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Ágrip 

Þetta verkefni er unnið vorið 2017. Viðfangsefni ritgerðarinnar snýr að framtíðardraumum 

fatlaðra barna og hvernig íslenski atvinnumarkaðurinn samræmist óskum barnanna. 

Kannað verður hvað hinn íslenski atvinnumarkaður hefur upp á að bjóða fyrir fatlað fólk 

og hvort að hann standist væntingar fatlaðra barna um framtíðina sína. Ritgerðin byggir á 

heimildavinnu og rannsóknarvinnu. Tekin voru viðtöl við 10 börn á aldrinum 10-15 ára 

sem eru fötluð og taka þátt í sértæku frístundastarfi. Rannsóknin var gerð til að kanna 

væntingar fatlaðra barna til framtíðarinnar, hvað þau vilja verða þegar þau verða stór og 

hvort að framboðið á hinum almenna atvinnumarkaði sé nægilegt. Einnig var skoðað 

hvernig starfsáhugi barna þróast og hvort þroskaþjálfar geti nýtt sérþekkingu sína á sviði 

starfsáhuga og starfsþróunarferli. Markmiðið með rannsókninni er að sýna fram á að öll 

börn, fötluð og ófötluð, hafa væntingar og óskir um eigin framtíð og að samfélagið þurfi 

að vera reiðubúið að taka á móti þeim. 

Niðurstöður viðtalanna leiddu í ljós að fötluð börn hafa aðrar skoðanir um framtíð 

sína en það sem í boði á atvinnumarkaðnum fyrir fatlað fólk. Leggja þarf harðar að 

uppbyggingu atvinnumarkaðsins og gera hann aðgengilegri öllu fólki. Réttindi fatlaðs fólks 

eru skýr en skortur er á úrræðum.  
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Formáli 

Í þessari ritgerð, sem metin er til 10 eininga í Þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands, verður 

fjallað um framtíðardrauma fatlaðra barna og hvernig þær óskir samræmast framboði á 

íslenskum vinnumarkaði. Ég hef unnið með fötluðum börnum frá árinu 2014 og hefur mér 

alltaf fundist áhugavert hvort að börnin hefðu verið spurð að því hvað þau vildu verða 

þegar þau yrðu stór. Því vonast ég til þess að þessi rannsókn geti nýst fagfólki á vettvangi 

með fötluðum börnum.  

Ég vil þakka leiðbeinanda Ruth Jörgensdóttur Rauterberg fyrir að hafa hvatt mig 

áfram og veitt mér góða leiðsögn varðandi þetta verkefni.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Fatlað fólk hefur lengi talist gleymdur hópur þegar kemur að atvinnumálum og má það til 

dæmis sjá í framboði þeirra til atvinnu, en hún er af skornum skammti. Það hefur komið í 

ljós að lítið er í boði fyrir fatlað fólk eftir úskrift úr framhaldsskóla. Vinnumálastofnun 

býður fötluðu fólki upp á vinnusamninga öryrkja og atvinnu með stuðning (AMS) en það 

hentar ekki öllu fötluðu fólki (Vinnumálastofnun, e.d.-b, Vinnumálastofnun, e.d.-c).  

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er þjónusta sem nýtist fötluðu fólki til að auka 

sjálfstætt líf og þátttöku á almennum vinnumarkaði en NPA er í dag aðeins 

tilraunaverkefni og ekki í boði fyrir allt fatlað fólk (NPA miðstöðin, e.d.). Háskóli Íslands 

býður upp á diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun en lítið annað má finna á 

háskólastigi fyrir fatlað fólk (Háskóli Íslands, 2017). 

Fatlað fólk hefur orðið fyrir fordómum og mismunum í samfélaginu sem er ein  

ástæða fyrir þeirri útskúfun sem hefur orðið á hinum almenna atvinnumarkaði. Fötluðu 

fólki er gert erfiðara fyrir að sækja um vinnu vegna staðalímynda sem oftast eru 

tilefnislausar (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks talar um skýr réttindi til atvinnuþátttöku og 

menntunar. Samningurinn kveður ekki einungis á um réttindi þeirra heldur lausnir til að 

draga úr hindrunum sem fatlað fólk verður fyrir. Hindranirnar eru með annars skortur á 

atvinnuframboði, námsframboði og fordómar gagnvart fötluðu fólki. Lausnir við þessu eru 

meðal annars upplýsing, fræðsla, endurhæfing, starfshæfing og bann við mismunun 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við fötluð börn og kannað hugmyndir og óskir 

þeirra um framtíðina sína, hvað þau vilja verða þegar þau verða stór og kanna hvort 

framboð á íslenskum atvinnumarkaði væri í samræmi við óskir þeirra. Því er sjónum beint 

að íslenskum atvinnumarkaði og hvernig framboð hans til fatlaðs fólks er. Þar að auki 

verður greint frá réttindi fatlaðs fólks á atvinnumarkaðnum og hverjar hindranir hans eru. 

