ (Félagsráðgjafafélag Íslands, 1997). Þar 

sem félagsráðgjafar heyra undir lög um heilbrigðisstarfsmenn er vert að skoða 5. gr. laga 

um rétt sjúklinga til að fá upplýsingar um heilsufar og meðferð. Þar segir skýrt að 

sjúklingar eigi rétt á upplýsingum um hvers kyns meðferð þeim býðst og um áhættu af 

meðferðinni. Ennfremur segir að sjúklingar eigi rétt á þessum upplýsingum þannig að 

þeir geti skilið þær. Samkvæmt þessu er það skylda félagsráðgjafa að upplýsa um kosti 

og galla þeirra úrræða og/eða leiða sem skjólstæðingur velur að fara. Þannig mætti 

segja frá mögulegum afleiðingum þess að hverfa frá námi, taka ekki þátt í neinni virkni 

eins og vinnu, eða benda á þýðingu formlegs náms fyrir stöðu á vinnumarkaði. 

3.7.1 Félagsráðgjöf fyrir lesblinda 

Löng hefð er fyrir þjónustu félagsráðgjafa við lesblint fólki. Í greininni Dyslexia and Social 

Work frá árinu 1966 (Danenhower, 1966) er fjallað um hvernig félagsráðgjafinn sé rétti 

fagaðilinn til að veita lesblindum börnum og fjölskyldum þeirra stuðning. Danenhower 

lýsir eigin starfi með lesblindum í Bandaríkjum og segir meðal annars frá átaksverkefni 

sem félagsráðgjafar unnu að árið 1962 og tengdist starfsendurhæfingu 300 atvinnulausa 
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einstaklinga. Allir áttu við mikinn félagslegan vanda að stríða og voru 

brotthvarfsnemendur með litla vinnureynslu (e. school drop-out and failures both in 

school and occupation). Það kom í ljós að 31% hópsins átti við lesblindu að stríða. 

Niðurstaðan var að margir komust til vinnu og margir náðu grunnfærni í lestri og skrift.  

Í Bandaríkjunum er athygli fræðasamfélagsins farin að færast frá lesblindu yfir á 

almenna námserfiðleika (e. learning disability (LD)) þar sem lesblindan telst með. 

Félagsráðgjafarnir Nalavany, Carawan og Rennick (2011) gagnrýna að fræðasamfélagið 

leggi áherslu á almenna námserfiðleika í stað lesblindu, sem sé viðvarandi vandamál og 

fylgi fólki upp á fullorðinsár. Þau telja að sérstaða lesblindunnar dofni, þekking muni 

minnka og hætta sé á að fordómar um almennt getuleysi í námi og lága greindarvísitölu 

fái byr undir báða vængi. Í rannsókn Wilson o.fl., (2009), (sjá kafla 3.5.1) voru 30% þeirra 

sem greind voru með námserfiðleika (LD) með lesblindu.  

Í rannsóknum sínum sýna félagsráðgjafarnir Nalavany, Carawan og Sauber (2013) 

fram á hve stuðningur fjölskyldu skipti miklu og hafi jákvæð áhrif til að bæta sjálfsálit 

lesblinds fólks. Ennfremur leggja þau áherslu á og sýna fram á hvað það að leyna 

lesblindunni fyrir fjölskyldu, vinnufélögum og umhverfinu hafi mikil og neikvæð áhrif. 

Leyndin (e. concealment) bæði skapi og viðhaldi lágu sjálfsmati lesblindra einstaklinga 

og hindri velsæld þeirra í lífinu. Þau segja að sjálfsálit fólks með lesblindu mótist af 

fordómum og fyrirframgefnum hugmyndum þess sjálfs og annarra um lesblindu. 

Leyndin sé svo leið til að verja sig gegn fordómum. Þau telja að félagsráðgjafar hafi réttu 

menntunina til að vinna með lesblindum þar sem jöfnum höndum þurfi að vinna með 

einstaklingum, fjölskyldum og samfélagi. Til að afhjúpa leyndina sem um helmingur 

lesblinds fólks býr við, þurfi að takast á við fordóma og brennimerkingu sem það upplifir 

í samfélaginu. En til að geta farið í mikilvæga vitundarvakningu þurfi lesblint fólk 

stuðning fjölskyldu sinnar eða annarra sem hafa orðið fyrir svipuðum fordómum og það 

sjálft. Grísk viðtalsrannsókn (Stampoltzis og Polychronopoulou, 2009) við 16 lesblinda 

háskólastúdenta sýndi einnig fram á mikilvægi foreldrastuðnings sem verndandi þáttar, 

þó svo viðmælendur hafi verið 19–26 ára. Þá er ein meginniðurstaðan í kanadískri 

rannsókn um námserfiðleika (Wilson o.fl., 2009) að fjölskyldustuðningur sé það sem 

skipti mestu um velgengni þeirra sem eiga við námserfiðleika að stríða. 

Doktorsrannsókn Kristjönu Stellu Blöndal (2014) sýnir einnig hvernig uppeldisaðferðir 
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foreldra skipta miklu um hvort börn þeirra hverfi frá námi eða ekki. Það eru enn ein 

rökin sem sýna mikilvægi fjölskylduvinnu því þeir sem ekki njóta slíks stuðnings foreldra 

þurfa að fá stuðning í gegnum fagaðila. Kristjana Stella Blöndal kemst að því að 

stuðningur foreldra, jákvæð hegðunarstjórn og viðurkenning séu þær uppeldisaðferðir 

sem skila mestum árangari gegn brotthvarfi. 

 Nalavany o.fl. (2013) segja hins vegar að lesblinda sé vanrækt svið innan 

félagsráðgjafar. Þeir gerðu athugun á því hversu oft dyslexia væri rædd í Breska 

félagsráðgjafarblaðinu (British Journal of Social Work) og fundu engar rannsóknir þar 

sem lesblinda var í brennidepli. Sama virðist vera uppi á teningnum hér á landi. Í Tímariti 

félagsráðgjafa sem er aðgengilegt á netinu frá árinu 2006 er ein örstutt grein um 

lesblindu árið 2007 þar sem kennari, sem jafnframt er Davis lesblinduráðgjafi, kynnir 

þjónustu sína. Enga fræðilega umfjöllun um efnið var að finna.   

Rétt er að geta þess að fyrsta námsefnið sem var þróað á framhaldsskólastigi á 

Íslandi fyrir lesblinda nemendur var unnið af Aðalheiði Ósk Guðbjörnsdóttur 

félagsráðgjafa í samvinnu við breska sérkennarann Cynthi Klein (Elín Vilhelmsdóttir 

2002). Áður hafði Guðrún Helga Sederholm (1995), þá námsráðgjafi við Menntaskólann 

við Sund (MS) en nú félagsráðgjafi, verið með brautryðjendastarf í MS fyrir nemendur 

með lestrarerfiðleika. Síðar skrifaði Guðrún Helga handbók um félagsráðgjöf og 

námsráðgjöf í framhaldsskólum þar sem hún rökstyður mikilvægi þess að hafa gott 

aðgengi að ráðgjöfum, bæði hvað varðar námsráðgjöf en ekki síður persónulega ráðgjöf 

fyrir nemendur (Guðrún Helga Sederholm, 1999).  

Í dag er Fræðslu- og skóladeild ein af fagdeildum Félagsráðgjafafélags Íslands. Þá er 

skólafélagsráðgjöf viðurkennd sérfræðigrein innan félagsráðgjafar (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, 2016). Ætla má að félagsráðgjafar í skólum vinni með nemendum með lesblindu 

og fjölskyldum þeirra, en skólafélagsráðgjafar eru einungis starfandi við 12% grunnskóla 

skv. rannsókn Dagnýjar Jóhönnu Friðriksdóttur (2014) félagsráðgjafa. Ungt fólk fær þó 

félagsráðgjöf víðar en í skólum. Í rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) meðal ungs 

fólks sem var nýkomið með örorku- eða endurhæfingarlífeyri var spurt til hvaða fagaðila 

fólk hefði leitað áður en það fékk örorku. Niðurstaðan birtist í töflu 3 (birt með 

góðfúslegu leyfi Félagvísindastofnunar). Þar kemur fram að 39% viðmælenda hafa farið 
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til félagsráðgjafa og ef eingöngu er litið til svara þeirra sem voru yngri en 30 ára er 

hlutfallið 50%. 

Tafla 3. Fagaðilar sem 18–39 ára fólk, sem nýlega er komið með örorku- eða 
endurhæfingarlífeyri vegna geðraskana eða stoðkerfissjúkdóma, fékk stuðning frá áður en það 
fékk lífeyri.  

 

Það er ánægjulegt hve margt ungt fólk hefur leitað til félagsráðgjafa áður en það 

fékk örorku- eða endurhæfingarlífeyri. Í ljósi þess hversu margir leita til félagsráðgjafa 

og hversu margir eiga við lesblindu að stríða þyrfti fræðsla um lesblindu að tilheyra námi 

félagsráðgjafa svo þeir geti mætt lesblindum af skilningi og þekkingu. Rannsakandi hefur 

ekki upplýsingar um hvort unnin hafi verið rannsókn á þekkingu félagsráðgjafa á þessu 

sviði né í hversu miklum mæli þeir spyrji skjólastæðinga um lestrarvanda. Margt bendir 

til að þekkingu félagsráðgjafa sé ábótavant þegar lesblinda er annars vegar.   

 

 

Heimild: Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 25. 

 

Fjöldi

Hlutfall 

svarenda* Vikmörk +/- Hlutfall

Heimilislækni 287 65% 2,8%

Sérfræðilækni 238 54% 2,9%

Sálfræðingi 178 40% 2,9%

Félagsráðgjafa 173 39% 2,9%

Hjúkrunarfræðingi / geðhjúkrunarfræðingi 93 21% 2,4%

Iðjuþjálfa 77 17% 2,2%

Annað - Sjúkraþjálfara 32 7% 1,5%

Annað - Ráðgjafar Virk 27 6% 1,4%

Annað 20 5% 1,2%

Fjöldi svara 1125 254%

Vil ekki svara 14  

Fjöldi svarenda 443

* Svarendur gátu nefnt fleiri en eitt atriði, því er hlutfall svarenda alls yfir 100%.
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4 Réttur lesblindra til þjónustu og framkvæmd hennar  

Í þessum kafla er kannað með innihaldsgreiningu á lögum og opinberri stefnumótun, 

hvaða rétt fólk hefur til úrræða til að mæta vanda sínum sem er tilkominn vegna slakrar 

stöðu á vinnumarkaði, lítillar formlegrar menntunar og/eða lesblindu. Einnig er gerð 

grein fyrir helstu úrræðum sem þessum hópi standa til boða. Fyrst verða skoðuð 

samfélagsleg og tekjutengd úrræði, svo sem fjárhagsaðstoð, atvinnuleysisbætur og 

endurhæfingarlífeyrir og því næst þau úrræði sem snúa að starfsendurhæfingu, virkni, 

menntun og fullorðinsfræðslu. 

4.1 Lög og opinber stefnumótun tengd lesblindu 

Formleg réttindi fólks eru skilgreind í lögum og útfærð nánar í reglugerðum og 

verklagsreglum. Þá kemur vilji opinberra aðila, ríkis og sveitarfélaga, einnig fram í 

mótaðri stefnu. Til að kanna sértækan rétt fólks sem hvorki er í vinnu né í námi og á við 

lesblindu að stríða var gerð innihaldsgreining (e. content analysis) á eftirfarandi skjölum 

sem rannsakandi taldi að skýrði réttindi þessa hóps bæði með tilliti til náms og 

vinnumarkaðsaðgerða:  

1. Aðalnámskrá framhaldskóla. 

2. Aðalnámskrá grunnskóla.  

3. Félagsleg menntastefna Reykjavíkur. 

4. Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. 

5. Lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010. 

6. Frumvarp til laga um framhaldsfræðslu. 

7. Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

8. Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008. 

9. Lög um háskóla nr. 63/2006. 

10. Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006. 
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Fyrir innihaldsgreininguna var valin sú aðferð að ákvarða fyrirfram þær spurningar 

sem gögnin þurfi að svara og kóða síðan gögnin kerfisbundið út frá þeim fyrirfram 

ákveðnu þáttum sem skoða á í samræmi við Braun og Clarke (2013). Gögnin voru fyrst 

skimuð á netinu, síðan sett í eitt ritvinnsluskjal þar sem þau voru kóðuð. Niðurstöður 

voru síðan settar fram í töflu og texta. Í þessari innihaldsgreiningu var leitað svara við 

eftirfarandi spurningum sem eiga almennt við:  

1. Á að takast á við lesblindu eða skylda námserfiðleika? 

2. Á að bæta úr lítilli formlegri menntun? 

3. Á að bjóða sérstök tækifæri? 

4. Á að sérsníða úrræði og/eða námsgögn? 

Meginniðurstaðan er að réttur lesblinds fólks er ríkur samkvæmt lögum og stefnu 

opinberra aðila. Þessi réttur er til formlegs náms, framhaldsfræðslu, fullorðinsfræðslu og 

vinnumarkaðsúrræða. Ungt fólk sem ekki fótar sig í vinnu né í námi nýtur einnig 

margvíslegra réttinda til ráðgjafar og stuðnings, þar á meðal skal bjóða því sérstök 

tækifæri og sérsníða úrræði fyrir það sé þörf á slíku. Helstu niðurstöður 

innihaldsgreiningarinnar eru teknar saman í töflu 4. 

Tafla 4. Réttur lesblinds fólks samkvæmt lögum og stefnu opinberra aðila 

 

Á að takast á 

við lesblindu 

eða skylda 

námserfiðleika? 

Á að bæta 

úr lítilli 

formlegri 

menntun? 

Á að bjóða 

sérstök 

tækifæri? 

Á að sníða 

úrræði 

og/eða 

námsgögn? 

Aðalnámskrá framhaldskóla Já*     Já 

Aðalnámskrá grunnskóla Já* 

  

Já 

Félagsleg menntastefna Reykjav.  Já Já Já Já 

Lög um félagsþj. sveitarfélaga  

  

Já Já 

Lög um framhaldsfræðslu Já Já Já Já 

Frumvarp um framhaldsfræðslu Já Já Já Já 

Lög um framhaldsskóla Já 

   Lög um grunnskóla  Já* 

  

Já 

Lög um háskóla Já 

   Lög um vinnumarkaðsaðgerðir     Já Já 

* Leshömlun þarf að vera metin 
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Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 og 

aðalnámskrá beggja skólastiga er réttur nemenda með sérþarfir skilgreindur þar sem 

segir að nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi. Leshömlun er tilgreind í báðum 

lögunum og aðalnámskrám. Í grunnskólalögum eiga nemendur rétt á sérstökum 

stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Samkvæmt lögum um framhaldsskóla 

eiga nemendur með leshömlun að hafa aðgang að sérsniðnum námsgögnum eftir því 

sem við verður komið. Það er því á valdi skólans að forgangsraða svo að því verði við 

komið að nemendur fái sérsniðin námsgögn. Aðalnámskrá framhaldsskóla er hins vegar 

afdráttarlausari og gerir engan slíkan fyrirvara. Rétturinn er ekki skýr í lögum um háskóla 

nr. 63/2006 en þó skulu háskólar leitast við að veita sértækan stuðning þeim nemendum 

sem eru með sértæka námserfiðleika eins og segir í 19. gr. laganna. 

Með lögum um framhaldsfræðslu 27/2010 var framhaldsfræðslan gerð að fimmtu 

stoð menntakerfisins og gert jafn hátt undir höfði og öðrum skólastigum, þ.e. leik-, 

grunn-, framhalds- og háskólastigum. Framhaldsfræðslu er ætlað að efla starfshæfni og 

þátttöku einstaklinga sem hafa stutta skólagöngu að baki, með auknum tækifærum. 

Samkvæmt 2. gr., lið e, laga um framhaldsfræðslu á einnig „að veita einstaklingum sem 

búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku framhaldsfræðslu þar sem tekið 

er mið af ójafnri stöðu þeirra og hæfni“. Í greinargerð með frumvarpi til laga um 

framhaldsfræðslu segir að það sé brýnt að fullorðnum standi til boða úrræði vegna 

námsörðugleika þegar svo ber undir og eru helstu rökin fjárhagslegs eðlis. Þar segir: 

„Fyrirtæki jafnt sem einstaklingar geta haft fjárhagslegan ávinning af námi, auk sem 

fjárfesting í námi er til hagsbóta fyrir efnahagslífið í heild“ (Þingskjal 262–233, 2009–

2010).  

Félagsleg menntastefna Reykjavíkur (Reykjavíkurborg, 2014) byggir á þeirri 

hugmynd að menntun hvetji fólk til sjálfshjálpar og aukinnar samfélagsþátttöku. 

Starfsemi Námsflokka Reykjavíkur byggir á stefnunni og markmið þeirra er að auka 

lífsgæði fólks með litla formlega menntun. Endurhæfingarúrræði velferðarsviðs 

borgarinnar, Kvennasmiðja og Karlasmiðja, sem eru ætluð fólki sem hvorki er í námi né 

vinnu og hefur átt við félagslegan vanda að stríða til langs tíma, eru rekin í tengslum við 

Námsflokkana og á grundvelli þessarar stefnu. 
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Í markmiðsgrein laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 segir „að grípa 

eigi til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál.“ Því má segja að gert sé ráð 

fyrir því að sérsníða þurfi úrræði og/eða að „fjárfest“ sé í fólki með því að bjóða því 

endurhæfingarúrræði til að koma í veg fyrir frekari vanda eða fyrirbyggja sjáanlegan 

vanda. Á grundvelli þessa ákvæðis var komið á fót fyrrnefndum endurhæfingarúrræðum 

og gerður samstarfssamningur (viðauki 1) um tilraunaverkefni8 milli Reykjavíkurborgar 

og Vinnumálastofnunar til að auka virkni ungs fólk. Nánar segir frá samningnum í næsta 

kafla. 

Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 22/2006 veita fólki rétt til mats á vinnufærni og í 

framhaldi af því til þátttöku í einstökum vinnumarkaðsúrræðum. Samkvæmt 12. gr. 

laganna geta vinnumarkaðsúrræði verið náms- og eða starfsúrræði, námskeið, 

atvinnutengd endurhæfing og ráðgjöf. Atvinnutengd endurhæfing getur verið hvort sem 

er fyrir einstaklinga eða hópa.  

Réttindi ungs fólks sem hverfur frá námi í grunnskóla eða framhaldsskóla eru tryggð 

í lögum, opinberri stefnumótum og samstarfssamningum stofnana. Ekki vantar mikið 

upp á réttindaákvæði í þessum opinberu gögnum heldur þvert á móti virðist rétturinn 

almennt ríkur og skýr. Þó þyrfti réttur til sérsniðinna námsgagna í lögum um 

framhaldsskóla að vera skýrari en ekki einungis „eftir því sem við verður komið“ og 

einnig þyrftu lög um háskóla nr. 63/2006 að vera skýrari. Í dag skulu háskólar „leitast við 

að veita“ nemendum sem eiga við sértæka námsörðugleika að stríða sérstakan 

stuðning. Rétturinn er greinilega skýrastur í grunnskólalögum þar sem um skólaskyldu er 

að ræða. Ekki var rannsakað hver framkvæmdin er á þessum lögum. 

4.2 Úrræði.  

Eitt er lagasetning og stefnumörkun, annað er hvort farið sé eftir lögum og mótaðri 

stefnu. Því þarf að spyrja hvort samfélagið komi til móts við þarfir þessa hóps á 

grundvelli þeirra réttinda og markmiða sem hér hafa verið rakin. Hér er fyrst gerð grein 

fyrir þeim fjárhagslegu úrræðum sem í boði eru fyrir þá sem hvorki eru í námi né vinnu, 

fjárhagsaðstoð sveitarfélaga, atvinnuleysisbótum og endurhæfingarlífeyri. Þá verður 

                                                       
8 Þessi samningur gilti til ársloka 2016 en verið er að framlengja hann samkvæmt munnlegri heimild 
sviðstjóra velferðarsviðs Reykjavíkurborgar. 
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fjallað um starfsendurhæfingu, virkniúrræði, menntun og fullorðinsfræðslu sem í boði 

er. 

Hér er einkum horft til opinbera velferðarkerfisins en vinnumarkaðurinn, bæði 

atvinnurekendur og launaþegasamtök, ber einnig ábyrgð og hluti af þeim úrræðum sem 

hér verða kynnt tengjast honum. Greidd eru iðgjöld af öllum launum launþega og 

sjálfstætt starfandi fólks í sjóði sem eiga aðild að endurhæfingu, fræðslu og 

vinnumarkaðsaðgerðum sbr. lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða, lög um framhaldsfræðslu og lög um vinnumarkaðsaðgerðir. Í 

samræmi við þessi lög og kjarasamninga á vinnumarkaðurinn aðild að Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, VIRK starfsendurhæfingu og vinnumarkaðsráðum sem hafa vald um 

skipulag og val á vinnumarkaðsúrræðum. 

Færa má rök fyrir því að skólakerfið sé fyrsta, stærsta og mikilvægasta úrræðið sé 

litið til þeirra áhrifa sem brotthvarf úr námi getur haft (Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2013; 

Olafsson og Wadersjö, 2012; Scarpetta og Sonnet, 2012), sem og þegar horft er til þess 

að menntun er undirstaða góðra lífskjara (Sigrún Harðardóttir, Halldór S. Guðmundsson 

og Sigrún Júlíusdóttir, 2012). Skólakerfið er ekki sérstaklega til umfjöllunar hér en vert er 

að hafa í huga vegna umfjöllunar um brotthvarf úr framhaldsskólum í kafla 3.3 að 

samkvæmt lögum um framhaldsskóla 92/2008 eiga skólarnir að „stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi með því að bjóða 

hverjum nemanda nám við hæfi“. 

4.2.1 Fjárhagsaðstoð og atvinnuleysisbætur 

Fjárhagsaðstoð er neyðaraðstoð sveitarfélaga samkvæmt lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 til að veita fólki tekjur sem ekki getur framfleytt sér sjálft. 

Réttur til atvinnuleysisbóta er tryggður skv. lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 

54/2006 en er háður vinnuframlagi síðastliðinna 12 mánuði og því að fólk sé í virkri 

atvinnuleit. Þeir sem eiga rétt á atvinnuleysisbótum að hluta geta einnig átt rétt til 

framfærslu frá sínu sveitarfélagi. Það er afar mismunandi hversu mikið það er, þar sem 

upphæðir fjárhagsaðstoðar fara eftir ákvörðun hvers sveitarfélags og hlutaréttur til 

atvinnuleysisbóta er mismikill.  

Í Reykjavík á einstaklingur sem fær fjárhagsaðstoð og rekur heimili rétt á 180.550 kr. 

á mánuði árið 2016 (Velferðarsvið, 2016c ); sambærileg upphæð í Kópavogsbæ (2016) er 
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161.723 krónur og fullar atvinnuleysisbætur utan tekjutengingar eru 202.054 kr. á 

mánuði (Vinnumálastofnun, 2016c). Þessar upphæðir eru tekjur fyrir skatt.  

Lengi vel ríkti hér á landi óvirk vinnumarkaðsstefna þar sem nánast öll útgjöld 

atvinnuleysistrygginga fóru til greiðslu bóta. Stefnan hefur breyst hratt frá árinu 1997 er 

ný lög um vinnumarkaðsaðgerðir voru sett á Alþingi til samræmis við þá strauma sem 

ríktu víðast hvar í Evrópu og hafa einkennt hið svokallaða norræna velferðarmódel. Með 

breyttri löggjöf árið 2006 var enn ríkari áhersla lögð á einstaklingsmiðaða ráðgjöf og 

aðstoð þar sem markmiðið er að viðhalda og auka færni fólks á vinnumarkaði (Guðný 

Björk Eydal o.fl., 2012; Halldór S. Guðmundsson, 2012). Stundum er talað um að 

fjárfesta í fólki þegar því er boðið í nám og/eða á námskeið til að auka þekkingu og 

viðhalda hæfni (Norden, 2016a). Eftir efnahagshrunið 2008 hefur enn ríkari áhersla verið 

lögð á virkni, ekki bara í atvinnuleysistryggingum heldur einnig hjá sveitarfélögum 

landsins. Meðal annars gaf Samband íslenskra sveitarfélaga (2014) út ritið 

Fjárhagsaðstoð sveitarfélaga – leið til virkrar samfélagsþátttöku til að aðstoða 

sveitarfélögin með dæmum frá öðrum löndum um hvernig mætti á árangursríkan hátt 

virkja vinnufært fólk til vinnu sem þó nýtti sér fjárhagsaðstoð.  

Fjöldi þeirra sem þiggur fjárhagsaðstoð sveitarfélaga fer eftir atvinnuástandi á 

hverjum tíma og eftir reglum hvers sveitarfélags. Árið 2015 fengu 6.995 fjölskyldur 

fjárhagsaðstoð frá sveitarfélögum landsins. Síðastliðin 2 ár hefur notendum 

fjárhagsaðstoðar fækkað á Íslandi en fjöldi þeirra jókst hratt árin þar á undan eða frá 

efnahagshruninu 2008.  

Þegar fólk missir eða hverfur frá vinnu eða námi vegna veikinda getur fólk átt rétt á 

sjúkradagpeningum samkvæmt 32. grein laga um sjúkratryggingar nr. 112/2008. 

Sjúkradagpeningar eru einungis rétt rúmar 31.000 kr. á mánuði og því þarf fólk sem fær 

þá einnig að leita réttar síns til framfærslu á vegum síns sveitarfélags.  

Atvinnuleysisbætur eru greiddar úr Atvinnuleysistryggingasjóði sem er 

fjármagnaður með tryggingagjaldi en það er gjald sem lagt er á öll laun launafólks og 

sjálfstætt starfandi fólks. Vinnumálastofnun sem heyrir undir Félags- og 

húsnæðismálaráðherra sér um vörslu sjóðsins og greiðslu bóta skv. lögum um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006. Upphæð atvinnuleysisbóta fer eftir áunnum rétti 

sem aftur fer eftir vinnuhlutfalli síðastliðins árs. Til að eiga rétt á fullum 
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atvinnuleysisbótum þarf fólk að hafa verið í fullu starfi í eitt ár. Upphæðin lækkar eftir 

því sem bótarétturinn er minni og fellur niður ef vinna er minni en 25% starf í 3 mánuði 

á síðastliðnum 12 mánuðum (Vinnumálastofnun, 2016c). 

Samband milli fjölda þeirra sem þiggur fjárhagsaðstoð og atvinnuleysishlutfalls má 

sjá á mynd 4 sem Hagstofa Íslands (2016c) gefur út. Ekki er um aldursgreindar 

upplýsingar að ræða. 

Mynd 4. Hlutfall atvinnulausra og fjöldi fólks með fjárhagsaðstoð árin 2003–2015 á landinu 
öllu samkvæmt upplýsingum Hagstofu Íslands.  

Á mynd 5 kemur fram hlutfall ungs fólks á aldrinum 18–24 á landinu öllu sem hefur 

þegið fjárhagsaðstoð. Síðastliðin 9 ár hefur þetta hlutfall verið frá 4,3% og upp í 7,4%. Til 

samanburðar er birt hlutfall næsta aldurshóps, 26–39 ára, en þar er hlutfallið talsvert 

lægra eða 3,3–5,4% (Hagstofa Íslands, 2016c). Í Reykjavík er hlutfall fólks sem þiggur 

fjárhagsaðstoð talsvert hærra. Til að mynda fór það í 9,1–9,8% fólks á aldrinum 18–24 

ára árin 2010–2013 (Velferðarsvið, 2016b). 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2016c. 
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Mynd 5. Hlutfall landsmanna á aldrinum 18–24 ára og 26–39 ára sem nýtir sér fjárhagsaðstoð 
til framfærslu.  

Í Danmörku, Íslandi, Noregi og Svíþjóð hefur svipað hlutfall fólks nýtt sér 

fjárhagsaðstoð síðastliðin ár eða um 2–4,5% af fólksfjöldanum en Finnland sker sig úr 

með talsvert hærra hlutfall eða um 6–7% (NOSOSCO, 2016). Til að skoða hvaða unga 

fólk þarf á fjárhagsstuðningi að halda, gerðu Kauppinen og félagar (2014) rannsókn á 

félagslegum bakgrunni ungs fólks 18–24 ára sem fær fjárhagsaðstoð í Finnlandi, Noregi 

og Svíþjóð. Breytan sem hafði mest forspárgildi um þörf fyrir fjárhagsaðstoð var hversu 

snemma ungt fólk fór að heiman. Annar áhrifaþáttur er þegar ungt fólk eignast börn. 

Staða foreldra unga fólksins er einnig marktækur áhrifaþáttur um hvort fólk þarf að leita 

sér fjárhagsaðstoðar. Þeir sem eiga foreldra sem sjálfir þiggja fjárhagsstoð, hafa litla eru 

atvinnulausir eða með lágar tekjur eru líklegri til að fá fjárhagsaðstoð, og eins ef 

menntun foreldra unga fólksins er lítil. Áhrifin af lágum tekjum foreldra og möguleikum 

þeirra til að aðstoða börnin fjárhagslega voru mest í Svíþjóð, þá Noregi og síst í 

Finnlandi. Kauppinen og félagar segja það augljóst að í þessum tilfellum geti foreldrar 

ekki stutt börn sín fjárhagslega en einnig sé merki um fátækragildru og sterka félagslega 

arfleið að finna í rannsóknarniðurstöðunum. Einu bakgrunnsbreyturnar sem höfðu áhrif 

á hverjir yrðu langtímanotendur fjárhagsaðstoðar voru ef foreldrar fengu fjárhagsaðstoð 

og í Svíþjóð hafði það einnig áhrif ef foreldrar voru í lægsta tekjuþrepi samfélagsins. 

Þeir sem fá fjárhagsaðstoð til framfærslu og/eða atvinnuleysisbætur geta að jafnaði 

ekki stundað nám. Rétturinn til atvinnuleysisbóta er háður virkri atvinnuleit og vilja til 

þess að taka starf og/eða vinnumarkaðsúrræði þegar það býðst (Vinnumálastofnun, 

2016c). Á árunum eftir efnahagshrunið þegar litla vinnu var að fá, var gerð á þessu 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2016c. 
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undantekning að því er varðaði yngra fólk með átaksverkefninu Nám er vinnandi vegur. 

Það var hluti af vinnumarkaðsúrræðum sem var ætlað þeim sem hafa stutta skólagöngu 

að baki (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013). Samkvæmt upplýsingum velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar (2016d) fengu að meðaltali 311 einstaklingar á ári námsstyrki hjá 

velferðarsviði síðastliðinn áratug. Þeir eru ekki inni í fjöldatölum þeirra sem fá 

fjárhagsaðstoð til framfærslu. Samkvæmt reglum Reykjavíkurborgar um fjárhagsaðstoð 

eru námsstyrkir, sem eru jafnháir fjárhagsaðstoð til framfærslu, í boði fyrir fólk 18–24 

ára sem ekki er í lánshæfu námi og hafa horfið frá námi vegna barneigna eða félagslegra 

erfiðleika. Þá eru einnig í boði námsstyrkir til einstaklinga sem hafa verið atvinnulausir 

án bótaréttar eða þegið fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur og hafa ekki lokið 

grunnnámi sem gefur rétt á námsláni. Með námsstykjum er því verið að beina athyglinni 

að brotthvarfshópnum og reyna að fá hann aftur í nám (Velferðarsvið, 2016c).  

Eðli málsins samkvæmt fær fólk fjárhagsaðstoð sér til framfærslu í mislangan tíma 

og fer það eftir möguleikum þess til vinnu og/eða annarra tekna. Ekki eru aðgengilegar 

sundurliðaðar upplýsingar um fjárhagsaðstoð frá öðrum sveitarfélögunum en frá 

velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Þar hefur langtímanotendum sem fá fjárhagsaðstoð til 

framfærslu í 12 mánuði samfleytt fjölgað jafnt og þétt frá efnahagshruni. Árið 2015 voru 

þeir orðnir 17,3% notenda. Í töflu 5 kemur fram hlutfall þeirra sem fá fjárhagsaðstoð til 

framfærslu árin fyrir og eftir að þeir nutu sömu aðstoðar. Þar kemur fram leitni (e. 

trend) til hækkandi hlutfalls aðstoðarþega hvers árs sem sjá má undir gulmerkti 100% 

tölu. Það sýnir bersýnilega að eftir því sem árin líða eykst hlutfall þeirra sem þiggja 

fjárhagsaðstoð lengi. Þannig má sjá að af þeim sem fengu aðstoð árið 2009 fengu 49% 

einnig aðstoð árið eftir en af þeim sem fengu aðstoð árið 2014 fengu 66% einnig aðstoð 

árið eftir (Velferðarsvið, 2016b). 

Tafla 5. Hlutfall notenda sem nýtur fjárhagsaðstoðar til framfærslu hjá Reykjavíkurborg árin 
2009-2015 og fær aðstoð árin fyrir og eftir. 

  Árið 2009 Árið 2010 Árið 2011 Árið 2012 Árið 2013 Árið 2014 Árið 2015 

Árið 2009 100% 58% 47% 39% 33% 29% 24% 

Árið 2010 49% 100% 60% 46% 38% 32% 26% 

Árið 2011 35% 53% 100% 58% 44% 37% 30% 

Árið 2012 30% 41% 58% 100% 59% 45% 36% 

Árið 2013 25% 33% 43% 58% 100% 60% 44% 

Árið 2014 22% 29% 37% 45% 61% 100% 58% 

Árið 2015 21% 27% 34% 41% 50% 66% 100% 
 

 Heimild: Velferðarsvið, 2016b. 
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Velferðarsvið (2014, 2016b) hefur unnið gegn þessari þróun meðal annars með 

sjálfsmatinu Eigið mat á starfsgetu sem er ætlað notendum fjárhagsaðstoðar sem eru 

óvinnufærir samkvæmt læknisvottorði. Í sjálfsmatinu horfast notendurnir í augu við 

styrkleika sína og takast á við áskoranir til að vinna gegn atriðum sem hamla 

möguleikum þeirra til að fá vinnu eða verða sjálfbjarga á annan hátt. Eitt af því sem 

skimað er fyrir eru lestrar- og/eða skriftarerfiðleikar. Eigið mat á starfsgetu hefur reynst 

vel og er valdeflandi því þar er sett fram einstaklingsáætlun þar sem unnið er með þær 

áskoranir sem fólkið sjálft sér sem hindranir. Árangursmat var gert árið 2015 sem sýndi 

að á einu ári hættu 40% notenda að þiggja fjárhagsaðstoð þrátt fyrir að 44% notenda 

væru skráðir með sögu um vanda vegna neyslu áfengis og/eða annarra vímuefna og 62% 

skráðir með geðrænan vanda. Yngri en 39 ára voru 81%. 

Líðan fólks sem þiggur fjárhagsaðstoð og afdrif þess 

Talsvert hefur verið rannsakað hér á landi sem og erlendis hver verða afdrif og líðan 

fólks sem fær fjárhagsaðstoð og eftir atvikum atvinnuleysisbætur. Rannsóknir hafa sýnt 

mismunandi niðurstöður hvað þetta varðar en rannsóknir á líðan þessa fólks benda allar 

til mikillar andlegrar vanlíðunar samfara óvirku ástandi í fátækt. Baigi, Starrin og Bergh 

(2008) gerðu viðamikla póstkönnun í Svíþjóð, til að kanna heilbrigðisástand fólks, bæði 

þess sem fékk fjárhagsaðstoð og annarra. Tóku þau 2.000 manna úrtak úr þjóðskrá 

Svíþjóðar og fengu 61% svarhlutfall þar sem 267 svarandur nutu fjárhagsaðstoðar. Í ljós 

kom marktækur munur á heilsufari þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð og annarra. 

Ástæðurnar voru meðal annars marktækur munur hvað varðaði meiri reykingar, lélegra 

fæði, minni líkamlega virkni og þessi hópur hafði mun frekar orðið fyrir auðmýkingu (e. 

humiliated) en samanburðarhópurinn. Þeir þættir sem skáru sig úr og mældust 

marktækir voru minni andleg velsæld, meira vantraust, meiri svefnvandi og kvíði, verri 

tannheilsa og meiri verkir í útlimum. 

Í kafla 3.1 var sagt frá rannsókn Klöru Valgerðar Brynjólfsdóttir (2013) á líðan ungs 

fólks sem var 6 mánuði eða lengur á fjárhagsaðstoð árið 2008. Niðurstöður hennar eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar sem velferðarsvið Reykjavíkurborgar lét gera árið 

2012 þar sem metin var líðan 82 einstaklinga út frá fimm sálfræðilegum og stöðluðum 

matslistum þar sem niðurstöður lágu fyrir um stöðu fólks almennt. Allir þátttakendur 

höfðu fengið fjárhagsaðstoð lengur en til þriggja mánuða. Niðurstöður sýndu að líðan og 
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staða var verri en almennings að því er varðaði þunglyndi, líkamleg vandamál, kvíða og 

athyglisbrest. Líðanin var einnig ólík eftir aldri, þannig að þeim sem voru undir þrítugu 

leið  marktækt verr en þeim sem voru eldri en 41 árs (Velferðarsvið, 2012).   

Í nýrri rannsókn Margrétar Önnu Guðmundsdóttur og Ólafar Öldu Gunnarsdóttur 

(2016) á afdrifum þeirra sem fengu fjárhagsaðstoð 2010–2014 voru skoðuð afdrif 176 

einstaklinga út frá spurningalistakönnun í síma. Þriðjungur þátttakenda var úr yngsta 

aldurshópnum 20–29 ára. Svarhlutfall var einungis 25% af úrtakinu sem takmarkar  

rannsóknina talsvert. En niðurstöðurnar bentu til minni neikvæðra áhrifa 

fjárhagsaðstoðar en fyrri rannsóknir þrátt fyrir að ríflega 81% þátttakenda hafi notið 

fjárhagsaðstoðar lengur en 6 mánuði. Þegar rannsóknin var gerð árið 2016, 2–6 árum 

eftir að fólkið naut fjárhagsaðstoðar, voru 63% í námi eða með vinnu en einungis 14% 

fengu fjárhagsaðstoð. 26% fengu annað hvort örorku- eða endurhæfingarlífeyri. 

Kristjana Gunnarsdóttir (2014) gerði spurningalistarannsókn árið 2009 um heilsu og 

afdrif fólks 14 árum eftir að það hafði fengið fjárhagsaðstoð til framfærslu. Úrtakið var 

lítið, 50 manns, og svör bárust aðeins frá 24 einstaklingum, þannig að svarhlutfall var 

tæplega helmingur. Þar kom fram að 12,5% hópsins naut fjárhagsaðstoðar 14 árum 

síðar, fjórðungur þátttakenda voru launþegar eða sjálfstætt starfandi og tæplega 60% 

þátttakenda voru metnir til 75% örorku eða voru sjúklingar. Í rannsókn Kristjönu voru 

þátttakendur allir eldri en þrítugir, enda langt um liðið frá því að fjárhagsaðstoðin var 

gerð. Í þessari rannsókn voru niðurstöður aðrar en í rannsókn Margrétar Önnu og Ólafar 

Öldu, það er hlutfall þeirra sem voru í vinnu í þessari rannsókn var 25% en var 63% í nýju 

rannsókninni og nú voru einungis 26% á örorku- eða endurhæfingarlífeyri en í eldri 

rannsókn 60%. Þetta hafði alveg snúist við. 

4.2.2 Endurhæfingarlífeyrir 

Eins og fram hefur komið hefur vanvirkni veruleg áhrif á andlega og líkamlega heilsu. 

Þegar fólk er ekki lengur vinnufært á það ekki rétt á atvinnuleysisbótum. Þá getur það 

sótt um sjúkradagpeninga og fjárhagsaðstoð, sé um tímabundin veikindi að ræða, eða 

leitað réttar síns til endurhæfingarlífeyris samkvæmt lögum um félagslega aðstoð nr. 

99/2007 eða til örorkulífeyris samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 100/2007. 

Endurhæfingarlífeyrir er jafn hár örorkulífeyri eða 246.902 kr. fyrir skatt fyrir fólk sem 

rekur heimili. 
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Samkvæmt lögum um félagslega aðstoð er heimilt að greiða endurhæfingarlífeyri 

tímabundið í allt að 18 mánuði (með mögulegri framlengingu í aðra 18 mánuði) þegar 

ekki verður séð hver starfshæfni einstaklings sem er á aldrinum 18 til 67 ára verður til 

frambúðar eftir sjúkdóma eða slys. Skilyrði fyrir greiðslum er að umsækjandi taki þátt í 

endurhæfingu með það að markmiði að komast aftur út á vinnumarkað og eigi hvorki 

rétt til launa í veikindaleyfi né greiðslna frá sjúkrasjóðum eða teljist tryggður samkvæmt 

lögum um atvinnuleysistryggingar. Áður en fólk getur sótt um endurhæfingarlífeyri þarf 

læknir að skrifa vottorð þar sem endurhæfingaráætlun er tilgreind. Samkvæmt lögum 

um almannatryggingar er örorkulífeyrir fyrir þá sem metnir eru til a.m.k. 75% örorku til 

langframa vegna afleiðinga læknisfræðilegra viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar.  

Ætla má út frá lögum um félagslega aðstoð og almannatryggingar að ungt fólk, sem 

hefur horfið frá námi, ekki fundið sig á vinnumarkaði og er óvinnufært geti einungis sótt 

um endurhæfingarlífeyri þar sem varla er fyrirsjáanlegt hvernig starfshæfnin verði til 

frambúðar. Hér verður því einblínt á þann hluta lífeyrisgreiðslna. Þess ber þó að geta að 

aðeins 0,75% 18–66 ára fólks á Íslandi fær endurhæfingarlífeyri og aðeins hærra hlutfall 

fólks undir þrítugu eða 0,9%. Á sama tíma fá 7,9% 18–66 ára fólks örorkulífeyri, minnst 

meðal yngra fólks. Hlutfallið árið 2015 var 3,2% hjá fólki undir þrítugu, en hefur farið 

hækkandi síðastliðin ár. Kynjahlutfallið er svipað (Tryggingastofnun ríkisins, 2016b).  

Forsenda endurhæfingarlífeyris er endurhæfingaráætlun. Þar með er gert ráð fyrir 

virkni og uppbyggingu það hálfa annað ár sem endurhæfingarlífeyrir er greiddur. Þess 

utan getur fólk á endurhæfingarlífeyri stundað nám, sé það liður í 

endurhæfingaráætlun, sem ekki er almennt leyfilegt meðan fólk nýtur fjárhagsaðstoðar 

eða atvinnuleysisbóta (Tryggingastofnun ríkisins, 2016a). Meðal þeirra sem nýlega hafa 

byrjað að fá lífeyrisgreiðslur og eru yngri en 30 ára kemur fram greinilegur áhugi á 

menntun, en rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) sýnir að 38% þeirra stunda 

eitthvert nám. Talsvert hefur verið rætt og ritað um fjölgun ungs fólks með örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri en fjölgun ungra öryrkja á sér stað á öllum Norðurlöndunum, 

sérstaklega vegna kvíða og þunglyndis. Þetta unga fólk á það flest sameiginlegt að hafa 

dottið út úr skóla og af vinnumarkaði (Olsen og Tägtström, 2013).  
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Til að fá heildarmynd af fjölda ungs fólks sem hvorki er í námi né vinnu og hvaðan 

hann fær framfærslu er hér í mynd 6 birtur fjöldi fólks á aldrinum 16–29 ára sem fær 

örorku- eða endurhæfingarlífeyri. 

Mynd 6. Hlutfall ungs fólks 16–29 ára, sem nýtur örorku- eða endurhæfingarlífeyris árin 2007–
2016, eftir aldursbilum. 

Rýnihópaviðtöl sem Félagsvísindastofnun (2016) tók við ungt fólk sem nýlega hefur 

fengið örorku- eða endurhæfingarlífeyri sýnir ánægju þess með endurhæfingarlífeyri. 

Einnig kemur fram að þessi ungmenni hefðu viljað fá þann stuðning fyrr enda eru þau 

ánægðari þegar þau hafa fengið endurhæfingu. Í samantekt rannsakanda segir:  

Flestir hefðu viljað fá stuðning fyrr. Nokkrir höfðu verið í umtalsverðan tíma án 

aðstoðar og ekki vitað af rétti sínum til stuðnings. Einnig lýstu margir því að þeir 

hefðu viljað fá upplýsingar um rétt sinn til endurhæfingarlífeyris mun fyrr, enda 

voru þeir ánægðir með þau endurhæfingarúrræði sem þeim síðar bauðst. 

(Félagsvísindastofnun, 2016, bls. 27) 

Eins og fram kemur í rannsókn Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2013) sem sagt er frá í 

kafla 3.1 kemur fram að marktækt hærra hlutfall öryrkja á aldrinum 16–34 ára er í NEET 

hópnum á Íslandi en annarra í sama aldurshópi. Einnig kemur fram skýr vilji til að taka 

þátt í starfsendurhæfingu og/eða læra, í fjölda yngri öryrkja sem eru í vinnu eða 

einhverju námi (Félagsvísindastofnun, 2016). Þennan skýra vilja ungs fólks fyrir námi og 

vinnu þarf að mæta, enda bendir Halvorsen o.fl. (2013) á að hluti NEET hópsins sé í raun 

Heimild: Tryggingastofnun ríkisins, 2016b. 
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settur til hliðar (e. parked) þegar hann fær greiddan örorkulífeyri og þegar svo sé, megi 

tala um umtalsverða útilokun (e. substantial exclusion) frá samfélaginu. 