Kveikja þessarar rannsóknar var að athuga hvort að það væri nóg af störfum í boði miðað 

við óskir fatlaðra barna um starfsframa. Því voru rannsóknarspurningarnar tvær. Í fyrsta 

lagi ,,hvað langar fötluðum börnum að verða þegar þau verða stór” og í öðru lagi ,,hvernig 

er framboð á atvinnumarkaðinum samkvæmt hugmyndum barnanna?” Rannsóknin byggir 

á vinnu úr fræðilegum heimildum og á viðtölum sem tekin voru við fötluð börn.  

Farið verður yfir mikilvægi atvinnu og sjálfstæðs lífs fatlaðs fólks og hvernig 

atvinnan hefur áhrif á líf fólks. Næst verður litið á fötlunarhugtakið og mismunandi 
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sjónarhorn þess og hvernig þroskaþjálfinn lítur á fötlun. Fjallað verður um fordóma 

gagnvart fötluðu fólki og hindrarnirnar sem fatlað fólk verður fyrir á atvinnumarkaðnum. 

Skoðað verður framboð fatlaðs fólks til náms eftir grunnskólann og starfsframa á 

íslenskum atvinnumarkaði, þar verður meðal annars greint frá Atvinnu með stuðningi, 

Hæfingarstöðvum og notendastýrðri persónulegri aðstoð. Næst verður skoðað hvernig 

starfsáhugi barna þróast og hvernig starfsþróunarferli barna getur nýst sem sóknarfæri 

fyrir þroskaþjálfa í störfum með fötluðum börnum. Farið verður yfir rannsóknina sem gerð 

var á framtíðarsýn fatlaðra barna og niðurstöður úr henni. 

Sem verðandi þroskaþjálfi á Íslandi, og starfandi leiðbeinandi með fötluðum 

börnum, er mikilvægt að staðið sé að réttindum fatlaðs fólks. Nú þegar samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur verið fullgildur þá virðist ekki vera 

langt í land. Þar kemur fram skýr réttindi fatlaðs fólks úti á hinum almenna 

atvinnumarkaði og því myndi maður halda að þegar búið verður að lögbinda samninginn 

þá verður allt í himnalagi. Staðan er hins vegar ekki sú, því það er margt sem þarf að laga 

varðandi atvinnumarkaðinn og framboð hans til fatlaðs fólks. Sem verðandi þroskaþjálfi 

þá er ekki nóg að talað sé um lausnir og að sett séu markmið, heldur þarf að framkvæma 

það.  
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2 Mikilvægi atvinnu  

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi atvinnu og hvernig hún getur verið forsenda 

þess að lifa sjálfstæðu lífi en sjálfstætt líf er markmið sem flestir fullorðnir einstaklingar 

sækjast eftir. Fjallað verður um mikilvægi þess að hafa stjórn á eigin lífi. Einnig verður 

kannað hvernig þessir þættir hafa áhrif á hamingju einstaklings.  

Það liggur ákveðin merking í því að vera með vinnu, það þýðir að einstaklingur 

hefur ákveðnu hlutverki að sinna sem er mikilvægt fyrir samfélagið. Á vinnustaðnum 

skapast tækifæri til að þroskast og eflast í félagslegum samskiptum sem og að læra á nýjar 

aðstæður. Atvinnan snýst ekki aðeins um það hvað einstaklingi langar að gera og hvar 

hans áhugasvið liggur, heldur snýst hún líka um að lifa af og skapa völd í eigin lífi (Blustein, 

2006). Atvinnan á einnig þátt í mótun sjálfsmyndar einstaklings (Brynhildur G. Flóvenz, 

2004). Fólk þarf vinnu til þess að geta borgað húsnæði sitt, keypt sér í matinn eða til þess 

að sjá fyrir fjölskyldu sinni. Atvinnu fylgir samfélagsleg ábyrgð. Einstaklingur borgar skatt 

til ríkisins og því tekur hann þátt í uppbyggingu þess (Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Vinnan snýst hins vegar ekki einungis um það að afla sér tekjum. 