4.2.3 Starfsendurhæfing og virkniúrræði 

Skoðuð verða helstu virkni- og starfsendurhæfingarúrræði sem standa ungu fólki sem 

hvorki er í námi eða vinnu til boða, einkum þó þau úrræði sem einnig taka tillit til 

lesblindu. Ekki er hægt að gera framboðinu viðhlítandi skil, enda margt í boði. Tekin eru 

nokkur dæmi þar sem starfsemin er vel þekkt og vitað um árangur. 

Það er ekki að ástæðulausu að Evrópulönd leggi megináherslu á starfsþjálfunar- og 

námsúrræði fyrir ungt atvinnulaust fólk sem ekki er í námi. Árangur slíkra úrræða er það 

óumdeildur að flest Norðurlandanna hafa gengið svo langt að tryggja yngra fólki en 25 

ára náms- og starfsúrræði ef það hefur verið atvinnulaust í 6 mánuði eða lengur (Félags- 

og tryggingamálaráðuneytið, 2009).  

Árangur af starfsendurhæfingu er mældur með margvíslegum hætti, oftast af þeim 

sem bjóða upp á úrræðin. Ein nýleg árangursmæling sker sig úr hvað varðar umfang, 

gæði og fagmennsku og er sagt frá henni til að setja gott viðmið. Halldór S. 

Guðmundsson, Atli Hafþórsson, Bryndís Elfa Valdemarsdóttir, Kristján Már Magnússon 

og Guðný Björk Eydal (2011) gerðu víðtæka rannsókn á árangri meðal allra þátttakenda 

sem lokið höfðu endurhæfingu hjá Starfsendurhæfingu Norðurlands á tímabilinu 2006–

2010. Ætlunin var að kanna hvort endurhæfingin hefði haft jákvæð áhrif á andlega líðan 

þátttakenda og dregið úr upplifun þeirra af fátækt og félagslegri einangrun. 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að starfsendurhæfingin dregur úr líkum á fátækt 

og félagslegri einangrun og eykur virkni. Flestir þátttakenda eða 85% sögðu að 

starfsendurhæfing hafi skilað þeim auknu sjálfstrausti og voru þeir að jafnaði ánægðari 

með líf sitt en áður. Starfsendurhæfingin leiddi til þess að staða mikils meirihluta 

þátttakenda batnaði, erfiðleikar minnkuðu, færni og aðlögun styrktist og virkni jókst í 

vinnu og námi. 

Samkvæmt lögum um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi 

starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012 skal atvinnutengd starfsendurhæfing byggð á 

einstaklingsbundinni áætlun, þar sem unnið er með styrkleika einstaklingsins samhliða 

því að lögð er áhersla á að draga úr áhrifum hindrana sem skerða starfsgetu hans. 

Atvinnutengd starfsendurhæfing felur í sér ráðgjöf og úrræði fyrir einstaklinga með 
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skerta starfsgetu í kjölfar veikinda eða slysa til að auka starfsgetu þeirra og stuðla 

markvisst að endurkomu þeirra til vinnu að fullu eða hluta. Öllu launafólki er tryggður 

réttur til atvinnutengdrar starfsendurhæfingar með iðgjaldi í starfsendurhæfingarsjóð í 

samræmi við kjarasamninga. Í lögunum er kveðið á um að atvinnutengd 

starfsendurhæfing skuli vera einn þáttur í heildstæðu kerfi endurhæfingar þar sem 

starfsendurhæfingarsjóðir og stofnanir á vegum ríkis og sveitarfélaga starfi saman eins 

og kostur er og leitist við að skilgreina og sinna hlutverkum sínum með þeim hætti að 

sem flestir eigi þess kost að vera virkir á vinnumarkaði.  

VIRK starfsendurhæfingarsjóður er sjálfseignarstofnun sem upphaflega var stofnuð 

af Alþýðusambandi Íslands og Samtökum atvinnulífsins 2008 en árið eftir bættust við 

stéttarfélög og atvinnurekendur á opinberum vinnumarkaði (VIRK, 2016b). VIRK hefur í 

auknum mæli komið að því að þjónusta fólk sem fær fjárhagsaðstoð, enda er rétturinn 

til endurhæfingar ekki byggður á atvinnuþátttöku eins og réttur til atvinnuleysisbóta. 

Velvirk er samstarfsverkefni VIRK og Reykjavíkurborgar um mat á vinnufærni þeirra sem 

fengið hafa fjárhagsaðstoð til framfærslu á grunni óskilgreinds heilsubrests 

(Velferðarsvið, 2016a). Árið 2016 lét VIRK starfsendurhæfingarsjóður fyrirtækið 

Talnakönnun hf. gera úttekt á þjóðhagslegum sparnaði sem fengist með 

starfsendurhæfingu á þeirra vegum. Notaðar voru tölur frá árinu 2015. Eins og 

Talnakönnun bendir réttilega á eru slíkir útreikningar einungis nálgun og mótast af því 

hvaða forsendur eru fyrir útreikningunum. Það var hins vegar niðurstaða Talnakönnunar 

að starfsemi VIRK sé afar arðsöm og þjóðhagslegur sparnaður teljist í milljörðum króna 

(VIRK, 2016a).  

Hringsjá (2012) náms- og starfsendurhæfing var stofnuð af Öryrkjabandalagi íslands 

árið 1987 og var frumkvöðull í náms- og starfsendurhæfingu hér á landi. Hringsjá býður 

upp á þriggja anna fullt nám og námskeið sem eru sniðin fyrir einstaklinga, 18 ára og 

eldri. Flestir nemenda Hringsjár njóta endurhæfingarlífeyris, örorkulífeyris, 

atvinnuleysisbóta eða fjárhagsaðstoðar og hafa verið frá vinnumarkaði eða námi vegna 

slysa, veikinda og/eða félagslegra erfiðleika. Boðið er upp á einstaklingsmiðað nám og 

því hentar starfssemi Hringsjár einnig þeim sem eru með litla grunnmenntun og hafa átt 

erfitt með að tileinka sér hefðbundið nám. Í upphafi náms er meðal annars boðið upp á 
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lesgreiningu, ráðgjöf og þjálfun vegna sértækra námsörðugleika, til dæmis af völdum 

lestrarhömlunar eða ADHD (Hringsjá, 2016). 

Janus endurhæfing er einkahlutafélag sem býður upp á starfs- og 

atvinnuendurhæfingu með það að markmiði að aðstoða fólk við að komast út á 

vinnumarkaðinn og fyrirbyggja varanlega örorku (Janus, 2016a). Starfsemi Janusar er 

skipt í fjórar brautir; Iðjubraut, Skólabraut, Vinnubraut og Heilsubraut. Eru tvær 

fyrstnefndu brautirnar sérstaklega ætlaðar fólki sem hefur slitrótta náms- og 

atvinnusögu. Iðjubraut er fyrir einstaklinga sem eru „langt“ frá því að geta horft til 

vinnumarkaðar eða náms, þar sem þeir hafa sumir verið frá vinnu og/eða námi til 

margra ára. Skólabrautin er fyrir einstaklinga sem hafa slitrótta skólagöngu að baki, 

glíma við heilsubrest og þurfa stuðning til að hefja aftur og/eða stunda nám á 

framhaldsskólastigi. Í mörgum tilfellum hafa þessir einstaklingar átt í námsörðugleikum 

og/eða öðrum erfiðleikum sem tengjast skólagöngu og má þar nefna lesblindu, 

athyglisbrest, kvíða, þunglyndi, félagsfælni, verki og einelti (Janus, 2016b).  

Árið 1992 fór fyrst að gæta aukins atvinnuleysis meðal ungs fólks á Íslandi. 

Atvinnuleysi óx hraðast meðal ungs fólks að 25 ára aldri á árunum þar á eftir og var um 

5–6% og bar mest á því meðal þeirra sem höfðu minnstu menntunina. Í árslok 1992 

höfðu 62% atvinnulausra einungis grunnskólapróf eða minni menntun (Gestur 

Guðmundsson, 1997). Reykjavíkurborg brást hratt við ástandinu og í árslok 1992 var 

byrjað að bjóða upp á starfsnám. Það varð að Starfsnámi Hins hússins, sem var 6 

mánaða námskeið og starfsnámssamningar, og var starfrækt árin 1992–1998 og var 

árangursmetið af Gesti Guðmundssyni (1997). Starfsnámið náði fyrst og fremst til fólks 

sem hafði lent í langvinnu atvinnuleysi og hafði litla skólagöngu að baki. Það var ótvíræð 

niðurstaða rannsóknarinnar að úrræðið skilaði markverðum árangri. Í viðtölum við 

þátttakendur kom skýrt í ljós hvað starfsnámið gerði mikið fyrir einstaklinga með litla 

menntun og höfðu margir þátttakendur mjög á orði að námskeiðið hafi vakið þá af 

doða. Árangursmæling sýndi að þeir sem tóku þátt í starfsnáminu voru að meðaltali 

atvinnulausir 27% tímans fyrsta árið eftir starfsnámið en samanburðarhópur sem ekki 

fékk starfsnám var atvinnulaus að meðaltali 42% tímans. Gestur Guðmundsson segir í 

niðurstöðum: 
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Sé tekið tillit til bæði megindlegra og eigindlegra gagna er hægt að áætla að 60–

80% þeirra sem fara í starfsnám Hins Hússins hafi af því verulegt gagn, sem bæti til 

muna stöðu þeirra á vinnumarkaði. Þetta ber að skoða í ljósi þess að þetta fólk 

hefur ýmist horfið úr grunnskóla eða varið einni til þrem önnum í framhaldsskóla án 

þess að það hafi skilað þeim árangri á vinnumarkaði. (Gestur Guðmundsson, 1997, 

bls. 53). 

Frá því að starfsnám Hins hússins var í boði, hafa Reykjavíkurborg og önnur 

sveitarfélög boðið upp á fjölda úrræða til að viðhalda færni fólks sem er atvinnulaust og 

ekki í námi. Árið 2012 stofnaði Reykjavíkurborg atvinnumáladeild til að hafa umsjón 

með atvinnutengdum úrræðum og vinnumiðlun innan borgarinnar (Velferðarsvið, 

2016b). Atvinnutorg, var einnig sett á laggirnar árið 2012 að frumkvæði 

Reykjavíkurborgar og var samstarfsverkefni velferðarsviðs, Vinnumálastofnunar og 

Velferðarráðuneytisins. Atvinnutorg voru einnig starfrækt í Kópavogi, Hafnarfirði og á 

Suðurnesjum. Sérstök áhersla var lögð á ungt fólk sem fékk fjárhagsaðstoð til framfærslu 

og þá sem voru að ljúka bótarétti hjá Vinnumálastofnun eftir þriggja ára samfellt 

atvinnuleysi og þurftu þar af leiðandi meiri stuðning en aðrir. Fyrstu árin veitti 

Atvinnutorg fólki á aldrinum 16–25 ára þjónustu en aldurstengingin var afnumin í 

upphafi árs 2014. Það ár nutu 336 einstaklingar þjónustu Atvinnutorgs. Af þeim luku 241 

þátttöku/virkni, en 95 fengu enn í þjónustu 1. janúar 2015. Hlutfall þeirra sem luku 

þátttöku/virkni var því 72% og hlutfall þeirra sem luku þátttöku/virkni og fengu starf á 

almennum vinnumarkaði var frá 23–54%, mismunandi eftir svæðum (Velferðarsvið og 

Nýsköpunarsjóður námsmanna, 2013). Þemarit Norrænu velferðarstofnunarinnar, In 

focus,  fjallar sérstaklega um Atvinnutorg (e. Work Market) í heftinu 2016 sem eitt af 

þeim vinnumarkaðsúrræðum á Norðurlöndum sem skera sig úr hvað gæði og árangur 

varðar (Norden, 2016a). 

Þeim sem eru atvinnulausir, óháð rétti til atvinnuleysisbóta, standa 

vinnumarkaðsúrræði til boða samkvæmt lögum um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 55/2006. 

Á grundvelli laganna hafa Vinnumálastofnun og sveitarfélög landsins haft talsvert 

samstarf undanfarinn áratug um þróun og framboð úrræða. Eins og áður sagði gerðu 

Reykjavíkurborg og Vinnumálastofnun samstarfssamning (viðauki 1) sín milli um að efla 

þjónustu við 16–29 ára atvinnulaust fólk, óháð rétti þess til atvinnuleysisbóta. 

Samkvæmt samningnum veitir Vinnumálastofnun þeim sem þurfa á umfangsmiklum 

stuðningi að halda, einstaklingsmiðaða ráðgjöf og aðgang að vinnumarkaðsúrræðum 



72 

með það að markmiði að styrkja einstaklinga í atvinnuleit og fækka þannig þeim sem 

þurfa á fjárhagsaðstoð að halda. Árið 2015 þáðu 583 þiggjendur fjárhagsaðstoðar 

þjónustu Vinnumálastofnunar. Af þeim fóru 268 einstaklingar í starf eða nám, eða 46% 

(Velferðarsvið, 2016a). Segja má að með samstarfi Vinnumálastofnunar og langstærsta 

sveitarfélagsins sé búið að samþætta virka þátttökustefnu í verki gagnvart ungu fólki. Þó 

að Atvinnutorg sem segir frá hér að framan sé ekki starfrækt lengur sem slíkt, hefur 

vinnulag þess verkefnis verið innleitt í einstaklingsmiðað starf Vinnumálastofnunar eins 

og sjá má í samstarfssamningnum. 

Sveitarfélögin á Íslandi og velferðarsvið Reykjavíkurborgar hafa á síðustu árum lagt 

sérstaka áherslu á að styðja og styrkja þiggjendur fjárhagsaðstoðar til virkni. Litið er á 

það sem mikilvægan þátt í að viðhalda færni og getu til þátttöku á vinnumarkaði og í 

samfélaginu. Markmiðið er að styðja og efla einstaklinga til að gera þeim kleift að sjá sér 

farborða með öðrum hætti en með fjárhagsaðstoð (Samband íslenskra sveitarfélaga, 

2014; Velferðarsvið, 2016a). Í rannsókn Margrétar Önnu Guðmundsdóttur og Ólafar 

Öldu Gunnarsdóttur (2016) á afdrifum fólks sem fær fjárhagsaðstoð kemur fram að 

virkniúrræðin komu að gagni við að hjálpa þátttakendum að koma reglu á daglegt líf, 

setja sér markmið og bæta sjálfsmynd og andlega vellíðan. Ánægja er meðal 

þátttakenda og segjast 75% þeirra geta mælt með virkniúrræðunum fyrir aðra. Þess ber 

þó að geta að svarhlutfall var einstaklega lágt í þessari rannsókn, eða 25%. 

4.2.4 Menntunarmöguleikar og fullorðinsfræðsla 

Í þessum kafla verður fjallað um menntun og/eða fullorðinsfræðslu fyrir þann hóp sem 

hvorki er í námi né vinnu og framboð fullorðinsfræðslu sem er sérstaklega ætluð 

lesblindu fólki á Íslandi.  

Nemendum sem standast ekki inntökuskilyrði framhaldsskóla og þurfa stuðning 

eftir slakan námsárangur í grunnskóla hefur frá árinu 2008 verið boðið upp á 

framhaldsskólabrautir sem tóku við af almennum brautum sem höfðu verið í boði allt 

frá 1999 (Sigrún Harðardóttir, 2014). Framhaldsskólabrautir eru ætlaðar talsvert stórum 

hópi sem hefur mismiklar stuðningsþarfir. Rannsókn Sigrúnar Harðardóttur sýndi til að 

mynda að nemendur framhaldsskólabrauta voru marktækt með meiri erfiðleika og 

minni félagsfærni en nemendur á bóknámsbrautum. Hluti þeirra á við fjölþætt vandmál 

að etja sem hindra þá í námi, svo sem tilfinningalegan og félagslegan vanda, auk 
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námserfiðleika (Sigrún Harðardóttir o.fl., 2012). Ungt fólk sem hefur stutta formlega 

skólagöngu að baki og treystir sér ekki í almennt framhaldsskólanám getur nýtt sér 

þessar námsleiðir. Þetta  úrræði er þó með fyrirvara um fjárveitingar til framhaldsskóla. 

Með fjárlögum fyrir árið 2015 var til að mynda ákveðið að setja 25 ára aldurstakmark í 

bóknám á framhaldsskólastigi sem setur öllum þeim sem eldri eru og hafa horfið frá 

námi verulegar skorður.  

Grunnfærni fullorðinna (e. basic skills) í lestri, reikningi og úrlausn verkefna með 

upplýsingatækni var könnuð í 24 OECD ríkjum árin 2011–2012. Ísland tók ekki þátt í 

könnuninni. Fram kom skýrt samband milli heilsu og færni í öllum þremur þáttunum 

enda fara góð heilsa og góð leikni saman (Halla Valgeirsdóttir, 2015). Nú er það talið 

forgangsmál að þróa grunnleikni á Norðurlöndunum þar sem fólki með litla færni vegnar 

verr með tilliti til atvinnu og lífsgæða (Rosdahl, A. 2015). Til að mynda mælist 

atvinnuleysi tvöfalt hærra meðal þeirra sem eru í lægsta þrepi í lestrarfærni en meðal 

annarra með betri lestarfærni (OECD, 2013). Í niðurstöðuskýrslu OECD um verkefnið 

segir að niðurstöður sýni að þeir sem hafa litla grunnfærni lendi í vítahring þar sem þeir 

fá færri tækifæri til að bæta færni sína og verða því verr staddir samanborið við heildina. 

Innflytjendur með annað tungumál séu þar í sérstakri hættu sem og þeir sem eru 

slakastir í lestri. „Einnig er afgerandi marktæk fylgni (P < 0,001) milli lítillar færni í lestri 

og lélegrar heilsu“ (OECD, 2013, bls. 400). Í niðurstöðum skýrslunnar segir: 

Niðurstöður allra landa sýna að þau sem skora lægst í lestrarfærni eru líklegri en 

þau sem skora hærra til að skilgreina heilsu sína sem lélega. Þeim finnst þau 

áhrifalítil í samfélaginu og taka síður þátt í félagsstörfum eða sjálfboðastarfi. Í 

flestum löndum kom einnig fram að fólk með minni grunnfærni í lestri er líklegra til 

að bera minna traust til annarra. (OECD, 2013, bls. 26.). [Þýðing höfundar]. 

Í rannsókn Svanfríðar Ingu Jónasdóttur (2005) kom fram að bæði erlendar og 

innlendar rannsóknir hafi staðfest að þátttaka fólks með minni menntun sé mun 

takmarkaðri en annarra þegar kemur að símenntun. Í rannsókn Jóns Torfa Jónassonar og 

Jóhönnu Rósu Arnardóttur frá árinu 2001 um símenntun í ljósi fyrri skólagöngu kom 

fram að minnsta þátttakan sé meðal þeirra sem hafa minnstu menntunina og eru ekki 

útivinnandi. Þessar niðurstöður koma heim og saman við niðurstöður OECD (2016b) um 

NEET hópinn og hvernig hann dregst aftur úr öðrum hópum samfélagsins sem eru í námi 

og/eða á vinnumarkaði og fá símenntun.  
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Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (2016) er samstarfsvettvangur opinbera og almenna 

vinnumarkaðarins um fullorðins- og starfsmenntun á Íslandi. Þar er unnið á grundvelli 

þjónustusamnings sem gerður var við Mennta- og menningarmálaráðuneytið á 

grundvelli laga um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2015). 

Markmiðið er að veita þeim sem ekki hafa lokið prófi frá framhaldsskóla, tækifæri til að 

afla sér menntunar eða bæta stöðu sína á vinnumarkaði. Hluti verkefnis 

Fræðslumiðstöðvarinnar er að útbúa námsskrár og námslýsingar fyrir fullorðinsfræðslu, 

og hefur hún útbúið sérstaklega tvær námskrár, Aftur í nám og Skref til sjálfshjálpar, 

sem ætlaðar eru fólki með ætlaða lestrar- og skriftarörðugleika. Símenntunarmiðstöðvar 

um land allt hafa boðið upp á þessi námskeið í nokkur ár og Mímir símenntun á 

höfuðborgarsvæðinu (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2016). Eftir að OECD lagði áherslu 

á grunnfærni til að bæta hag þeirra sem standa höllum fæti á vinnumarkaði hefur 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ákveðið að undirbúa námskeið til að gefa fólki færi á að 

bæta grunnfærni sína (Halla Valgeirsdóttir, 2015).   

Aftur í nám er 95 stunda námsleið fyrir þá sem eru eldri en 20 ára og eiga við 

lestrar- og skriftarörðugleika að glíma. Námsgreinar eru íslenska, tölvu- og 

upplýsingatækni, sjálfsstyrking, auk þess sem tæplega helmingur námskeiðsins er Davis 

lesblinduþjálfun (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2016).  

Skref til sjálfshjálpar er 40 tíma námskeið, einnig ætlað einstaklingum með lestrar- 

og skriftarörðugleika. Áhersla er lögð á að námsmenn kynnist mismunandi aðferðum við 

að hjálpa sér sjálfir í lestri og ritun meðan á námskeiði stendur og eftir að því lýkur. 

Markmið námsins er annars vegar að námsmenn upplifi öryggi og sjálfsstyrk í lestri, 

stafsetningu, ritun og tjáningu og geti nýtt upplýsingatæknina sér til aðstoðar. Hins 

vegar er markmiðið að auðvelda námsmönnum nám innan menntastofnana og þátttöku 

í hinu daglega lífi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2016).  

Námsflokkar Reykjavíkur eiga 77 ára sögu að baki í fullorðinsfræðslu, eða allt frá 

árinu 1939. Námsflokkar Reykjavíkur starfa samkvæmt félagslegri menntastefnu 

Reykjavíkurborgar og samkvæmt þjónustusamningi við velferðarsvið og 

Menntamálaráðuneytið. Markmið þeirra er að auka grunnmenntun, bæta félagslega 

stöðu og mæta þörfum þeirra sem hafa borið skarðan hlut frá borði í formlegu 

skólanámi (Reykjavíkurborg, 2014).  
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Fjölsmiðjan er vinnusetur (d. produktionskole) sem er samstarfsverkefni 

Velferðarráðuneytisins, Vinnumálastofnunar, sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu 

og Rauða krossins. Markmiðið er að gera nema Fjölsmiðjunnar hæfari á vinnumarkaði 

eða í námi með því styrkja félagslega færni og þroska námstækni (Fjölsmiðjan, 2016). 

Fjölsmiðjan er ekki sérstaklega ætluð lesblindum en samkvæmt munnlegum 

upplýsingum skrifstofustjóra Fjölsmiðjunnar koma þangað hins vegar margir lesblindir í 

starfsnám. Í rannsókn Guðrúnar Ólafíu Sigurðardóttur (2013) á ungu fólki í Fjölsmiðjunni 

á Akureyri kom fram að 8 af 13 þátttakendum áttu við námserfiðleika eins og ofvirkni, 

athyglisbrest og lesblindu, að stríða.9 

Í vettvangsferð til Félags lesblindra á Íslandi hitti rannsakandi Snævar Ívarsson 

framkvæmdastjóra. Félagið leggur áherslu á hvað möguleikar fólks með lesblindu eru 

miklir með tilkomu tölvutækninnar og allra þeirra forrita sem hjálpa fólki að lesa og/eða 

skrifa. Sævar bendir til að mynda á að lesblint fólk er orðið langstærsti viðskiptavinur 

Hljóðbókasafnsins og fær þjónustuna þar í gegnum smáforritið HBS app. Hann sjálfur og 

fleiri nýta sér einnig forrit þar sem fólk tjáir sig með myndum. Félagið tekur þátt í öllum 

námskeiðum sem eru ætluð lesblindum hjá Mími símenntun, Símenntunarmiðstöðvum 

um land allt og Fjölbrautaskólanum í Ármúla með því að veita fræðslu um lesblindu og 

upplýsingar um tæknimöguleika. 

4.3 Úrræði sem mætti nýta betur 

Í vettvangsferðum rannsakanda vorið og haustið 2016 kom fram að mikið er af 

vannýttum úrræðum. Fjölsmiðjan, Mímir símenntun og Námsflokkar Reykjavíkur eru 

með vannýtt úrræði.  

Mímir símenntun býður upp á tvær námsleiðir sem ætlaðar eru fólki með lestrar- og 

skriftarörðugleika, Aftur í nám og Skref til sjálfshjálpar. Í vettvangsheimsókn til Mímis í 

mars 2016 hitti ég Huldu Ólafsdóttur fyrrverandi framkvæmdastjóra og Ingu Jónu 

Þórisdóttur sviðstjóra. Þær sögðu frá því að Aftur í nám hafi reynst stökkpallur fyrir 

marga í frekara nám og/eða í vinnu. Námskeiðin voru mjög vinsæl og síðastliðin ár hafa 

verið haldin 52 þannig námskeið á vegum Mímis símenntunar, eitt námskeið á hverju 

                                                       
9Í vettvangsferð í Fjölsmiðjuna Í Kópavogi í nóvember 2016 kom fram að fjöldi ungmenna þar reyndist 
lesblindur. Kom ég þangað til að tala við ungan mann vegna rannsóknarinnar og sagði öðrum frá 
rannsókninni. Fjórir aðrir sögðu mér frá lesblindu sinni af um 15 manns sem ég hitti.  
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skólaári en fyrir nokkrum árum voru haldin mörg slík námskeið á hverju ári. Nú á árinu 

2016 hefur hins vegar þurft að fella niður námskeið bæði á vormisseri og haustmisseri 

vegna ónógrar þátttöku. Þessi síendurteknu námskeið eru haldin þar sem stjórnendur 

skólans hafa trú á árangrinum og trú á að fólki geti og vilji bæta líf sitt með því að 

yfirvinna þær hindranir sem lesblindan veldur fólki. Mímir símenntun hefur einnig reynt 

að bjóða upp á Skref til sjálfshjálpar á árinu 2016 eins og fyrri ár, en ekki hefur orðið 

nægjanleg aðsókn til að halda námskeiðið. 

Þegar spurt var út í þessa dalandi aðsókn var talað um skort á samráði við þá aðila 

sem helst vinna með fólki sem á við lesblindu að glíma og einnig hefur batnandi 

atvinnuástand mikil áhrif, því þegar auðvelt er að fá vinnu sækir fólk síður námskeið sem 

þetta. Hins vegar kom fram hjá stjórnendum Mímis símenntunar að Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins greiðir um 85% af kostnaði við hvert námskeið, enda ætlunin að auka 

hæfni fólks sem meðal annars nýtist vinnumarkaði. Vinnumálastofnun og félagsþjónusta 

sveitarfélaga geta sent fólk á þessi námskeið, óháð því hvort fólk hefur áunnið sér rétt til 

atvinnuleysisbóta eða ekki. 

Fjölsmiðjan er, eins og áður segir, vinnusetur þar sem markmiðið er að gera 

nemendur hæfari á vinnumarkaði eða í námi. Í vettvangsheimsókn þangað í nóvember 

2016 kom fram hjá Guðrúnu Kristinsdóttur skrifstofustjóra að nemar sem hafa fengið 

þjálfun hjá Fjölsmiðjunni fara flestir í vinnu á almennum vinnumarkaði eða hefja nám. 

Ekki hefur verið gerð langtímarannsókn á afdrifum nemanna. Undanfarin 5 ár hefur 

aðsókn smám saman minnkað í Fjölsmiðjuna í Kópavogi, sérstaklega síðastliðin 2 ár. Nú 

er staðan sú að um 40 nemendur eru virkir í Fjölsmiðjunni og hægt er að bæta við 40 

nemendum á aldrinum 16–25 ára því næg verkefni eru fyrir hendi fyrir allan þann fjölda. 

Þegar spurt var um ástæður þessara mörgu lausu plássa var svarið að tilvísunum hefði 

fækkað, mögulega vegna upplýsingaskorts bæði hjá sumum þjónustumiðstöðvum 

borgarinnar og Vinnumálastofnun. Eins gætu ráðgjafar verið að vísa á önnur úrræði í 

dag.  

Námsflokkar Reykjavíkur mæta þörfum þeirra sem hafa borið skarðan hlut frá borði 

í skólanámi. Að sögn Iðunnar Antonsdóttur forstöðumanns sem ég talaði við í 

vettvangsheimsókn í mars 2016, leita þangað fjölmargir með námserfiðleika, þar á 

meðal lesblindir (munnleg heimild 17. mars 2016). Í boði eru nokkrar námsleiðir s.s. 



77 

Starfskraftur fyrir 16–18 ára, Námskraftur fyrir 18–24 ára og Grunnnám fyrir eldri en 16 

ára þar sem farið er í námsefni efstu bekkja grunnskólans. Í öllum tilfellum er þetta fyrir 

fólk sem ekki hefur fótað sig í almennu námi og er utan vinnumarkaðar. Auk þess fer 

þarna fram kennsla fyrir þátttakendur í endurhæfingarúrræðum velferðarsviðs 

Reykjavíkurborgar; Karlasmiðju og Kvennasmiðju, og er hún ætluð þeim sem hafa 

langtíma félagslegan vanda og eru hvorki í námi né vinnu (Námsflokkar Reykjavíkur, 

2016). Í Námsflokkum Reykjavíkur er leitast við að valdefla fólk þannig að það öðlist 

meiri stjórn eða vald á eigin lífi og fái tækifæri þó það hafi ekki lokið grunnskóla eða 

flosnað upp úr vinnu og námi. Námsflokkar Reykjavíkur hafa með þessi eins og fyrrnefnd 

úrræði ekki náð nægri þátttöku á öll námskeið og hafa því þurft að fella sum þeirra 

niður.  

Ekki hefur verið skoðað hvað valdi því að aðsókn sé ekki nægjanlegt hjá þessum 

aðilum sem heimsóttir voru. 
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5 Hvernig metur ungt lesblint fólk stöðu sína og möguleika? 

Hér er komið að viðtalshluta þessarar rannsóknar sem byggir á sjö viðtölum við ungt fólk sem 

glímir við lesblindu og á það sameiginlegt að hafa horfið frá námi og vera atvinnulaust.  

5.1 Siðferðileg álitaefni 

Ungt fólk sem er hvorki í námi né vinnu og glímir auk þess við lesblindu er berskjaldaður (e. 

vulnerable) hópur eins og merkja má af umfjölluninni hér að framan og ber að mæta honum 

sem slíkum. Rannsóknin kallaði á söfnun persónugreinanlegra upplýsinga og var því tilkynnt 

til Persónuverndar í mars 2016 í samræmi við lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga nr. 77/2000. Afrit tilkynningarinnar má sjá í viðauka 2. Skrifleg staðfesting 

kom frá Persónuvernd þann 9. mars 2016 og fékk tilkynningin málsnúmerið S7746/2016. 

Að mæta ungu fólki í erfiðum aðstæðum kallar á auðmýkt og nærgætni. Rannsakandi er 

félagsráðgjafi að mennt og hefur starfsleyfi sem slíkur og tók viðtölin í samræmi við  viðmið 

um fagmennsku, virðingu og trúnað og einnig í samræmi við lög um heilbrigðisstarfsmenn nr. 

34/2012. Í 8. mgr. 13. gr. þeirra laga er vísað til mikilvægis siðareglna sem 

heilbrigðisstarfsmenn þurfa að fylgja. Siðareglur félagsráðgjafa eru leiðbeinandi um viðmót 

gagnvart þeim sem unnið er með. Þar er skýrt kveðið á um heiðarleika, virðingu og traust. Ég 

tel að áratuga reynsla mín af félagsráðgjafastörfum hafi auðveldað mér að standast þær 

kröfur sem gerðar eru til rannsakanda í eigindlegum rannsóknum (Braun og Clark, 2013). 

5.2 Undirbúningur og framkvæmd viðtala 

Viðtöl þykja henta vel sem gagnasöfnunaraðferð þegar skoðuð er reynsla fólks, til dæmis af 

sjúkdómum og námi (Helga Jónsdóttir, 2013). Meginuppistaðan í rannsókninni eru sjö hálf-

opin (e. semi-structured) viðtöl sem var ætlað að veita skilning á reynsluheimi ungs fólks sem 

glímir við lesblindu og er hvorki í námi né vinnu.  

Til að fá viðmælendur í þessari stöðu var í kjölfar staðfestingar Persónuverndar leitað til 

stofnana sem þjónusta ungt fólk sem er hvorki í námi né vinnu. Leitað var eftir og fengið 

formlegt leyfi frá velferðarsviði Reykjavíkurborgar sem sjá má í viðauka 3 og frá 

Vinnumálastofnun sem sjá má í viðauka 4.  
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Allir þátttakendur, utan einn sem rannsakandi hitti í Fjölsmiðjunni, komu í gegnum 

Vinnumálastofnun. Stofnunin sendi atvinnulausu fólki á aldrinum 18–29 ára sem býr á 

höfuðborgarsvæðinu tölvupóst (sjá viðauka 5). Í honum var upplýst um rannsóknina og fólki 

bent á að hafa samband við rannsakanda hefði það áhuga á þátttöku. Gefnar voru 

upplýsingar um símanúmer og netfang. Einnig upplýstu ráðgjafar munnlega ungt fólk sem 

það vissi að væri með lesblindu um rannsóknina. Mjög fljótt eftir að tölvupósturinn var 

sendur út, buðu tíu manns fram þátttöku. Fólk sýndi rannsókninni áhuga en erfitt reyndist að 

fá fólk í viðtöl þrátt fyrir ítrekaða tölvupósta, símtöl og smáskilaboð. Á endanum komu sex 

viðmælendur í gegnum Vinnumálastofnun, þar af fimm eða helmingur þeirra sem buðu sig 

fram strax í upphafi. 

Engin tilvísun barst í gegnum velferðarsvið Reykjavíkurborgar. Í tvígang voru sendir 

tölvupóstar á millistjórnendur á sex þjónustumiðstöðvum borgarinnar og haft var samband 

við lykilstjórnendur á sviðinu sem sendu beiðni um viðmælendur til forstöðufólks úrræða á 

vegum sviðsins. Ástæða þess að enginn kom í gegnum velferðarsvið er óljós en líklegt er að 

starfsfólk velferðarsviðs viti ekki hvort unga fólkið sem það vinnur með sé lesblint eða eigi 

við lestrarerfiðleika að glíma.10  

Viðtölin voru tekin í júlí, ágúst og nóvember 2016. Upptökutími viðtalanna var frá 21 upp 

í 66 mínútur. Það reyndist kostur að taka viðtölin ekki öll í einni lotu þar sem rannsakanda 

gafst þá ráðrúm til íhugunar og hvert viðtal breytti aðeins áherslum í því næsta. Viðtölin voru 

tekin upp á hljóðskrá, afrituð og sett upp samkvæmt Jefferson-forskrift sem er leiðbeinandi 

forskrift með góðum spássíum og athugasemdakerfi sem hjálpar til við kóðun og aðra 

greiningarvinnu (Braun og Clark, 2013, bls. 165). 

Áður en viðtölin hófust las rannsakandi upplýst samþykki fyrir viðmælanda. Þar segir frá 

tilgangi rannsóknarinnar og heitið er nafnleynd, trúnaði og upplýst um geymslu gagna á 

lokuðu heimasvæði leiðbeinanda á vef Háskóla Íslands. Að því loknu skrifuðu viðmælandi og 

rannsakandi undir upplýst samþykki sem sjá má í tilkynningu til Persónuverndar bls. 126–127 

í viðauka 2. 

Umræðuefnið var ákveðið fyrirfram og sett fram í viðtalsvísi (sjá viðauka 6). Honum var 

þó ekki fylgt nákvæmlega í viðtalinu, heldur var hann hafður til hliðsjónar og fylltur út af 

                                                       
10 Í munnlegum samskiptum við nokkra félagsráðgjafa á Þjónustumiðstöðvum borgarinnar spurði rannsakandi 
um ástæður þess að ekki hefðu fengist viðmælendur. Þeir töldu sig og aðra í sömu sporum ekki hafa þekkingu á 
lestrarfærni og/eða lesblindu fólksins sem það vann með.  
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rannsakanda eftir viðtal. Öll viðtölin byrjuðu opin þar sem viðmælendur voru beðnir um að 

segja frá reynslu sinni af lesblindu og hvernig hún tengdist vinnu og/eða skólagöngu þeirra. 

Viðtölin voru talsvert ólík innbyrðis, þar sem hver þátttakandi fékk að móta viðtalið og 

umræðuna á sínum forsendum (Helga Jónsóttir, 2013). Viðtölin voru tekin upp stafrænt og 

umbreytt í texta með afritun. Viðtölin voru afrituð nákvæmlega og ekki voru leiðréttar 

málfarsvillur í samræmi við Braun og Clark (2013). Rannsakanda fannst mikilvægt að halda 

málfarsvillum þar sem lesblinda hefur ekki bara áhrif á lestur og skrift, heldur einnig á málfar 

og tjáningu. Ýmsar málvillur sjást því í sumum tilvitnunum og gefa lesanda mögulega sýn á 

það hvernig og af hverju lesblint fólk er dæmt af orðum sínum. 

Hafa ber í huga að viðmælendur buðu sig fram til þátttöku í rannsókninni og ýmsar 

niðurstöður benda til þess þeir séu betur settir og bjartsýnni en gengur og gerist meðal fólks 

í þessum aðstæðum. Þeir sem eru verr staddir svara síður kalli um að taka þátt í rannsóknum 

(Braun og Clarke, 2013). 

5.3 Notendasamráð og álit þátttakenda 

Notendasamráð er alþekkt í félagsráðgjöf enda órjúfanlegur hluti af valdeflandi vinnu. 

Samráð við þann sem félagsráðgjafi vinnur með á ætíð við, enda er ekki hægt að vinna með 

öðrum án samráðs. Payne (2005) bendir á að notendasamráð eigi sérstaklega vel við þegar 

staða þeirra sem njóta þjónustu er lakari en þeirra sem skipuleggja og veita þjónustuna. Það 

á því afar vel við að beita notendasamráði þegar unnið er með fólki sem hefur farið halloka 

og mætt mörgum hindrunum í stofnunum samfélagsins, en þetta á við um alla viðmælendur 

í þessari rannsókn. Notendasamráð byggir einnig á mannréttindasáttmálum svo sem 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem samráð er eitt af almennum 

skuldbindingum sem aðildarríkin undirgangast, samanber 4. gr. samningsins.  

Þar sem meistararitgerðir eru almennt gerðar opinberar, þarf að mati rannsakanda að 

eiga samráð um það sem haft er eftir viðmælendum, þó ekki sé hægt að rekja ummæli vegna 

nafnleyndar. Það telst einnig sanngjarnt gagnvart fólki sem deilir erfiðri reynslu sinni og gefur 

af tíma sínum í þágu náms, vísinda og þróunar þjónustu. Í þessari rannsókn var ákveðið að 

beita notendasamráði sem kalla má eftirá álit (e. reflexive elaboration) þar sem rannsakandi 

ræðir við þátttakendur um niðurstöður sínar og býður þeim upp á spurningar og spjall á sinni 

útfærslu. Ennfremur gefur það þeim til kynna að rödd þeirra hafi heyrst og flytjist áfram til 
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lesenda rannsóknarinnar (Braun og Clarke, 2013). Eftirá álit er hentug leið þar sem ekki þarf 

að gera kröfur til viðmælenda um að lesa yfir mikinn texta.  

Um notendasamráð í rannsóknum eru skiptar skoðanir. Braun og Clarke (2013) benda á 

að notendasamráð sé tímafrekt og það sé erfitt fyrir þátttakendur að hafa skoðun á túlkun 

og framsetningu rannsakanda, sérstaklega þegar mikill munur er á menntun og 

samfélagslegri stöðu. Á slík gagnrýni vel við í þessu tilfelli þar sem flestir þátttakendur hafa 

litla menntun og takmarkaða lestrarfærni. Þegar við á, verður rannsakandi einnig að vera 

tilbúinn að gefa eftir sína túlkun, hafi þátttakandi aðrar skoðanir á eigin orðum. Sigríður 

Halldórsdóttir (2013) bendir á þá hættu að þegar notendasamráð sé fyrirhugað séu oft valdir 

þátttakendur sem hafa breiða reynslu og djúpan skilning á því sem rannsakað er. Þeir 

endurspegli því ekki endilega hópinn sem verið er að rannsaka. Í þessari rannsókn bauð fólk 

sig fram til þátttöku og því á þessi gagnrýni ekki við.  

Í janúarbyrjun hafði ég símasamband við alla sjö viðmælendurna. Las ég upp allar beinar 

tilvitnanir sem eftir þeim voru hafðar og sagði frá túlkun minni í niðurstöðum, þar á meðal 

þemagreiningu. Þau samþykktu öll birtingu ummælanna sem eftir þeim eru höfð, en breytt 

var einni tilvitnun eftir samráðið. Þá voru þau sátt við þá túlkun sem fram kemur í umræðum 

og þemagreiningu. Fimm viðmælendur þáðu að fá útprentað eintak þegar rannsókninni er 

lokið. Enda þótt nöfn þeirra eða þau nöfn sem notuð voru í upptökunum komi hvergi fram, 

munu þau þekkja eigin ummæli og finnast gott að eiga rannsóknarniðurstöður sem meðal 

annars byggja á þeirra eigin reynslu. 

5.4 Mynsturgreining á viðtölum 

Greiningaraðferðin sem beitt var við greiningu viðtalanna er nefnd mynsturgreining af Braun 

og Clark (2013). Þær nota hugtakið mynsturgreining sem samheiti yfir þemagreiningu (e. 

thematic analysis (TA)), lýsandi fyrirbærafræði (e. interpretative phenomenological analysis 

(IPA)), grundaða kenningu (e. grounded theory) og orðræðugreiningu (e. pattern-based 

discourse analysis).  

Sjónarhorn lýsandi fyrirbærafræði er notað þegar við „fáum lánaða reynslu fólks og 

leitumst við að sjá lífið eins og þátttakendur sjá það“ (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 281). 

Með lýsandi fyrirbærafræði (IPA) er þannig leitað eftir tilfinningalegri upplifun þátttakenda af 

reynslu sinni. Að mati Braun og Clarke (2013) er sú aðferð sérlega hentug til að vinna með 

gögn úr hálfopnum viðtölum og þegar þátttakendur eru fáir, til dæmis 4–6 og hópurinn 
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einsleitur hvað varðar aldur, kyn og reynslu. Sigríður Halldórsdóttir (2013) bendir á 

fyrirbærafræðin sé notuð til að auka skilning á fyrirbærum, meðal annars í þeim tilgangi að 

bæta þjónustu. Sigríður kynnir aðferðir fyrirbærafræðinnar eins og Vancouver skólann sem 

byggir, líkt og Braun og Clarke halda fram, á því að láta ekki þemagreiningu duga þegar vilji er 

til að breyta einhverju. Ef breytinga er þörf, verður að kafa dýpra í veruleika viðmælenda og 

ná þannig fram kjarna fyrirbærisins (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Viðtölin voru fyrst þemagreind (TA) en sú aðferð er afar aðgengileg og hentug fyrir þá 

sem ekki hafa langa rannsóknarreynslu. Auk þess er hún sveigjanleg hvað varðar umfang og 

gerð gagna. Hér er aðferðinni þó einungis beitt á viðtölin. Við þemagreininguna er ítrekað og 

skipulega farið yfir textann, hann kóðaður og þannig leitað að þemum (Braun og Clarke, 

2013).  

Í mynsturgreiningunni, bæði þemagreiningu og lýsandi fyrirbærafræði, nýttust vel 

eftirfarandi spurningar frá Braun og Clark. (2013, bls. 226.). [Þýðing höfundar]. 

1. Er þetta þema, kóði eða undirþema? 

2. Eru undirliggjandi hugtök11 gegnumgangandi í gögnunum?  

3. Hver eru gæði þemans? Segja hugtökin eitthvað merkingarbært um mynstur í 
gögnunum og eru þau tengd rannsóknarspurningunum? 

4. Er hægt að afmarka þemað? Hvað fellur innan þess og hvað fellur utan þess? 

5. Eru nægjanleg gögn sem styðja þemað, eða er það of „þunnt”? 

6. Er þemað of yfirgripsmikið, þannig að það vantar samfellu? Eru gögnin of 
tvístruð? Er hægt að nota undirþemu til að leysa þennan mögulega vanda eða 
er betra að búa til tvö eða fleiri þemu sem hvert og eitt nær utan um sín eigin 
undirliggjandi hugtök? 

7. Eru möguleg tengsl á milli þemanna? Eru tengslin línuleg eða stigskipt? 

8. Hver er saga/niðurstaða greiningarinnar? Hverju bæta þemun við þá sögu? 

9. Kemur hið undirliggjandi hugtak fram í heiti þemans? 

Í upphafi greiningarvinnunnar er mikilvægt að kynnast og tengjast (e. familiarisation) 

gögnunum og þar með viðmælendum. Þá er átt við að skoða og skrá tilfinningar rannsakanda 

gagnvart viðmælendum og því sem þeir segja frá. Þannig verður skilningurinn á reynslu þess 

                                                       
11 Í skilningi Braun og Clark (2013) er þema víðtækara en hugtak. Getur jafnvel innihaldið fleiri hugtök. 
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sem talað er við ekki bara yfirborðslegur, heldur einnig tilfinningalegur (Braun og Clarke, 

2013). Þegar komið var að kóðunarvinnunni, forstigi allrar mynsturgreiningar, þar með talið 

þemagreiningar og lýsandi fyrirbærafræði, voru viðtölin marglesin og tekin út þau ummæli 

sem lýstu reynslu viðmælenda og tengjast rannsóknarspurningunum. 

5.5 Þátttakendur 

Til að gæta nafnleyndar og koma í veg fyrir að hægt sé að rekja ummæli til einstakra 

þátttakenda var ákveðið að nota ekki gervinöfn þegar vísað er til þeirra í texta. Hér verður 

stuttlega sagt frá hverjum og einum, þannig að lesendur fái innsýn inn í aðstæður 

viðmælenda.  

Fyrsti viðmælandi er tæplega þrítug, gift kona og móðir. Hún hefur unnið mjög víða en 

stutt á hverjum stað og verið atvinnulaus inn á milli. Hún tengir atvinnuleysi sitt við kvíða og 

lesblindu. Hún hefur tekið eina önn í framhaldsskóla og lýsir því hvernig lesblinda og kvíði 

komu í veg fyrir frekari skólagöngu. Aðspurð um styrkleika sína segist hún vera mjög ákveðin, 

heiðarleg og með ríka réttlætiskennd. 

Annar viðmælandi er rúmlega tvítugur og býr hjá föður sínum. Hann er tvítyngdur, alinn 

upp erlendis og á Íslandi. Hann er nú atvinnulaus í annað sinn. Hann rekur það ekki til 

lesblindu né annarra erfiðleika, heldur sé um tímabundið val að ræða. Þó hefur hann unnið 

víða og stoppar stutt á hverjum stað og meðal annars verið rekinn vegna erfiðleika við lestur. 

Hann á um einu ári ólokið í framhaldsskóla og sér fyrir sér áframhaldandi nám og vinnu. 

Þegar hann var spurður um styrkleika segir hann: „Styrkleikarnir liggja í hverju sem er sem 

tengist ekki miklum lestri.“ 

Þriðji viðmælandi er um 25 ára. Hann býr einn ásamt gæludýri í ósamþykktri leiguíbúð. 

Er atvinnulaus á tímabilum en þess á milli vinnur hann verkamannavinnu. Hann lauk ekki 

grunnskóla og hefur ekkert reynt við annað nám. Hann kennir helst ofvirkni, 

skapgerðarerfiðleikum og litlum stuðningi í skóla um stöðu sína. Um styrkleika sína segist 

hann vera „kærleiksgóður“ og „ef mér finnst ég vera beittur órétti þá stend ég alveg harður á 

mínu sko.“ 

Fjórði viðmælandi er tæplega þrítugur. Hann ólst upp að mestu erlendis en einnig af og 

til á Íslandi. Hann býr hjá foreldri. Viðmælandinn hefur lokið framhaldsskóla erlendis en datt 

út úr námi á háskólastigi. Hann hefur unnið víða síðastliðin ár og stoppar stutt á hverjum 
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stað. Hann er ósáttur við stöðu sína, finnst samfélagið óréttlátt og vill helst flytja úr landi. 

Aðspurður um sína styrkleika nefndi hann „steadfastness“ (í. staðfesta/ákveðni). 

Fimmti viðmælandi er kona um þrítugt, á barn og er í sambúð. Hún lauk háskólanámi á 

síðastliðnu ári og var að fá vinnu þegar viðtalið var tekið. Hún uppfyllir því ekki viðmið 

rannsóknarinnar,en var tekin með þar sem hún hefur ítrekað horfið frá námi og skólagangan 

og vinnusagan er þyrnum stráð. Um sína styrkleika segir hún: „Ég hef húmor fyrir sjálfri mér. 

Ég held að ég væri dauð ef ég hefði hann ekki.“ Svo segist hún vera ákveðin, metnaðarfull og 

þrjósk. 

Sjötti viðmælandi er tæplega tvítugur þátttakandi í endurhæfingarúrræði. Hann er 

kominn þangað eftir að hafa flosnað upp úr tveimur framhaldsskólum. Hann er öryrki en 

aðspurður segist hann ekki vita af hverju. Viðmælandinn svarar spurningunni um eigin 

styrkleika: „Ég er A manneskja. Vakna. Mjög hraustur og fólk getur treyst mér.“ 

Sjöundi viðmælandi er rúmlega tvítugur og býr ýmist hjá foreldri eða hjá vinum. Hann 

fær fjárhagsaðstoð þar sem hann hefur ekki áunnið sér rétt til atvinnuleysisbóta. Hann hefur 

unnið víða en staldrar stutt við. Í viðtali kemur fram að hann hafi oft verið skammaður í vinnu 

þegar hann les vitlaust á vörur og raðar þeim á ranga staði. Hann hætti eftir nokkrar annir á 

atvinnulífsbraut í framhaldsskóla. Viðmælandinn segist vera bjartsýn manneskja og bætir við 

aðspurður um styrkleika sína: „Maður er búinn að læra það bara að standa með sjálfum 

mér.“ 

5.5.1 Aðstæður hópsins 

Ef teknar eru saman aðstæður hópsins í heild á hann margt sameiginlegt. Þar sem þau eru 

viðmælendur í þessari rannsókn eru þau öll lesblind, hafa öll horfið frá námi og verið 

atvinnulaus. Þar fyrir utan eru þau öll með athyglisbrest og/eða ofvirkni, kvíða og fleira. Í 

töflu 6 má sjá yfirlit yfir heiti greininga samkvæmt upplýsingum frá viðmælendum (viðm.). 

Lesblindan er alvarleg í öllum tilfellum. Í töflunni eru tvö þeirra merkt með miðlungs 

lesblindu þar sem þau bjarga sér vel í lestri en þau tala bæði um alvarlega lesblindu. Þá eru 

einni kynntar upplýsingar um tekjur og brotthvarf úr skóla. Ekki er fjallað um búsetu í 

töflunni en fimm viðmælenda búa enn hjá foreldrum/foreldri sem er hærra hlutfall en 

almennt gerist með ungt fólk á aldrinum 20–29 ára. Þar er hlutfallið um 40% (Hagstofa 

Íslands, 2016). 
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Tafla 6. Stig lesblindu, aðrar greiningar, tekjur og brotthvarf úr námi 

 

Lesblinda Aðrar greiningar Tekjur Brotthvarf 

Viðm. 1 Alvarleg Ofvirkni og kvíði Atvinnuleysisbætur Já úr framhaldsskóla 

Viðm. 2 Alvarleg Ofvirkni Atvinnuleysisbætur Já úr grunnskóla 

Viðm. 3 Alvarleg Ofvirkni Atvinnuleysisbætur Já úr framhaldsskóla 

Viðm. 4 Miðlungs Athyglisbrestur Fjárhagsaðstoð Já úr háskóla 

Viðm. 5 Miðlungs Athyglisbrestur Atvinnutekjur Já úr framhaldsskóla 

Viðm. 6 Alvarleg ADHD o.fl. Örorkulífeyrir Já úr framhaldsskóla 

Viðm. 7 Alvarleg ADHD o.fl. Fjárhagsaðstoð Já úr framhaldsskóla 

 

5.6 Niðurstöður viðtalsrannsóknar 

Hér verða raktar helstu niðurstöður þemagreiningar á viðtölunum sjö. Sérstaklega er horft til 

þess hvernig lesblinda hefur haft áhrif á nám og vinnu, hvernig skilningsleysi annarra hefur 

haft áhrif á líðan viðmælenda og könnuð reynsla þeirra af þjónustunni til að svara því hvernig 

samfélagið kemur til móts við þarfir þeirra. Til að ramma inn hvað unga fólkinu finnst sjálfu, 

er dreginn fram skýr vilji þeirra til breytinga og trú á framtíðina. Ummæli viðmælanda eru 

ekki túlkuð að svo stöddu né tengd heimildum um efnið. Það verður gert í umræðukafla hér 

á eftir.  

Þemun sem fram komu voru rótleysi, ákall um skilning, persónuleg þjónusta, vilji til 

breytinga og trú á framtíðina.  

Áður en lengra en haldið er vert að sjá hvernig viðmælendur lýsa lesblindunni sem þau 

glíma við. Lýsingarnar eru margvíslegar og hér eru aðeins birtar þrjár tilvitanir til að lesandinn 

fái innsýn í lesblinduvandann: 

Þá meina ég að ég skil íslenska málið, skil hvað orðin þýða en ég næ ekki almennilega að 

skilja hvað ég er að lesa. Alveg eins og bara tungumál sem er autt, tungumál sem ég skil 

ekki [...]12 Þetta ætti nú að heita lesskilningsblinda. 

[...] bara almennt það að muna hluti sem ég les og fá að setjast niður og lesa. Það er 

eitthvað sem ég get ekki sko [...] þú veist ég skrifa mjög illa og ég reyni að sleppa því eins 

og ég mögulega get. Ég vil helst ekki skrifa nafnið mitt sko. 

já ég held til dæmis að það vanti rosalega mikið upp á sjálfstraustið, ég held að það sé 

beintengt í þetta. Af því að maður er svo viss um að maður hafi rangt fyrir sér að maður 

oft stendur ekki upp fyrir því sem maður veit samt að er rétt. Það eru svo miklar 

                                                       
12 [...] merkir að tekin eru út orð eða setning til að stytta tilvitnun. 
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efasemdir. Já13. Og hérna svo sem er beintengt við lesblindu líka það hefur rosaleg áhrif 

á samskipti við fólk af því að tímaskyn er bara ekki til, það er bara ekki til. Það hefur ollið 

svo mörgum mörgum rifrildum og fýlu að það er bara, oj. 

5.6.1 Rótleysi – áhrif lesblindunnar á nám og störf  

Rótleysi getur þýtt staðfestuleysi einstaklingins en það getur líka þýtt að fólk geti ekki fest 

rætur vegna utanaðkomandi aðstæðna eða innri þátta. Þegar rótleysi er notað hér, felst ekki 

í því neinn dómur um rótleysi einstaklinganna í skilningi staðfestuleysis, heldur er horft til 

þess að rótleysi einkenni líf þeirra, stundum sem afleiðing af vanda foreldranna og stundum 

vegna skilnings- og stuðningsleysis í skólum, vinnu og/eða þar sem þau hafa notið þjónustu 

eins og í félagsþjónustu og vinnumiðlun. Hugtakið rótleysi er kannski eðlilegt í ljósi þess að 

allir viðmælendur eru einnig með ofvirkni, athyglisbrest eða hvoru tveggja og sumir með enn 

fleiri greiningar.  

Við ítrekaða yfirferð gagnanna í þemagreiningu kom hugtakið rótleysi tiltölulega 

snemma fram. Tveir þátttakendur notuðu það hugtak um líf sitt og þegar önnur viðtöl voru 

marglesin kom í ljós að þetta var víðtækara en hugtak og gat því staðið sem sjálfstætt þema.  

Rótleysið kemur fram í vinnu, skóla og einkalífi. Annar af tveimur viðmælendum sem 

hefur klárað framhaldsskóla, þurfti að fara í fjóra framhaldsskóla og þrisvar í einn þeirra til að 

ljúka stúdentsprófi. Hann lýsir framhaldskólagöngu sinni þannig: 

Sko ég veit ekki hvar ég á að draga mörkin milli hérna lesblindu og ADHD en hérna umh 

ef við tökum framhaldsskólann þá byrjaði ég í NN1, fór í framhaldsskólann á NN2 man 

ekki hvort ég tók pásu, fór í NN3, tók einhverja pásu, fór aftur í NN3, tók langa pásu og 

fór í framhaldsskólann NN4 eh þar var einhver námsráðgjafi sem fannst ég hafa einkenni 

lesblindu og ég fékk aðstoð þar, fékk glærur til að lesa mig í gegnum og svona og það var 

í fyrsta skipti sem ég entist lengur en eina önn í námi í framhaldsskóla. Svo flutti ég til XX 

aftur og kláraði síðustu önnina fyrir stúdentspróf í NN3. 

Rótleysi eins viðmælandans einkenndist af tíðum flutningum fjölskyldu hans milli landa 

þegar hann var barn. Hann var í sérstökum skóla fyrir börn með lesblindu og fleiri 

námsraskanir í 2 ár. Kom þá til Íslands í grunnskóla í 3 ár og fór aftur erlendis en þá í 

almennan skóla. Ekki festi hann rætur í grunnskóla á Íslandi. Um það segir hann: 

þetta var waste of time í skóla. Alveg gagnslaust, ég bara horfði upp í loftið þegar verið 

var að kenna dönsku eða sögu. Skildi ekki neitt.  

                                                       
13 Það sem er ritað í ská og feitletri í beinum tilvitnunum er innskot rannsakanda 
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Þessi viðmælandi lauk framhaldsskóla erlendis en hætti eftir eitt ár í háskóla. Við tók 

margvísleg vinnureynsla sem byrjaði í vegavinnu þar sem hann naut sín en „svo hef ég bara 

farið milli veitingastaða og nú síðast í sjoppu“ segir hann um síðustu ár. Óánægja virðist 

einkenna reynslu hans: „... ég var látinn vera í uppvaski, þó mér hafði verið lofað annað. Fékk 

aldrei það sem mér var lofað.“ 

Vinnureynsla hópsins er afar fjölbreytt. Má þakka það eða kenna um stuttu stoppi á 

hverjum stað. Sá 18 ára hefur ekki aldur til þess að hafa verið á mörgum stöðum en nefnir þó 

þrjá staði. Einn viðmælandi nefnir sjö staði þar sem hann hefur unnið við matreiðslu eða 

umsjón með mat. Aðspurður hafði hann aldrei unnið lengur en í eitt ár á hverjum stað. Í 

síðustu vinnu sinni fékk hann kvíðakast er hann var beðinn um að fara úr eldhúsinu fram á 

kassann (búðarkassann). Eftir það hætti viðkomandi þannig að lesblindan, og í þessu tilfelli 

einnig talnablinda, leiddi til atvinnumissis.  

[...] eins og til dæmis er ég beðin um að fara (.)14 „æji getur þú farið og tekið kassann í 2 

mínútur“ Þá er ég bara (.) Oh my God ((leikur með tilþrifum)) af því að ég get ekki 

reiknað þú veist ef ég er ekki með vasareikni ja þú veist ég get alveg gert einn plús einn 

og eitthvað svona en þegar þú veist að þetta eru eitthvað svona stórar tölur ja þá er bara 

ekki séns ég fæ bara kvíðakast þú veist ég panikka bara.  

Einn af yngstu viðmælendunum nefnir nokkrar verslanir sem hann hefur starfað í, allt 

matvöruverslanir með langan opnunartíma þar sem starfsmannaþörf og starfsmannavelta er 

greinilega mikil. Annar hefur tiltölulega einhæfa vinnureynslu en hann hefur unnið ýmsa 

verkamannavinnu. Hann segir einlæglega; „þar er engin þörf á því að maður viti neitt meira 

en maður þarf. [...] þarft ekki beint að vera búinn að gangast undir skóla.“ Þegar ég spurði 

hann hvort lesblindan hefði hamlað honum á vinnumarkaði sagði hann „Kannski ekki beint 

hamlað mér í vinnu en mér finnst það hafa hamlað tækifærum í vinnu.“ Vinnureynsla elsta 

viðmælandans sem er þrítugur er orðin fjölskrúðug: 

Ég er búin að vinna við alveg ýmislegt. Ég er búin að prófa að fara á sjó sem kokkur og 

háseti, búin að vinna í fiski búin að vinna á lager, í sko kjötvinnslu. Búin að vera á 

verkstæði og lager og búin að vinna við sjúkraflutninga, búin að vinna á leikskólum 

nokkrum, heimaþrif (.) barþjónn og svona á kaffihúsi (.) og veitingahúsi. 

                                                       
14 (.) Umhugsunarhik. Meira en eðlilegt hik í setningu sem er merkt með , eins og í ritmáli. 
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Einn viðmælandinn tengir sína fjölbreyttu vinnureynslu við lesblindu. Í viðtalinu kemur 

hann tvívegis inn á það að hafa misst vinnu er hann náði ekki tökum á tölvukerfi sem kallaði á 

góðan lesskilning. 

[...] ég hef verið aðstoðarsmiður ég hef unnið í Krónunni, hef unnið í KFC, hef unnið í 

bílaleigubransa, hef unnið í félagsmiðstöðum fatlaðra og ófatlaðra, ég hef unnið í 

Álverinu og ég hef unnið sem sagt (.) ég hef unnið margskonar vinnur en mér hefur í 

raun og veru alltaf gengið best í vinnu sem tengist líkamlegri hreyfingu. En eitthvað sem 

tengist lestri eins og það var mjög mikill lestur sem tengist bílaleigubransanum það er að 

segja að læra á svona tölvukerfi og alls konar svona dót. Það átti ég mjög bágt með að 

gera.  

Andstætt hugtak við rótleysi er fótfesta. Viðmælandi sem er giftur og á barn, var búinn 

að lýsa því hvernig rótleysi einkenndi allt hans líf, vinnuna og endalausa flutninga. Svo lýsti 

viðmælandinn því á athyglisverðan hátt hvernig maki og barn gáfu fótfestu.  

[...] núna eftir að ég gifti mig 2012 er það í fyrsta skipti sem ég er bara (.) ekkert að fara 

neitt skilurðu. Já slakað á og nú orðin mamma og þá bara get ég gleymt þessu þú veist, 

það bara. ((segir við sjálfa sig))15 „Hérna ertu og ef við förum eitthvað þá förum við öll 

saman.“ þú veist, ekki bara ég.  

En því fer fjarri að rótleysi hafi einungis komið fram í þemagreiningu. Við frekari 

greiningu viðtalanna út frá lýsandi fyrirbærafræði kemur sterkt fram upplifun viðmælenda 

sem tengist þemanu „Ákall um skilning.“ 

5.6.2 Ákall um skilning 

Í ljósi niðurstaðna Nalavany o.fl. (2013) um hvernig lesblindir leyna lesblindu sinni, sem 

ræddar voru í kafla 3.7.1 voru viðmælendur spurðir hvort þeir leyndu lesblindu sinni. Fimm 

viðmælenda leyna lesblindu sinni. Það kom rannsakanda á óvart hvað leyndin var beintengd 

upplifun þeirra af skilningsleysi. Þannig kom fram skýrt ákall um skilning sem afrakstur þess 

að setja leyndina á dagskrá. Einn kallar eftir upplýsingum og/eða vitundarvakningu um 

lesblindu og deilir sárri reynslu af því að hafa reynt að segja frá:  

En ég held að fólk þurfi að vera meira (.) upplýstara um sko hvernig fólki eða hvernig fólk 

sem er með lesblindu hvernig því líður og hvernig einkennin eru. Þannig að fólk skilji 

betur hvað við erum að ganga í gegnum í rauninni. Þú veist. Já Af því að ég held að fólk 

geri sér ekki grein fyrir alvarleika málsins þannig séð, þá er ekkert að fara breytast. 

Síðar bætir hann við: 

                                                       
15 (( )) Það sem er innan tvöfalds sviga er skýring rannsakanda. 
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Málið er að fólk skilur ekki hvað það er að vera lesblindur. Og þeim sem ég hef sagt til 

dæmis þú veist að ég sé með lesblindu og eigi ótrúlega erfitt með stærðfræði og skrifa 

og lesa og allt þetta. [...] „hvernig líður þér þegar þú ert að lesa?“ „Sérðu stafinu fljúga?“ 

[...] Maður fær svo skrýtnar spurningar af því að ég held að fólk bara finnist þetta ekkert 

vera alvarlegt. 

Einn viðmælandi lýsir því þegar hann raðar vörum vitlaust í hillurnar og fær fyrir það 

skammir. Svo segir hann: 

Það hefur verið mjög óþolandi og maður hefur fengið margar skammir út af því sko 

((flissar)) og maður getur ekki sagt bara „Ó fyrirgefðu ég er með lesblindu“ því þá bara. 

Fólk lítur ekki á lesblindu sem einhvern alvarlegan sem eitthvað alvarlegt dæmi skilurðu 

þannig að maður bara eitthvað; „bæti mig seinna“. 

Einn yngsti viðmælandinn leynir lesblindunni fyrir félögum sínum. Hann lýsir því þannig: 

Já ég geri það mjög mikið. Eins og til dæmis í gær þá bauð félagi minn mér að lesa 

eitthvað og ég (sýnir mér hvernig hann horfði á símann) þykist bara vera lesa. Og sagði 

svo bara ok og skilaði símanum. Ég geri þetta mjög oft. Já. Ég vill ekki segja öllum frá 

þessu. 

Annar viðmælandi segist hafa fordóma „gagnvart einstaklingum sem fela sig á bak við 

lesblindu. Mér finnst þeir skemma fyrir hinum“. Hann segist vera að tala um fólk sem hefur 

„enga greiningu, [...] kann ekki stafsetningu og það kann ekki málfar.“ Ég spyr hvort hann sé 

að tala um þá sem vantar greind og eru með svipuð einkenni og lesblindir hafa. „Já“ og það 

reynist afar viðkvæmt að vera spyrtur saman við fólk með þroskahömlun. Viðmælandinn 

tárast ítrekað í þessari umræðu og finnst greinilega erfitt að það séu sömu einkenni hjá 

lesblindum og þeim sem eru illa læsir og skrifandi vegna þroskahömlunar. Með lýsandi 

fyrirbærafræði má sjá hvernig það að fela lesblinduna virðist vera vörn til að vera ekki álitinn 

greindarskertur og þess vegna er ákallið um skilning svo sterkt. Annar viðmælandi er einnig í 

þeim sporum að langa ekki að leyna lesblindu sinni en gerir það í vörn sinni og ótta við að 

vera álitinn greindarskertur. Leyndarmálið um hans lesblindu er haldreipi til að reyna halda í 

eitthvert sjálfstraust. Hann hefur leynt lesblindu sinni á öllum vinnustöðum og gagnvart 

vinum:  

ég veit ekki hvort það sé af því að ég er svona að ég vill ekki að fólk komist (.) nálægt því 

hver ég er og hvernig ég er þú veist. 

Á sama tíma og þessi tenging við þá sem eru með alvarlega námserfiðleika vegna 

greindarskorts er erfið, er að mati eins viðmælands skortur á samsvörun við þá sem skara 
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fram úr. Honum var slík fyrirmynd mikilvæg fyrir eigin sjálfsálit. Hann segir: „Við erum ekki að 

sjá dæmi um það að menntað fólk eða fólk í góðum stöðum sé að koma fram og segja „Ég er 

lesblind“,  „Ég er lesblindur““. 

Erfiðleikar með tungumál voru talsvert rædd í viðtölunum og er það nefnt hér, þar sem 

þörf er á skilningi gagnvart þessum þætti lesblindunnar. Hljóðkerfisröskun er yfirleitt hluti af 

lesblindu og felur í sér vanda við að heyra framburð og greina ný orð. Á þessi vandi bæði við 

um móðurmál og erlend tungumál (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). Eins 

og sjá má í sumum tilvitnunum er ekki alltaf töluð rétt íslenska. Það er vafalaust vandi að 

hafa ekki betra vald á tungumálinu gagnvart öðru fólki og við aðstæður þar sem lögð er 

áhersla á rétt mál. Innflytjendur eru til dæmis verr settir í flestum samfélögum og er það 

almennt tengt slakri tungumálafærni á því móðurmáli sem er ríkjandi. Að einhverju leyti má 

væntanlega heimfæra þessa reynslu innflytjenda yfir á fólk með takmarkað vald á ríkjandi 

tungumáli, þó svo að ástæðan sé önnur, í þessu tilfelli lesblinda. 

Þrír viðmælanda ólust upp erlendis og/eða eiga annað foreldri sitt af erlendum uppruna. 

Þeir líta svo á að þeir séu tvítyngdir. Einn viðmælandi sem hefur alla tíð búið á Íslandi á í 

verulegum erfiðleikum með enskan framburð. Um það segir hann:  

Ég veit ekki hversu oft við sitjum hér á kvöldin og ég er að reyna læra eitthvað orð og 

maki minn segir það fyrir mig og ég sit eins og 4 ára og reyni að apa eftir honum. Og mér 

finnst þetta mjög erfitt.  

Ekki var spurt út í dönsku en erfiðleikar í dönsku í grunn- og framhaldsskóla komu upp í 

fjórum viðtölum af sjö. Þegar viðmælandi sem hafði verið á framhaldsskólabraut lýsti hatri 

sínu á dönsku, stríddi ég honum og sagði nokkrar vel valdar setningar á dönsku. Viðbrögðin 

voru skýr en sögð hlægjandi: “Dreptu mig ekki!”. Þetta vekur upp spurningar um af hverju 

verið sé að kenna öllum dönsku og/eða norræn tungumál, líka þeim sem eru á 

framhaldsskólabrautum eftir slakan námsárangur í grunnskóla og eiga í erfiðleikum með 

tungumálanám vegna röskunar sinnar. 

5.6.3 Persónuleg þjónusta 

Öll ungmennin höfðu skoðun á þeirri þjónustu sem þau hafa fengið. Mörg vilja breyta 

þjónustunni sem þau fá og hafa í ljósi reynslu sinnar ýmsar tillögur. Flest hafa bæði slæma og 

góða sögu að segja um stuðning í skóla og þjónustu innan velferðarkerfisins. Ýmis afgerandi 
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ummæli komu fram um þjónustuna, jákvæð og neikvæð og hlutlaus. Hér eru nokkur þeirra 

dregin fram en betur verður komið inn á þau síðar:  

1. „Mér finnst þetta bara vera svona vélmennakerfi.“ 

2. „Annars er þjónustan voðalega lítil, það er engin persónuleg þjónusta í gangi 
sko.“ 

3. „Tröppur eru auðveldar fyrir mann sem getur gengið en fyrir mann sem er í 
hjólastól getur þetta verið Everest. Þetta var Everest fyrir mér að sækja um 
bætur.“ 

4. „Nei. Þessar stofnanir hafa ekkert hjálpað.“  

5. „Það flottasta sem Vinnumálastofnun hefur gert var að senda mig á Dale 
Carnigie námskeið.“ 

6. „Þarna var ég bara, vildi sjá um þetta einn, ég vildi ekki hjálpina.“ 

7. „Ráðgjafarnir ættu að vera opnari með það (lesblinduna), þetta er ekkert 
feimnismál.“ 

 

Yngsti viðmælandinn hefur farið í tvo framhaldsskóla en stoppaði bara einn vetur í 

báðum. Hann hrósar sérstaklega öðrum þeirra sem er úti á landi fyrir góða þjónustu og 

stuðning sem hann lýsir þannig:  

Bara ef ég gat ekki lesið þá var þetta lesið fyrir mig. Ég fékk bara þá aðstoð sem mér 

vantaði. Já og þú veist ef prófin voru of erfið þá fékk ég kennara þaðan til að koma með 

mér í prófið og lesa upp spurningarnar. Já. Þannig að ég væri örugglega að skilja 

spurningarnar rétt. Einmitt. Þannig að ég fékk mína aðstoð við lesblinduna. Og þau hafa 

hjálpað mér mjög mikið í gegnum þarna. 

Ekki eru allir svona heppnir og segja þau ýmsar sögur út frá reynslu sinni úr skóla. Einn 

viðmælandi var að tala um lítið sjálfstraust og skólagöngu sína. Hann var spurður hvort hann 

tengdi skort á sjálfstrausti við reynslu af skólagöngu sem barn. Svarið var afdráttarlaust: 

Algerlega. Ég var látin skrifa sömu ritgerðina upp 7 sinnum af því að kennaranum líkaði 

hún ekki. [...] Sko ef þú gengur í skóla í 16 ár þar sem svarið er hérna „Djöfull ertu 

vitlaus“ já þá tekur alveg tíma að vinna úr því sko. 

Hugmyndir ungmennanna um breytingar til batnaðar eru margvíslegar. Einn leggur til að 

ráðgjafarnir séu opnari með lesblinduna. Þeir þurfi bara að spyrja: 
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((Ráðgjafarnir)) ættu að koma með það. Það getur hjálpað skilurðu. Það getur opnað 

augun fyrir skilurðu einhvernveginn öðruvísi aðstoð Já. Að vera opnari með það. Þetta er 

ekkert feimnismál. Þetta er ekki eitthvað að koma út úr skápnum skilurðu. Nei og hlæ 

við. Nei þú ert með lesblindu punktur. 

Tveir aðrir viðmælendur voru á svipuðum nótum og vilja ennfremur fá frekari 

upplýsingar hvað sé í boði til að mæta sértækum þörfum þeirra. Einn þeirra segir: 

Mætti kannski upplýsa fólk betur hvað er í boði, sérstaklega eins og hjá 

Vinnumálastofnun og Félagsmálastofnun sko. Já. Mér finnst þeir ekki nógu góðir í því, 

allavega ekki með mig að gera. 

Einn viðmælandi hefur bæði slæma og mjög góða reynslu af úrræðum sem hann fékk í 

gegnum Vinnumálastofnun. Slæma reynslan var að vera sendur á námskeið þar sem fram 

kom að nauðsynlegt væri að baða sig einu sinni á dag. Um áhrifin af því segir hann:  

Á meðan Vinnumálastofnun kemur til dæmis fram við fólk eins og þau séu vitleysingar 

eins og það þurfi að segja hverjum einasta sem kemur þarna inn hversu oft þarf að baða 

sig því annars komi vond lykt af manni já það er ekki að hjálpa neinum sko. 

Viðmælandinn var ekki á móti þessum skilaboðum þegar þau eiga við. Bendir jafnvel á 

lausnina og segir; „... ráðgjafinn sem hittir viðkomandi og sér að þetta er vandamál á bara að 

addressa það vandamál.“ Jákvæða reynslan var hins vegar þegar hann var sendur á Dale 

Carnegie námskeið. Sagði það það flottasta sem Vinnumálastofnun hefði gert fyrir sig. Bætir 

svo við: 

þeir sem eru lesblindir ég held að þeim mest af öllu vanti boost í sjálfstraustið. Já. Að 

vita að maður sé ekki vitlaus.  

Þegar einn viðmælandinn var spurður út í þjónustu Vinnumálastofnunar sagði hann: 

„Mér finnst þetta bara mjög mikið vera bara svona vélmennakerfi eitthvað.“ Rannsakandi 

skildi ekki orðið og þurfti í tvígang að spyrja hvað hann kallaði þetta. Þá ítrekaði hann orðið 

vélmennakerfi og bætti svo við: 

Þú veist þetta er bara svona „skráðu þig á netinu“ eins og núna voru öll samskiptin mín 

við þau á netinu. Já. Ég þurfti ekki að fara einu sinni þarna niðureftir. Nei. Ég er búin að 

senda allt, senda allt, öll gögn og allt bara í tölvupósti þú veist og svo skráði ég mig og 

bara búið. En það eru engin samskipti á milli. Nei. [...] það er allt í lagi að kalla inn fólk og 

svona, þú veist, tala við það, hvernig líður þér og hvað langar þig að gera og þú veist. [...] 

Já þetta er allt einhvernveginn svona bara digg digg digg digg og búið. 
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Annar viðmælandi tekur í sama streng og talar líka um nauðsyn persónulegrar þjónustu. 

Hann segir: „Annars er þjónustan voðalega lítil, það er engin persónuleg þjónusta í gangi 

sko.“ Öðrum var bent á upplýsingar á netinu þegar hann sótti um atvinnuleysisbætur. Hann 

lýsir því í tvígang í viðtalinu hvernig það tók hann 3 heila vinnudaga að sækja um 

atvinnuleysisbætur, þar sem hann reyndi aftur og aftur að lesa það sem fram kom á netinu. 

Samt minnir hann að hann hafi verið spurður út í lesblindu af ráðgjafa Vinnumálastofnunar. 

Síðar í viðtalinu rammar hann þetta inn:   

Það sem ég fékk frá fyrstu manneskjunni var einfalt og gott „Já þetta er allt á netinu, allt 

á vinnumalastofnun.is“ Sem segir ekkert við lesblindan mann. Það er engin lesblindur 

maður, sem er í alvöru lesblindur að fara á vinnumalastofnun.is og fara í lesa gegnum 

hvert einasta orð og reyna skilja það sem er í gangi þarna. Ég þurfti skýrar leiðbeiningar. 

[...] Ég skil alveg fólk sem fer á vefsíðu, horfir á og gefst upp. Ég er manneskjan sem fór 

og gerði það sem bent var á, á netinu. [...] Þetta er allt of flókið fyrir lesblindan mann. En 

ekki fyrir (.) Tröppur eru auðveldar fyrir mann sem getur gengið en fyrir mann sem er í 

hjólastól getur þetta verið Everest. Þetta var Everest fyrir mér að sækja um bætur. 

Rannsakandi: Það var Everest að sækja um bætur?  

Viðmælandi: Það var Everest að sækja um bætur. Sem ég veit ekki hvort er plan eða ekki 

en það er örugglega auðveldara fyrir einhvern sem kann að lesa. 

Já, skoðanir viðmælenda á þeirri þjónustu sem þeir hafa fengið eru gott veganesti sem 

unnið verður með í umræðukafla og svo vonandi áfram á vettvangi. 

5.6.4 Vilji – breytingar til batnaðar. 

Viðmælendur í rannsókninni voru fólk sem hafði skýran vilja. Þau vilja vinna, vilja læra og 

vilja breytingar til batnaðar á lífi sínu. Fjórir þátttakendur sögðu það skýrt að þeir vildu vinna 

og einn var kominn í vinnu þegar viðtalið var tekið. Aðrir vilja fara í skóla, þó svo að erfið 

reynsla sumra hamli því.  

Einn viðmælandi kemur þrisvar að því í viðtalinu að hann vilji vinna. Í eitt skiptið segir 

hann:  

Mig langar til að vinna, það er málið því ég nenni ekki vera á bótum lengur, það er svo 

leiðinlegt ferli, það er engu lagi líkt. Mig langar bara til þess að vinna og gera eitthvað því 

mig langar bara til að verða eitthvað skilurðu já mér langar ekki til að verða þessi gæi 

sem, eins og [...] X skilurðu, fastur í bótum og er bara eitthvað. Reykjandi kannabis og 

bara eitthvað þú veist gerir ekkert með líf sitt skilurðu.  

Annar viðmælandi kemur þrívegis inn á löngun sína til að fara í nám en lýsir því bæði í 

orðum og með líkamstjáningu þegar hann fær kvíðaköst tengd tilhugsuninni einni um skóla:  
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Ég var bara þú veist, lesblind, stærðfræðiblind, skriftarblind og bara allt. Já. Sem hefur 

rosaleg áhrif á mig finnst mér í daglega lífinu eins og til dæmis í vinnu og mig langar til 

dæmis rosalega mikið í skóla en það hræðir mig alveg á sama tíma alveg svakalega. Þá 

fæ ég bara þvílík kvíðaköst bara þegar ég fer að skoða skólasíður. Þannig að ég sleppi því 

bara. Ég bara get það ekki. [...] Þetta er bara svona yfirþyrmandi. 

Annar viðmælandi sem langar í nám segir: 

Ég er alveg til í að fá að fara í skóla [...] fleiri tækifæri já svona upp á menntun að gera og 

annað. [...] Ég væri alveg til að fá tækifæri til að klára grunnskóla og kannski almenna 

braut í menntaskóla. [...] öll mín skólaganga í gegnum tíðina hefur hrint mér frá því að 

fara aftur í skóla. 

Einn viðmælandi tekur mikla ábyrgð á eigin aðstæðum og tengir þær við eigin vilja. Hann 

telur það einungis undir sér einum komið hvernig honum vegnar í framtíðinni. Það virðist 

alveg úthugsað eins og fram kemur þegar ég spyr hann hvort hann telji sig geta blómstrað þó 

hann sé lesblindur: 

Já algerlega. Ef ég vel vinnur og hluti sem krefjast þess að vera ólesblindur þá mun það 

krefjast þess að mér líður ekki vel. En ef ég vel að vinna vinnur sem tengjast lítið lestri og 

ég vel að fara í menntaskóla og fyrirfram segja við alla kennarana ég hef brennandi 

áhuga á að klára þennan skóla en ég hef mjög mikinn erfiðleika með að lesa þá ætla ég, 

þá mun mér líða vel. Þetta fer algerlega eftir því hvernig ég tekst á við umhverfi mitt. 

Þegar vilji er til staðar, er grundvöllur til að vinna með hann að breytingum. En fleira 

jákvætt er til staðar sem tengja má lesblindu. Eins og komið hefur fram lítur Davis (2003) á 

lesblindu sem náðargáfu. Í viðtali við einn viðmælanda sagði hann mér frá hugmynd að appi 

(smáforriti) sem nýst gæti í kennslu lesblindra. Þessi viðmælandi vill fá að þróa forritið og í 

umræðum um það kom fram sérstakur en mikilvægur eiginleiki: „Ég er ótrúlega 

lausnamiðuð, [...] Og ég veit ekki hvort það sé lesblinda eða ADHD eða bæði af því að það 

virðist eiga við bæði að ég hugsa bara ekki eins og aðrir.“ 

Ákveðni og skýr vilji eru almennt taldir jákvæðir eiginleikar og einnig það að hugsa ekki 

eins og aðrir. Það kemur því kannski ekki á óvart að þetta fólk hafi trú á framtíðinni. 

5.6.5 Trú á framtíðinni 

Það ríkir bjartsýni hjá viðmælendum í þessari rannsókn þegar litið er til framtíðar. Einn horfir 

„mjög björtum“ augum á framtíðina enda „alveg komin í brilljant vinnu sko“. Framtíðin er 

ekki nærri því komin hjá öðrum sem er um tvítugt: 
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Já og líka bara þú veist (.) ég sé bara sjálfan mig bara svona sem bjartsýna manneskju 

miðað við það hvað ég var ógeðslega ((áhersla á þátíðina og ógeðslega)) svartsýnn hér 

áður fyrr. Maður var bara „Úff, það er allt svo ömurlegt“.[...] maður er bara nýorðinn 

tvítugur það er ekki eitthvað. Ég er nú ekki orðinn 95 ára og fara deyja á morgun skilurðu 

Nei. Ég á alla framtíðina að baki mér skilurðu. Af hverju að hafa áhyggjur af því hvað ég 

verð í framtíðinni þegar hún er ekki einu sinni nærri því komin. 

Sá yngsti er sama sinnis. Hefur trú á framtíðinni og finnst ekki tímabært að hafa áhyggjur 

af henni: „Ég er eiginlega ekkert byrjaður að hugsa neitt svo langt fram í tímann sko nei þó 

svo flestir séu byrjaðir á því. Mér líður bara vel eins og hún er orðin og ég vona að hún verði 

betri og björt bara.“ 

Annar ungur er líka heldur betur bjartsýnn á framtíðina og segir: „Ég er 22ja, ég er bara 

krakki skiluðru, ég veit það. Það eru bara rosalega margir kostir. Ég finn rosalega fátt til að 

væla yfir í raun og veru.“ Bætir svo við:  

Ég er rosalega þakklátur. Já hamingjusamur einstaklingur. Og þegar ég fæ svona 

augnablik, áður fyrr voru það dagar en þegar ég fæ augnablik í dag þar sem mér líður illa 

þá er ég ferlega flinkur í það að drepa þessa tilfinningu niður og búa til eitthvað gott í 

staðinn.  

Til að tengja viðtöl við kenningu Prilleltensky (2012) um tilfinningu fyrir því að búa í 

sanngjörnu umhverfi16 voru viðmælendur spurðir út í það. Fimm viðmælendum fannst lífið 

sanngjarnt sé litið á heildarmyndina, einum finnst það alls ekki og einn sá bæði sanngjarnar 

og ósanngjarnar hliðar á umhverfi sínu.  

                                                       
16 Ætlunin var að vinna meira út frá kenningum Prilleltensky um velsæld sem minnst er á á bls. 52. Horfið var frá 
því eftir frekari heimildaöflun. En hann var ofarlega í huga rannsakanda þegar viðtölin voru tekin.  
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6 Umræða  

Hér verður svarað rannsóknarspurningum með því að tengja kenningar, niðurstöður 

viðtalsrannsóknar og fræðilega umfjöllun. Grundvöllur rannsóknarinnar byggist á 

kenningum um styrkleikanálganir í félagsráðgjöf og kenningar um velsæld. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Hvaða þekking liggur fyrir um fjölda og aðstæður ungs fólk sem er hvorki í 
námi né vinnu og tengsl lesblindu við þann hóp?  

2. Hver er réttur ungs fólks sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við 
lesblindu til úrræða við hæfi? 

3. Hvernig metur ungt fólk sem glímir við lesblindu og er hvorki í námi né 
vinnu  stöðu sína og þjónustuna sem þau fá?   

6.1 Þekking á fjölda og aðstæðum ungs fólks sem er hvorki í námi né vinnu  

Um 4.100 einstaklingar eða 6,2% af aldurshópnum 16–29 ára á Íslandi tilheyra NEET 

hópnum sem hvorki er í námi né vinnu (OECD, 2016b). Rúmlega helmingur hópsins 

hefur einungis grunnskólamenntun og tekjur flestra eru atvinnuleysisbætur, 

fjárhagsaðstoð og/eða örorku- eða endurhæfingarlífeyrir (Tryggingastofnun ríkisins, 

2016b, Velferðarsvið 2016b; Vinnumálastofnun, 2016a, 2016b).  Einhver hluti hópsins 

hefur engar fastar tekjur en er á eigin framfæri, lifir mögulega á sparnaði eða er á 

framfæri fjölskyldu sinnar. Samkvæmt OECD á þessi hópur á hættu að verða félagslega 

einangraður, að verða með tekjur undir fátæktarmörkum og að skorta færni til að bæta 

fjárhagsstöðu sína.  

 Samkvæmt lýðheilsustefnu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2016b) frá árinu 

2016 er forsenda velsældar hvers samfélags þátttaka og að engir séu skildir útundan 

(Leave no one behind). Lagt er til að borin séu kennsl á þá sem verða undir í hverju 

samfélagi, eins og NEET hópurinn (e. subpopulations) og þær hindranir sem þeir mæta. 

Þá þurfi að skilgreina af hverju stofnanir samfélagins mæti ekki þörfum þessa fólks og 

vinni í þverfaglegum teymum að valdeflingu og þátttöku fólks til að breyta því sem 

breyta þarf. Undir þetta sjónarmið taka Halvorsen o.fl. (2013) sem rannsaka NEET 

hópinn og komast að þeirri niðurstöðu að samfélagið megi ekki undir neinum 
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kringumstæðum leyfa ungu fólki að einangrast. Þessar áherslur eru í anda 

styrkleikakenninga í félagsráðgjöf. 

Breska nef-stofnunin hefur skilgreint forsendur velsældar hvers einstaklings og 

byggir starf sitt á kenningum Stiglitz (2012). Niðurstaðan er að einstaklingar þurfi að lifa 

við fjárhagslegt öryggi, félagsleg staða þeirra að vera í jafnvægi og persónulegar bjargir 

eins og heilsa, sjálfsálit, seigla og bjartsýni að vera til staðar til að þeir nái að blómstra. 

Það gerist meðal annars séu styrkleikar fólks virtir (Hugrún Linda Guðmundsdóttir, 2013; 

nef, 2012). Staða ungmenna sem eru hvorki í vinnu né skóla er almennt slæm og flest 

þeirra búa við mjög takmörkuð fjárráð. Félagsleg staða þeirra hefur neikvæð áhrif á 

heilsufar, sérstaklega með tillit til geðrænna sjúkdóma (Olafson og Wadensjö, 2012; 

Halvorsen o.fl., 2013). Þau eiga því erfitt með að blómstra samkvæmt kenningu nef-

stofnunarinnar og að mati Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar og flestra þeirra 

fræðimanna sem vísað er til í fræðilegri umfjöllun rannsóknarinnar í kafla 3, líður 

samfélagið í heild sinni fyrir það. Bætist lesblinda við í ofanálag hefur það neikvæð áhrif 

á sjálfsmat og þar með getu fólks að mati félagsráðgjafanna Nalavany og félaga (2013). 

Fyrsta sýnilega skrefið í átt að félagslegri einangrun ungs fólks er brotthvarf úr 

framhaldsnámi. Það leiðir til menntunarskorts sem aftur leiðir til frekari hindrana á 

vinnumarkaði (Albæk o.fl., 2015). Eins og áður hefur komið fram þá bendir Sigrún 

Harðardóttir (2015) á að rannsóknir sýni að þeir sem hverfa frá námi geti staðið frammi 

fyrir skertum lífsgæðum, sálfélagslegum erfiðleikum og eigi á hættu að verða háðir 

þjónustu velferðarkerfisins. Brotthvarf úr framhaldsskóla hérlendis er með því mesta 

sem þekkist í vestrænum löndum að mati OECD (Hagstofa Íslands, 2014). Margvíslegar 

ástæður eru fyrir brotthvarfi úr námi en íslenskir fræðimenn hafa bent á að brotthvarf 

verður mest meðal þeirra sem standa verr hvað varðar líðan og námsgetu (Sigrún 

Harðardóttir, 2015). Þegar ungu atvinnulausu fólki var boðið í nám á vegum Nám er 

vinnandi vegur (Inga Guðrún Kristjánsdóttir, 2013) kom í ljós að lesblinda og aðrir 

námsörðugleikar voru helsta hindrunin sem í vegi stóð. Þá sýndi rannsókn OECD (2013) 

tengsl milli atvinnuleysis og slakrar lestrarfærni. Ungt fólk sem nýlega er komið með 

örorku- eða endurhæfingarlífeyri hérlendis vegna geðraskana eða stoðkerfissjúkdóma 

hættir í námi vegna áhugaleysis (50%), veikinda (46%), vanlíðunar í skóla (40%), 

námsörðugleika (37%) og/eða af því að því finnst námið of erfitt (30%). Í sömu rannsókn 
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kom fram að 33% hópsins undir þrítugu hafa verið greind lesblind og því er ekki ólíklegt 

að þeim sem hafa hætt vegna námserfiðleika séu úr þeim hópi (Félagsvísindastofnun, 

2016).  

Hægt er að breyta þessari stöðu til hins betra. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(2016b) leggur til greiningar- og innleiðingartækið Innov8, sem metur af hverju stofnanir 

mæta ekki þörfum fólks sem verður undir í samfélaginu. Þá eru til leiðir til að mæta 

áhugaleysi, vanlíðan og námserfiðleikum hjá ungu fólki og það er hagkvæmara að bjóða 

upp á nám við hæfi frekar en brotthvarf (Sigrún Harðardóttir, 2015). Rannsakandi er 

sannfærður um að það þurfi lítið til að breyta mjög miklu fyrir nemendur sem annars 

flosna upp úr námi.  

Þó að atvinnuleysi hafi verið lítið á Íslandi árið 2016 voru engu að síður um 560–850 

ungmenni á aldrinum 16-29 ára sem hafa eingöngu lokið grunnskóla atvinnulaus í 

hverjum mánuði haustið 2016 (Vinnumálastofnun, 2016a). Lítil menntun ungs 

atvinnulauss fólks er í öfugu hlutfalli við það sem almennt gerist, því að menntun ungs 

fólks er almennt meiri en þeirra sem eldri eru (Hagstofa Íslands, 2016b). Þetta bendir til 

þörfum þessa hóps hafi ekki verið mætt af einhverjum ástæðum innan skólakerfisins. 

Lítil menntun hafur neikvæð áhrif á stöðu fólks á vinnumarkaði (Guðný Björk Eydal o.fl. 

2012) og samkvæmt OECD (2013) mun bilið milli þeirra sem eru í vinnu og/eða námi og 

hinna sem eru óvirkir breikka til muna þar sem ákveðin færniskerðing á sér smám saman 

stað þegar fólk er hvorki í námi né vinnu. Að mati Olsen og Tägtström (2013) er 

nærtækara að miða við 6 mánuði, frekar en 12 mánuði þegar talað er um 

langtímaatvinnuleysi meðal ungs fólk í ljósi þess hversu fljótt félagsleg og heilsufarsleg 

vandamál koma upp hjá þessum hópi. 

En það er fleira en skortur á menntun sem ungt fólk þarf að glíma við. Rannsókn 

Klöru Valgerðar Brynjólfsdóttur (2013) sýndi að 30% ungs fólks, 18–24 ára sem hafði 

fengið fjárhagsaðstoð í sex mánuði eða lengur árið 2008, glímdi við þunglyndi og 60% 

voru í vanda vegna neyslu vímuefna. Erlendar rannsóknir sýna ennfremur hvernig ungt 

fólk í NEET hópnum einangrast félagslega og býr við fjárhagslega og félagslega fátækt 

sem leiðir til verri heilsu en almennt gerist (Halvorsen o.fl., 2013; Scarpetta og Sonnet, 

2012) og neytir vímuefna í meira mæli en annað ungt fólk (Baggio o.fl., 2015; Coleman-

Mellor, 2016). Í þessari rannsóknarvinnu hefur hugtakið fátækragildra verið 
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rannsakanda ofarlega í huga þó að einungis tveir viðmælendur töluðu eins og þeir væru 

fastir í vonlítilli stöðu. Halvorsen o.fl. (2013) og Olsen og Tägtström (2013) sem 

rannsakað hafa NEET hópinn tala mjög ákveðið um vítahring sem unga fólkið lendir í 

sem einungis eykur á erfiðleika þess til lengri tíma litið. 

Hvernig er lesblinda áhrifavaldur í þessari stöðu? 

Nalavany og félagar (2011, 2013) sýndu fram á að lesblinda er neikvæður áhrifavaldur í 

námi og í vinnu. Það tengist sálfélagslegum erfiðleikum fólks, lágu sjálfsáliti, þunglyndi 

og kvíða. Skilningsleysi í samfélaginu og lítill stuðningur við fullorðna lesblinda 

einstaklinga veldur erfiðleikum á vinnumarkaði (Nalavany o.fl., 2011), ekki síst vegna 

þess að um helmingur lesblindra leynir lesblindunni og fær því ekki þann stuðning sem 

þeir gætu fengið (Gerber, 2012). Í rannsókninni Ungt fólk utan skóla sem Rannsókn og 

greining (2010) gerði árið 2009 voru 16–20 ára fyrrum nemendur spurðir hvort lesblinda 

hafi haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Tæp 20% þátttakenda svöruðu því til, að 

lesblinda hefði haft áhrif á frammistöðu þeirra í námi, þar af töldu 11,3% hana hafa haft 

mikil áhrif og 8% mjög mikil áhrif. 

Allir viðmælendur í viðtalsrannsókninni hafa verið rótlausir á vinnumarkaði og í 

námi. Líklega hefur það áhrif að allir viðmælendur glíma bæði við lesblindu og ofvirkni 

með og/eða án athyglisbrests. Yfirlitsrannsókn Sextons og félaga (2011) sýnir að þeir 

sem hafa þessa samsettu röskun, sem stundum er nefnd ADHD+D, eigi við meiri 

sálfélagslegan vanda að glíma en sé einungis um lesblindu að ræða. 

6.2 Réttur ungs fólks sem er hvorki í námi né vinnu og glímir við lesblindu 

Innihaldsgreining á lögum og opinberri stefnumótun leiddi í ljós skýran rétt fólks til 

menntunar, starfs- og/eða námsendurhæfingar, þótt það eigi í vanda vegna slakrar 

stöðu á vinnumarkaði, lítillar formlegrar menntunar/og eða lesblindu.. Íslenska 

samfélagið getur því lagt áherslu á að mæta þörfum ungs fólks sem er hvorki í námi né 

vinnu og glímir við lesblindu.  

Af þeim tíu skjölum sem voru innihaldsgreind fjölluðu átta þeirra sérstaklega um 

lesblindu og/eða leshömlun, og á þann veg að mæta ætti þörfum henni tengdri. Skjölin 

og niðurstöður má sjá í töflu 4, bls. 56. Félagsleg menntastefna Reykjavíkurborgar 

(2014), lög um framhaldsfræðslu tryggja einnig rétt til áframhaldandi menntunar fyrir þá 

sem hafa litla formlega menntun. Þannig stuðlar löggjöf um fullorðinsfræðslu, ásamt 
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lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga og lögum um vinnumarkaðasaðgerðir að því að 

hægt sé að bjóða upp á sérstök úrræði fyrir þennan hóp. Þá gera bæði löggjöf, 

aðalnámskrár og félagsleg menntastefna Reykjavíkurborgar ráð fyrir að úrræði og/eða 

námsgögn séu sérsniðin að þörfum fólks.  

Þegar litið var til þess hvaða þjónusta og stuðningur væri í boði fyrir fólk með litla 

formlega menntun og þá sem eru með lesblindu kom í ljós að margvísleg 

menntunartilboð, náms- og starfsendurhæfing eru í boði, jafnvel svo mikið að það 

vantar þátttakendur á námskeið og í þjálfun.  

Menntun skilar okkur betra samfélagi að mati Stiglitz (2012). Menntun gerir 

gæfumun varðandi framtíðarhorfur þeirra sem detta út af vinnumarkaði og menntun 

bætir færni og horfur þeirra sem eru á vinnumarkaði (OECD, 2016b). Að sama skapi 

hefur lítil menntun slæm áhrif á heilsu fólks (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2016a). 

Þrátt fyrir að á Íslandi eigi fólk rétt á menntun og að hún sé í boði sem og starfs- og 

námsendurhæfing er ljóst að fólk nær hvorki að nýta sér skólakerfið né eru sveigjanlegir 

valkostir fullnýttir. Skoða þarf hvort fátækt og/eða andleg líðan fólks, eða viðmót 

skólanna eða þeirra sem bjóða upp á valkosti við þá, hindri að fólk geti nýtt sér réttindi 

sín. Nýta má Innov8 greiningartæki Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar til að meta 

slíkar hindranir. Það hefur sýnt sig að starfsendurhæfing dregur úr líkum á fátækt og 

félagslegri einangrun (Halldór S. Guðmundsson, 2011) og fjárhagslegur ávinningur 

starfsendurhæfingar er óumdeildur og hleypur á milljörðum króna (VIRK, 2016a). Af 

þessu má leiða þau rök að ódýrara sé að mæta þörfum ungs fólks betur í skólakerfinu 

eða eftir því sem við á með endurhæfingu svo það eigi möguleika á að vera virkir 

þjóðfélagsþegnar frekar en að verða háð velferðarkerfinu vegna framfærslu og 

stuðnings. 

6.3 Mat unga fólksins sjálfs á stöðu sinni og þjónustunni sem þau fá 

Í viðtalshluta þessarar rannsóknar var talað við sjö einstaklinga sem glíma við lesblindu, 

ofvirkni með og/eða án athyglisbrests. Öll hafa þau horfið burt frá námi en á 

mismunandi skólastigum. Einn þátttakandi hætti nokkru áður en grunnskóla lauk og 

annar hafði nýlega lokið háskólanámi, en hafði þrátt fyrir það meiri reynslu af því að 

hverfa frá námi og skipta um skóla en aðrir. Öll hafa þau fjölskrúðuga vinnureynslu sem 

tengist því að þau staldra stutt við á hverjum stað. Ekki er ætlunin að alhæfa um ungt 
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fólk í svipuðum sporum út frá þeim sjö einstaklingum sem talað var við. En reynsla 

viðmælendanna er markverð og hún gefur mikilvægar vísbendingar um stöðu þeirra og 

hvernig hægt er að efla þjónustu við þau og aðra í sambærilegum aðstæðum. Frásagnir 

þeirra eru ekki síst markverðar þegar reynsla þeirra er skoðuð í samhengi við aðrar 

fyrirliggjandi rannsóknir.  

Ákall um skilning á lesblindu er ein meginniðurstaða rannsóknarinnar. Viðmælendur 

upplifa skilningsleysi víða í samfélaginu, ekki síst á vinnustöðum. Fimm af sjö 

viðmælendum leyna lesblindu sinni, oft vegna fyrri reynslu af því að segja frá henni og 

skilningsleysi sem þau mættu.  

Einn viðmælandi mælti með vitundarvakningu um lesblindu. Vitundarvakning yrði 

ekki einungis til þess að fræða almenning og þjónustuaðila um lesblindu, heldur yki slíkt 

einnig líkur á velsæld þeirra sem eru lesblindir (Nalavany og Carawan, 2011 og 

Prilleltensky, 2012). Þá er mikilvægt taka tillit til sérstöðu lesblindra og spyrða ekki 

lesblindu saman við alla aðra námsörðugleika, eins og Nalavany og félagar benda á og 

viðmælendur í rannsókninni voru sérstaklega viðkvæmir fyrir. Það getur verið lykill að 

því að afhjúpa leyndina sem er mörgu lesblindu fólki erfiður þröskuldur og auka sjálfsálit 

þess sem er almennt mjög lágt (Nalavany o.fl., 2013). nef-stofnunin bendir einnig á 

mikilvægi þess að efla sjálfsálit fólks sem er ein af grundvallarforsendum þess að fólk nái 

að blómstra. Til að það sé mögulegt þarf að auka skilning á lesblindu þannig að fólk þurfi 

ekki að leyna henni. Erlendar rannsóknir sýna að þar geta félagsráðgjafar lagt mikið af 

mörkum með stuðningi við einstaklinga, fjölskyldur þeirra, skóla og vinnustaði. 

Mögulega gæti vitundarvakning að einhverju leyti einnig aukið skilning á því hversu 

erfiðlega lesblindu fólki gengur að læra tungumál, þar á meðal sitt eigið. Saleebey (2000) 

bendir sérstaklega á það í umfjöllun sinni um mikilvægi styrkleikanálgana að taka þurfi 

tillit til þess í valdeflingu, ef fólk hefur ekki gott vald á tungumálinu.  

6.3.1 Vilji til breytinga, trú á framtíðina og bjartsýni 

Hægt er að færa rök fyrir því að viðmælendur í þessari rannsókn séu bjartsýnni en 

gengur og gerist meðal ungs fólks í svipuðum sporum, þar sem þau buðu sig öll fram til 

þátttöku. Það getur gefið jákvæðari niðurstöður en ella (Braun og Clarke, 2013). En því 

er ekki að neita að allir viðmælendur í rannsókninni eru ákveðnir persónuleikar, flestir 

eða fimm af sjö hafa allt í senn, trú á framtíðinni og finnst lífið sanngjarnt og eru 
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bjartsýn. Flest höfðu einnig skýran vilja um að vinna, læra og gera breytingar til 

batnaðar á lífi sínu.  

Þegar hið jákvæða er sett í brennidepil er alveg ljóst að samkvæmt kenningu 

Prilleltensky (2012) eiga flestir möguleika á velsæld og vonin glæðist enn frekar við þá 

staðreynd að sjálfir vilja þeir breytingar til batnaðar. Það er í samræmi við rannsókn 

Jóhönnu Rósu Arnardóttur (2013) sem benti á að einungis vantaði tækifæri, ekki vilja. Í 

rannsókn Félagsvísindastofnunar (2016) á ungu fólki með örorku- eða 

endurhæfingarlífeyri kemur fram gagnrýni þessa unga fólks á að þörfum þess fyrir 

stuðning hafi ekki verið mætt fyrr. Sömu niðurstöður má sjá í rannsókn meðal 19 

ungmenna í Finnlandi (Norden, 2016b) og 22 ungmenna á Íslandi, Færeyjum og Noregi 

(Norden, 2016) sem voru án vinnu, ekki í skóla og glímdu við geðræna erfiðleika. Ef við 

mætum fólki í þeirri stöðu sem viðmælendur voru í í þessari rannsókn voru í, verður 

kannski ekki ástæða til að horfa til baka eftir einhver ár og segja – ég hefði viljað fá 

þjónustu fyrr. Það virðist vera hægt að koma í veg fyrir það.  

 Vandi ungs fólks sem hvorki er í námi né vinnu var skoðaður út frá 

styrkleikakenningum í félagsráðgjöf sem beita valdeflingu sem tæki til breytinga. Til að 

valdeflast þarf að vera vilji til að taka við valdi og gera eitthvað með það. Þegar 

þátttakendur voru spurðir um styrkleika sína (sjá kafla 5.5) kom skýrt fram að þeir eru 

ákveðnir og hafa sterkan vilja til að breyta aðstæðum til hins betra. Þetta ætti að vera 

lykill að góðum árangri fái þessir einstaklingar tækifæri og vald yfir eigin lífi. Samkvæmt 

sömu kenningum þurfa félagsráðgjafar, að gefa frá sér sérfræðivaldið sem felst í 

þekkingu og tungumáli, og valdefla þá sem þeir vinna með. Í því er fólgin sanngirni þar 

sem félagsráðgjafar öðlast þekkingu sína meðal annars af reynslu fólksins sem þeir vinna 

með. Mæta þarf fólki þar sem það er statt hverju sinni. Þeir sem misst hafa stjórn á eigin 

lífi vegna félagslegra aðstæðna sinna innri þátta, gætu nýtt sér valdeflingu. 

6.3.2 Það sem félagsráðgjafar geta lagt af mörkum 

Bjartsýni er góð og vonandi fleytir hún viðmælendum þessarar rannsóknar áfram þar til 

aðstæður þeirra verða betri. Sú spurning vaknar, aftur á móti, hvort þau hafi ekki fengið 

fræðslu um hversu alvarlegt það sé að vera atvinnulaus og ekki í námi í langan tíma og 

séu af þeim sökum andvaralaus um hvað bíði þeirra verði núverandi ástand viðvarandi. 

Samkvæmt siðareglum, lögum um heilbrigðisstarfsmenn og lögum um réttindi sjúklinga 
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hafa félagsráðgjafar ríka upplýsingaskyldu. Ekki síst er upplýsingaskyldan mikilvæg í 

vinnu með fólki sem á erfitt með að afla sér upplýsinga, svo sem vegna lesblindu. Hluti 

af valdeflandi vinnu er að virða sjálfsákvörðunarrétt fólks og leyfa því að taka ákvarðanir 

um eigin framtíð. Til að eiga möguleika á að taka upplýstar ákvarðanir þarf upplýsingar. 

Félagsráðgjafar hafa yfir að ráða fagþekkingu og reynslu sem þeir verða að deila til að 

uppfylla faglegar og siðferðislegar kröfur sem til þeirra eru gerðar.  

Þegar lyf eru seld, þarf að upplýsa kaupendur um aukaverkanir af lyfinu. Það er 

umhugsunarefni hvort við félagsráðgjafar ættum að taka upp það vinnulag að upplýsa 

fólk sem við vinnum með um mögulegar aukaverkanir af því að vera hvorki í námi né í 

vinnu. Slíkar upplýsingar þyrfti þá að veita þegar sótt er um atvinnuleysisbætur og 

fjárhagsaðstoð. Við þetta mætti bæta upplýsingagjöf um hvernig horfur breytast með 

þátttöku í virkniúrræðum eða annarri endurhæfingu. Líklega gæti breytt vinnulag þar 

sem allar upplýsingar væru aðgengilegar og allir meðvitaðir um kosti og galla hverrar 

leiðar, skapað traust almennings og stjórnvalda á félagsráðgjöf og faglegri hæfni 

félagsráðgjafa. Þá værum við að vinna samkvæmt 17. gr. siðareglna íslenskra 

félagsráðgjafa sem vísað var til í kaflanum um siðareglur og upplýsingaskyldu. 

Það er fagleg og siðferðileg skylda félagsráðgjafa að vinna út frá heildarsýn. Hluti af 

því er að hafa yfirsýn yfir þær bjargir og/eða úrræði sem samfélagið hefur yfir að ráða. Í 

vettvangsheimsóknum komu fram upplýsingar um vannýtt úrræði hjá Mími símenntun, 

Fjölsmiðjunni og Námsflokkum Reykjavíkur sem öll eru ætluð fólki sem hvorki er í vinnu 

né námi og glímir við lesblindu. Full ástæða er til þess að kortleggja stöðuna og hafa 

upplýsingar til reiðu um hvað sé í boði, mögulega með rafrænum úrræðabanka. 

Félagsráðgjafar eru sérstaklega menntaðir í að vinna með fjölskyldum. Rannsóknir 

Nalavany o.fl. (2013), Stampoltzis og Polychronopoulou (2009) og Wilson o.fl. (2009) 

sýna fram á mikilvægi fjölskyldustuðnings og hve ungu fólki vegnar betur ef það hefur 

stuðning fjölskyldu sinnar, en ekki síður lesblindu fólki á öllum aldri sem vill komast út úr 

leyndinni og fá þann stuðning sem í boði er vegna hindrana lesblindunnar.  

6.3.3 Þjónustan verði í þágu þeirra sem njóta hennar 

Ábendingar um betri þjónustu má finna víða og eru þær nokkuð samhljóða hvort sem 

þær komu frá viðmælendum í þessari rannsókn, unga fólkinu í Finnlandi, Íslandi, 

Færeyjum og Noregi, unga fólkinu sem er nýlega komið með örorku- eða 
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endurhæfingarlífeyri hér á landi og frá ráðgjöfum og sérfræðingum í öllum þessum 

rannsóknum. Það er því vitað hver fyrstu skrefin þurfa að vera og hagnýtar ábendingar 

er að finna hjá fræðasamfélaginu sem skrifar fyrir Norrænu ráðherranefndina (Norden, 

2015, 2016, 2016a; 2016b). Fólk virðist sammála um að það þurfi gera þjónustuna 

aðgengilegri (e. low threshold), til dæmis með sveigjanlegri opnunar- og viðtalstímum 

(e. drop in office hours), menntunarkröfum, vinnutíma, vinnuhlutfalli og að stofnanir 

vinni saman en vísi ekki hver á aðra þegar og ef ungt fólk myndar traust á einum stað 

eða gagnvart einum ráðgjafa. Unga fólkið vill afnema hugtakið óvinnufærni (e. incapable 

of work) því það sé of afgerandi og stimpli þau óvinnufær til framtíðar. Það vill að litið 

verði til styrkleika þess og getu og því finnst verra að vera í úrræðum og vill frekar vera 

hluti af uppbyggilegu samfélagi.   

Finnska viðtalsrannsóknin með 19 ungmennum sem eru hvorki í námi né vinnu 

(Norden, 2016b) sýnir ennfremur vilja unga fólksins til að veita og þiggja 

jafningjastuðning (e. expertise by experience). Í íslensku, færeysku og norsku 

rannsókninni þar sem meira var horft til geðrænna erfiðleika kemur þessi ósk hins vegar 

ekki fram, þannig að þetta fer væntanlega eftir eðli vandans. Félagsráðgjafar og aðrir 

sem sinna þessum hópi þurfa þá að nýta sitt sérfræðivald til að efla þekkingu fólks sem 

gæti sinnt jafningjaráðgjöf. 

Unga lesblinda fólkið í þessari rannsókn vill persónulega þjónustu í stað rafrænnar. 

Það lítur á tilvísun á netið sem vélmennakerfi og einn viðmælandi kallaði það „Everest“ 

að sækja um bætur á þann hátt. Því finnst sjálfsagt og gott ef það væri kallað til, rætt við 

það persónulega og spurt út í lesblindu. Ef spurt væri út í lesblindu, gætu 

Vinnumálastofnun og velferðarstofnanir sveitarfélaganna að minnsta kosti kallað til þá 

sem þannig er ástatt um. Í þessari rannsókn var rafrænni þjónustu lýst sem; „digg, digg, 

digg, digg og búið“ og upplýst að slíkt mætti ekki þörfum viðkomandi viðmælanda. 

Ef þjónustan á að mæta þörfum fólks, þarf að vita hverjar þarfirnar eru. Fram hefur 

komið að um helmingur lesblindra leynir lesblindunni og í þessari rannsókn gera það 

fimm af sjö viðmælendum. Full ástæða virðist því vera til aukinnar skimunar eða að 

spyrja fólk út í þennan mögulega neikvæða áhrifaþátt á nám og vinnu.  Til þess að hægt 

sé að mæta þessum hópi virðist því augljóst að efla þurfi þekkingu félagsráðgjafa og 
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annarra faghópa sem vinna með ungu fólk á einkennum lesblindu, afleiðingum og 

úrræðum.  

6.4 Næstu skref 

Ungt fólk sem er utan vinnu og skóla er hópur sem tekur breytingum ár frá ári.  Það væri 

fengur að því að fylgja einhverjum þeirra eftir til að sjá hvernig þeim vegnar í 

framtíðinni. Í símtölum þar sem niðurstöður og tilvitnanir voru bornar undir 

viðmælendur voru þeir spurðir hvort leiðbeinandi í þessari rannsókn, Dr. Guðný Björk 

Eydal prófessor, mætti geyma viðtölin við þá á lokuðu heimasvæði sínu í Háskóla Íslands 

og hvort rannsakandi mætti hafa samband við þau að nokkrum árum liðnum og kanna 

hvernig þeim hafi vegnað. Sex af sjö viðmælendum hafa gefið munnlegt leyfi fyrir því og 

finnst reyndar spennandi að við þau verði talað síðar. Sá sem ekki gaf leyfi sá ekki fyrir 

sér að hann yrði hér á landi í framtíðinni.  Að sjálfsögðu verður sótt um leyfi fyrir slíkri 

rannsókn til Persónuverndar. 

Í finnsku viðtalsrannsókninni við 19-menningana er bent á að hver ný kynslóð búi 

yfir reynslu sem taka þarf mark á. Þeir segja að ekki dugi að láta „gamla“ þekkingu eða 

þekkingu kerfisins duga gagnvart nýjum notendum (Norden, 2016b). Þessar ábendingar 

eru einnig í anda valdeflandi notendasamráðs sem kallar á stöðugar rannsóknir á vilja og 

viðhorfum fólks.  

Tvær erlendar en afar ólíkar rannsóknir, lesnar í tengslum við gerð yfirlits um stöðu 

þekkingar, kalla á íslenskar útfærslur að mati rannsakanda. Rannsókn Kauppinen o.fl. 

(2014) sýnir hve fjárhagsleg og félagsleg staða foreldra hefur mikil áhrif á 

framtíðarfjárhagsstöðu barna þeirra og þörf fyrir fjárhagsaðstoð. Áhrifin voru mest í 

Svíþjóð sem bendir til þess að félagslegur hreyfanleiki þar sé ekki mikill sem þýðir að fólk 

festist í þeirri stétt sem það vex upp í. Þarft væri að gera sambærilega rannsókn á Íslandi 

og bera niðurstöður saman við erlendar rannsóknir.  

Skýrsluhöfundar OECD (2013) rannsóknarinnar á grunnfærni fólks í 24 löndum 

benda á, að fólk með litla færni og ekki er í skóla og/eða vinnu dregst aftur úr og bilið 

milli þess og annarra vex. Því er að mati rannsakanda þörf á rannsókn á grunnfærni 

Íslendinga í lestri, reikningi og upplýsingatækni. Ekki er ætlunin að bera þetta saman við 

OECD rannsóknina, heldur til að meta þarfir fólks fyrir stuðning inn í nám og/eða vinnu. 

Námsframboð í sí- og endurmenntun þarf stöðugt að þróast út frá breytingum 
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samfélagsins, vilja fólksins og þörfum vinnumarkaðarins þannig að það nái til fólks og 

komi í veg fyrir að óbrúanlegt bil myndist milli þeirra sem menntast og/eða eru í vinnu 

og hinna sem standa þar fyrir utan. 
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7 Lokaorð 

Að mínu mati býr of stór hópur í samfélaginu við félagslega og fjárhagslega fátækt, 

sérstaklega í ljósi þess hve góður árangur næst þegar fólki eru gefin tækifæri með námi 

og náms- og starfsþjálfunarúrræðum. Þó að hlutfall þeirra sem búa við fátækt sé ekki 

hátt borið saman við önnur lönd eru þetta of margir einstaklingar í okkar fámenna 

samfélagi.  

Fólk sem hvorki er í vinnu né námi hefur flest framfærslu af fjárhagsaðstoð eða 

atvinnuleysisbótum og svo oft síðar frá almannatryggingum. Það unga fólk sem nýtir 

þessi úrræði gerir það því það sér ekki aðra möguleika. Margir veikjast reyndar það illa 

snemma á lífsleiðinni að endurhæfing til starfs er ekki raunhæfur möguleiki. Aðrir 

veikjast af sjúkdómum sem oft viðráðanlegir og hafa raskanir sem versna við óvirkni og 

félagslega einangrun. Þegar við bjóðum fólki upp á örorkulífeyri sem heldur því í undir 

fátæktarmörkum höfum við í raun skilið þetta það unga fólk eftir á stað þar sem hætta á 

félagslegri útskúfun og auknu heilsuleysi eykst. Ekki er tekist á við vanda fólksins og það 

stutt til þátttöku og virkni með viðeigandi úrræðum þó svo okkur beri siðferðileg skylda 

til þess því okkar eigin samfélagslegu stofnanir mættu ekki þörfum þeirra þegar þau sjálf 

þurftu og vildu fá stuðning. Ef samfélagið leyfir sér að setja ungt fólk þannig til hliðar 

vinnur það þvert gegn því sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, Norræna 

ráðherranefndin og rannsóknarsamfélagið hefur bent á. Ég nefndi einnig í ritgerðinni að 

slíkt vinnur ekki bara gegn hagsmunum viðkomandi einstaklinga og fjölskyldna þeirra 

heldur er einnig dýrkeypt fyrir samfélagið í heild. Hér fara því saman hagsmunir 

einstaklinga og samfélagsins og því erfitt að skilja hvers vegna við verjum ekki meiri 

fjármunum í þjónustu við ungt fólk þar sem þeim er vel varið og leiða til lengri tíma til 

lægri útgjalda fyrir félags- og heilbrigðiskerfi. 

Samfélagið hefur yfir að ráða þekkingu á hvernig megi koma í veg fyrir félagslega 

einangrun og fátækt og hvernig megi stuðla að því að fólk nái að blómstra á eigin 

forsendum. Til að mæta þörfum ungs fólks sem fótar sig ekki í vinnu né í námi og á við 

sértæka erfiðleika að stríða svo sem lesblindu þarf þverfaglega samvinnu ríkis, 

sveitarfélaga, vinnumarkaðarins og frjálsra félagasamtaka. Stofnanir sem tilheyra 
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mismunandi kerfum gegna lykilhlutverki það er félagsþjónusta sveitarfélaganna og 

stofnanir ríkisins sem allar heyra undir sitt hvort ráðuneytið það er heilsugæsla, 

Vinnumálastofnun og menntastofnanir. Það varðar framtíðarhorfur þessa unga fólks og 

samfélagsins að vel takist til og að þörfum þeirra sé mætt. Flest af því sem við þurfum 

höfum við nú þegar og í sumum tilfellum vannýtum við tækifærin. Því þarf lítið til að 

mæta þörfum margra. 

Félagsráðgjöf getur lagt mikið af mörkum enda byggir fagstéttin á þekkingu, reynslu 

og skýrum siðareglum. Þróun þjónustunnar er afrakstur reynslu þeirra sem við vinnum 

með og rannsókna okkar. Þar sem félagsráðgjöf byggir á trú á hæfni og styrkleikum 

fólks, gerum við félagsráðgjafar viðeigandi kröfur til fólks, þannig að það rækti hæfileika 

sína og nýti þá í eigin þágu og samfélagsins. Þessi áhersla endurspeglast í lögum um 

félagsþjónustu sveitarfélaga, en þar er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar.  

Nú er það mitt að fylgja rannsókninni úr hlaði þannig að vitneskjan nái til þeirra sem 

veita ungu fólki ráðgjöf og þjónustu. Það á ekki að vera feimnismál að spyrja út í 

lestrarerfiðleika því þeir geta haft afgerandi áhrif á stöðu fólks í námi og vinnu. Fólk vill 

fá þjónustu fagfólks og/eða jafningja fyrr og áður en vandi þeirra verður illviðráðanlegur. 

Við vitum að árangur endurhæfingar, virkniúrræða og menntunar er umtalsverður og í 

langflestum tilfellum góður fyrir fólkið sem tekur þátt.  

Leiðarljós til framtíðar er að það er þjóðhagslega hagkvæmt að mennta fólk og hafa 

jöfnuð meðal þegnanna. Þannig tryggjum við velsæld fleiri í samfélaginu.  

 

 

____________________________________ 

Nafn höfundar 
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https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum
https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/atvinnuleysistolur-i-excelskjolum
http://www.virk.is/static/files/_2016/hagnadur-af-endurhaefingu-i-arslok-2015.pdf
http://www.virk.is/static/files/_2016/hagnadur-af-endurhaefingu-i-arslok-2015.pdf
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Viðauki 1. Samstarfssamningur Velferðarsviðs og Vinnumálastofnunar 
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Viðauki 2. Tilkynning til Persónuverndar  

Tilkynning um vinnslu 
persónuupplýsinga 

Númer 

S7746 

Er um að ræða nýja tilkynningu eða 
breytingu á eldri tilkynningu? 

Ný tilkynning 

Eldra tilkynninganúmer sé um breytta 
tilkynningu að ræða: 

 

Nafn Björk Vilhelmsdóttir 

Nafn forsvarsmanns (s.s. forstjóra) ef 
ábyrgðaraðili er fyrirtæki/stofnun: 

Dr. Guðný Björk Eydal prófessor við 
Félagsráðgjafardeild HÍ 

Heimilisfang: Depluhólum 9 

Póstnúmer: 111 

Staður: Reykjavík 

Símanúmer tengiliðs: +354 8621302 

Titill verkefnis(ss. nafn á skrá eða heiti 
rannsóknar) 

Hvernig er þörfum fólks mætt sem er utan vinnu og 
skóla og á við lesblindu að stríða? 

Tilgangur vinnslunnar? Um er að ræða tvíþætta meistararitgerð í 
félagsráðgjöf sem kallar á tilkynningu til 
Persónuverndar hvað varðar eigindlega hlutann. Þar 
verða tekin 4-6 stöðluð viðtöl við fólk á aldrinum 
18–30 ára sem á við lesblindu að stríða og hefur 
dottið út úr skóla og ekki fest rætur á vinnumarkaði. 
Ætlunin er að fá fram reynslu þeirra af opinberri 
þjónustu, kanna hvort og hvernig tekið hafi verið á 
þeim vanda sem þeim finnst vera orsök sinna 
erfiðleika. Eins hvað þau sjálf sjá sem aðstoð sem 
gæti mætt erfiðleikum þeirra tengdum lesblindu og 
hverjar langanir þeirra eru varðandi vinnu og eða 
nám. 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að afla þekkingar 
þannig að hægt sé að mæta sérstökum þörfum og 
vilja fólks sem á við lesblindu að stríða. 

Hvaða upplýsingar verður unnið með? Unnið verður með svör frá forsvarsaðilum opinberra 
velferðarstofnana og afrit af viðtölum við notendur 
opinberrar þjónustu. Unnið verður með svör frá 
forsvarsaðilum opinberra velferðarstofnana og afrit 
af viðtölum við notendur opinberrar þjónustu. 

Hvert verða upplýsingarnar sóttar? Til fólksins sjálfs sem býður sig fram í rannsóknina. 
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Heimild(ir) til vinnslu 
persónuupplýsinga, sbr. 8. gr.  laga 
um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga 

Samþykki hins skráða sbr. 1. tl. 

Verður unnið með viðkvæmar 
persónuupplýsingar, sbr 8. tl. 2. 
gr.  laganna? 

Já 

Viðbótarskilyrði um vinnslu 
viðkvæmra persónuupplýsinga, sbr. 9. 
gr.  laganna? 

9_1, 9_2mgr 

Frekari skýringar á þeim heimildum 
sem merkt er við hér að ofan (t.d. 
lagaákvæði eða ef byggt er á 
samþykki hins skráða skal hér greint 
frá efni samþykkisyfirlýsingar) 

Upplýst samþykki um þátttöku í rannsókn um þarfir 
og langanir fólks sem á við lesblindu / 
lestrarerfiðleika að stríða og hefur ekki náð fótfestu 
á vinnumarkaði né í námi/starfsþjálfun. 
 

Ágæti viðmælandi / þátttakandi 
 

Til að mæta betur þörfum fólks sem á við lesblindu 
að stríða og hefur ekki fótað sig á vinnumarkaði né í 
námi þarf að afla þekkingar um hvað valdi og hvaða 
leiðir eru færar til að breyta stöðunni til hins betra. 
Slík þekking eykur skilnings fólks sem vinnur með 
fólki í þessari stöðu og þannig má hafa áhrif á þróun 
þjónustu við þennan hóp fólks. 

 

Í þessari rannsókn er rannsakandi Björk 
Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi og meistaranemi í 
félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Netfang: 
bjorkvilhelms@gmail.com, sími: 862-1302 og 
heimilsfang: Depluhólar 9, 111 Reykjavík. 
Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar og leiðbeinandi er Dr. 
Guðný Björk Eydal prófessor við Félagsráðgjafardeild 
Háskóla Íslands. Netfang hennar er: ge@hi.is. 
 

Í þessum hluta rannsóknarinnar verða tekin 4-6 
viðtöl, um klukkutíma löng. Viðtölin verða afrituð án 
þess að nafn þátttakanda komi fram og 
verða hljóðskrár og afrit varðveitt á lokuðu 
heimasvæði rannsakanda og leiðbeinanda á 

vef Háskóla Íslands og eytt að lokinni rannsókn. Í MA 
ritgerð rannsakanda og mögulega í greinarskrifum 
verður vitnað í ummæli þátttakanda. Verður þá búið 
að afmá öll persónugreinanleg auðkenni, bæði nöfn 
og staðhætti. 

mailto:bjorkvilhelms@gmail.com
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Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar 
samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd og 
meðferð persónulegra upplýsinga. Nafnleyndar og 
trúnaðar verður gætt við vinnslu rannsóknarinnar og 
við birtingu niðurstaðna. Þátttakendum er frjálst að 
hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er á 
rannsóknarferlinu án útskýringa og afleiðinga. Einnig 
hefur þátttakandi rétt á að neita að svara einstökum 
spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði. 

Samþykki þetta er í tvíriti og mun þátttakandi halda 
eftir einu eintaki. 
 

Ég undirritaður þátttakandi hef lesið yfir þetta skjal 
og einnig hefur rannsakandi kynnt munnlega eðli og 
umfang þessarar rannsóknar. Er ég samþykk/ur 
þátttöku án greiðslu eða annarrar umbunar. 

 

Dagsetning 

 

Nafn viðmælanda / þátttakanda 

Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi og meistaranemi 
við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
öðrum en hinum skráða, hvernig er 
þá uppfyllt viðvörunarskylda gagnvart 
hinum skráða, sbr. 21. gr.  laganna 

Á ekki við. 

Ef aflað er persónuupplýsinga frá 
hinum skráða sjálfum, hvernig er þá 
uppfyllt fræðsluskylda, sbr. 20. 
gr.  laganna 

Atriðin koma öll fram í upplýstu samþykki fyrir 
þátttöku í rannsókninni. Sjá hér að framan. Þar sem 
rannsóknin snýr að lesblindu fólki mun rannsakandi 
lesa vel textann og skýra hann út fyrir væntanlegum 
þátttakendum. 

Verður persónuupplýsingum safnað 
með notkun eftirlitsmyndavéla eða 
annars konar vöktunarbúnaðar? 

Nei 

Verða upplýsingarnar afhentar 
öðrum. Hverjum? 

Leiðbeinandi, Dr. Guðný Björk Eydal, mun hafa 
aðgang að afritun viðtalanna en þar verður búið að 
afmá persónugreinanleg atriði s.s. nöfn og 
staðhætti. Leiðbeinandi, Dr. Guðný Björk Eydal, mun 
hafa aðgang að afritun viðtalanna en þar verður 
búið að afmá persónugreinanleg atriði s.s. nöfn og 
staðhætti. 

Verða upplýsingarnar fluttar úr landi? Nei 
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Verða upplýsingarnar birtar á Netinu / 
Vefnum? 

Já 

Hvaða öryggisráðstafanir verða 
viðhafðar? 

Aðgangsorð. Afmáun persónuauðkenna. 

Ef annað. þá hvað?  

Nafn og/eða stöðuheiti þess sem ber 
ábyrgð á framangreindum 
öryggisráðstöfunum 

Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi, meistaranemi við 
Félagsráðgjafardeild HÍ 

Verður 
upplýsingunum/auðkennunum eytt 
og þá hvenær? 

Hljóðskrár og afrit þeirra verða varðveitt á lokuðu 
heimasvæði rannsakanda og leiðbeinanda á vef 
Háskóla Íslands og eytt að lokinni rannsókn. 

Verður öðrum aðila (vinnsluaðila) 
með skriflegum samningi falin vinnsla 
upplýsinganna? 

Nei 
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Viðauki 3. Leyfi Velferðarsviðs 
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Viðauki 4. Leyfi Vinnumálastofnunar 
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Viðauki 5. Tölvupóstur Vinnumálastofnunar til atvinnuleitenda 18–29 ára 

Kæru atvinnuleitendur. 

Ég heiti Björk Vilhelmsdóttir og er félagsráðgjafi sem er að gera rannsókn á 
þörfum og löngunum fólks sem á við lesblindu og/eða lestrarerfiðleika að 
stríða. 

Mig vantar nokkra viðmælendur á aldrinum 18–30 ára í rannsóknina. Markmið 
mitt með rannsókninni er að bæta þjónustu við þennan hóp. 

Ef þú átt við lesblindu að stríða og/eða lestrarerfiðleika máttu endilega hafa 
samband við mig á netfang;bjorkvilhelms@gmail.com eða í sími; 862-1302 

Viðtölin verða um klukkutíma löng. Nafnleyndar og trúnaðar verður gætt. 
Þátttakendum er frjálst að hafna eða hætta þátttöku hvenær sem er án 
útskýringa og afleiðinga. Einnig hefur þátttakandi rétt á að neita að svara 
einstökum spurningum eða ræða ákveðin efnisatriði. 

Ábyrgðaraðili rannsóknarinnar og leiðbeinandi er Dr. Guðný Björk Eydal 
prófessor við Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.  

Ef rannsóknin höfðar til þín þætti mér afar vænt um að þú hefðir samband og 
tækir þátt í könnuninni? 

Kær kveðja, Björk Vilhelmsdóttir félagsráðgjafi  

p.s. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum nr. 
77/2000 um persónuvernd og meðferð persónulegra upplýsinga. Þá hefur fengist 
leyfi frá Vinnumálastofnun og Velferðarsviði Reykjavíkur til að leita að 
þátttakendum.  
 
 

 
Guðlaug Hrönn Pétursdóttir 
 Deildarstjóri á ráðgjafar-og vinnumiðlunarsviði  
  Vinnumálastofnun 
 Kringlunni 1 - 103 Reykjavík 
 Sími: 531 7076 

 gudlaug.petursdottir@vmst.is 
 www.vinnumalastofnun.is 

mailto:bjorkvilhelms@gmail.com
mailto:gudlaug.petursdottir@vmst.is
http://www.vinnumalastofnun.is/
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Viðauki 6. Viðtalsvísir 

Viðtalsáætlun. Um er að ræða hálf-opin viðtöl. Fólk er ekki látið svara einstaka 
spurningum, heldur merkir Björk við eftir á.  
 
Grunnupplýsingar:  
Aldur ___________ 
Kyn 

 Karl 

 Kona 

 Óvíst 

 
Tekjur: 

 Atvinnuleysisbætur 

 Fjárhagsaðstoð 

 Bæði 

 Örorka / endurhæfingarlífeyrir 

 Atvinnutekjur 

 
Búseta / húsnæðisaðstæður  
 
Samband  
 
Hefur þú verið greindur með lesblindu? 

 Já Hvenær? ____________________________ 

 Nei 

 Veit ekki 

 Ég tel mig vera lesblindan, það nægir mér. 

 
Hvað einkennir þína lesblindu? 

 Lestrarerfiðleikar s.s. hægur lestur 

 Lítill lesskilningur 

 Hljóðvilla 

 Skrifblinda / slök stafsetning 

 Talnablinda / erfiðleikar með stærðfræði 

 Skipulagsleysi 

 Athyglisbrestur 

 Erfitt að fylgja fyrirmælum 

 Annað, hvað 
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Áhrif lesblindunnar á líf þitt? 
 Lágt sjálfsmat 

 Finnst ég heimsk/heimskur 

 Stress 

 Kvíði þ.á m. prófkvíði 

 Þunglyndi 

 
Önnur áhrif á líf þitt _______________________________________________________ 
 
Hefur þú leynt lesblindu þinni fyrir. (ath. gagnvart kenningu Nalavany o.fl.) 

 fjölskyldu 

 vinum 

 á vinnustöðum 

 í námi 

 
Hversu sátt-/ur ertu við lífið? ________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Hver er að þínu mati ástæðan fyrir þínu atvinnuleysi og eða brotthvarfi úr námi? 
________________________________________________________________________ 
 
Ertu í góðu og eða nánu sambandi við annað fólk? _______________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Finnst þér lífið vera réttlátt / sanngjarnt? (Líkan Prilleltensky) 

 persónulega 

 í samskiptum við fjölskyldu og vini 

 starfsfólk stofnana sem þú ert í samskiptum við 

 samfélagið í heild sinni 

 
Skólaganga 
- Grunnskóla lokið eða ekki. ____________________________________________ 
- Framhaldsskóli og þá hvaða nám. Er einhverju lokið? ______________________ 
 __________________________________________________________________ 
- Annað nám ________________________________________________________ 
 
Hvernig leið þér sem nemanda í grunnskóla / framhaldsskóla? 
________________________________________________________________________ 
 
Var veittur sérstakur stuðningur t.d. sérkennsla, sálfræði, félagsráðgjöf, náms- og 
starfsráðgjöf? 
________________________________________________________________________ 
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Hvernig finnst þér að lesblindan / eða alvarlegir lestrarerfiðleikar hafa haft áhrif á stöðu 
þína í námi? Hvað setti þér takmörk?  

 Lestarerfiðleikar eða lítill lestarskilningur 

 skipulagsleysi, athyglisbrestur og annað tengt lesblindunni 

 Lágt sjálfsmat – hafði ekki trú á mér. 

 skilningsleysi kennara og samnemenda,   

 gast ekki viðurkennt vandann,  

 Annað, 
hvað?_____________________________________________________________ 

 
Hverjir eru helstu styrkleikar þínir? 
________________________________________________________________________ 
 
En veikleikar? 
________________________________________________________________________ 
 
Atvinnusaga 
- Fyrsta vinnan ______________________________________________________ 
- Síðasta vinna ______________________________________________________ 
- Hversu margir vinnustaður ___________________________________________ 
- Lengsta vinnatímabilið _______________________________________________ 
 
Hvernig finnst þér að lesblindan / eða alvarlegir lestrarerfiðleikar hafa haft áhrif á stöðu 
þína á vinnumarkaði?  Hvað setti þér takmörk? Segðu mér þína atvinnusögu.   

 Lestarerfiðleikar eða lítill lestarskilningur 

 skipulagsleysi, athyglisbrestur og annað tengt lesblindunni 

 Lágt sjálfsmat – hafði ekki trú á mér. 

 skilningsleysi atvinnurekandi,   

 gast ekki viðurkennt vandann,  

 Annað, hvað? ______________________________________________________ 
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Um reynslu þína af stuðningi opinberra stofnana það er félagsþjónustunnar og 
vinnumálastofnunar. 
 
Hvernig finnst þér starfsfólk félagsþjónustunnar og Vinnumálastofnunar hafa tekið á 
lesblindunni? Segðu mér frá hvernig það hefur hjálpað eða ekki. 
________________________________________________________________________ 

 

Er rætt um líðan þína og virkni í daglegu lífi? ___________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

Finnst þér að spurt hafi verið út í styrkleika þína? _______________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Ef ekki–hvernig hefðir þú viljað sjá ráðgjafanna bregðast við / eða hvernig stuðning 
hefðir þú viljað fá? ________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Hvað hefur reynst best til að bæta stöðu þína í námi og í vinnu? ____________________ 
________________________________________________________________________ 

 

Hvað langar þig til að gera í framtíðinni varðandi vinnu eða nám? __________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Ertu sáttur við lesblinduna og sjálfa þig? eða er eitthvað sérstakt sem þú vilt vinna með 
og breyta? ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Hvernig er framtíðin? ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 

 