,,Vinnan er því ekki aðeins tæki til fjáröflunar heldur sá spegill sem við speglum okkur í og 

sú hlið sem við gjarnan sýnum ókunnugum fyrst” (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Hvað 

vinnur þú við? Þetta er spurning sem flestir ef ekki allir fullorðnir einstaklingar hafa þurft 

að svara. Fyrir flesta er tilgangur lífsins tengdur starfi manns, launum, stöðu og 

tilfinningunni að vera hluti af einhverju. Atvinnan getur verið ástæða þess að einstaklingi 

líður eins og hann sé fullorðinn. þetta er dagleg afþreying og sýnir sjálfstæði hans (Hendey 

og Pascall, 2001).  

George Bernand Shaw er leikskáld frá Írlandi sem hlaut Nóbels verðlaun í 

bókmenntum árið 1925 (Nobel media AB, 2014). Í bók sinni ,,Man and superman” talar 

hann um tilgang eigin lífs sem honum finnst vera samfélagins eign. Hans líf einkennist af 

því að gera eins og hann getur fyrir samfélagið sitt. Áður en hann deyr þá vill hann hafa 

gert eins mikið og hægt er fyrir sitt samfélag, þannig hefur hann nýtt alla sína krafta. ,,For 

the harder I work, the more I live” (is. Vinnan gerir lífið betra)(George Bernard Shaw, 

1960). Hann segir að raunveruleg hamingja snúist um það að vera einstaklingur sem 

gegnir ákveðnum tilgangi fyrir samfélagið, það veitir einstaklingi viðurkenningu sem gerir 

hann mikilvægan innan þess (Streimikienė og  Grundey, 2009). 

Hamingju með rekja alla leið aftur til Forn-Grikkja þegar verið er að leita eftir því 

hvað það væri sem orsaki hamingju og afhverju hún er svona mikilvæg fólki. 
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Heimspekingurinn Aristóteles fjallar um hamingju sem hið endanlega lögmál sem allar 

manneskjur sækjast eftir (Kraut, 2014). Einnig er hægt að tengja hamingju við 

nytjastefnuna eftir John Stuart Mill, sem fjallar um það gera ávallt það sem eykur mesta 

hamingju í þínu lífi (James Rachels, 1997). Rannsóknir hafa sýnt að það eru mikil tengsl 

milli þess að vera ánægður í vinnu og að vera hamingjusamur (Morse og Weiss, 1955; 

Streimikienė og  Grundey, 2009). Sem dæmi þá sögðust karlmenn finnast þeir einskisnýtir 

og óþarfir gagnvart samfélaginu og að vinnan gæfi þeim tilgang og viðurkenningu á 

sjálfum sér. Vinnan hefur góð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þessir karlmenn voru spurðir hvort 

að þeir myndu hætta að vinna ef þeir ynnu nægan pening til þess að þurfa ekki að vinna 

lengur. ,,If by some chance you inherited enough money to live comfortably without 

working, do you think that you would work anyway or not?” (is. ef þú ynnir í nægan 

pening til þess að þurfa aldrei að vinna aftur, myndir halda áfram að vinna eða ekki?) 

(Morse og Weiss, 1955). Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 314 karlmenn af 

401 myndu ekki hætta að vinna þrátt fyrir að eiga nægan pening til þess. Það rökstuddu 

þeir með því að segja að vinnan gæfi þeim tilgang og ákveðið hlutverk í samfélaginu, með 

vinnu þá hefði maður eitthvað að gera. Þú ert að gefa til samfélagsins og það gefur þér til 

baka, það virkar eins og viðurkenning á þér sjálfum og að þú sért mikilvægur (Morse og 

Weiss, 1955).  

Það skiptir hins vegar máli hvort þú sért í vinnu sem gefur til baka. Dockery (2003) 

varpaði ljósi á, í langsniðsrannsókn sinni sem gerð var á áströlskum krökkum á aldrinum 

13-14 ára og fram að 19 ára aldri, að atvinna hefði gífurleg áhrif á velferð fólks og að 

atvinnuleysi væri neikvæður þáttur gagnvart henni. Hins vegar er það ekki aðeins það að 

vera í hvaða vinnu sem er sem kemur í veg fyrir þessi neikvæðu áhrif heldur er það frekar 

þau gæði sem vinnan þín hefur upp á að bjóða. Þú verður að vera ánægður í eigin vinnu til 

að finna fyrir aukinni velferð. Sama má segja í rannsókn Flatau, Galea og Petridis (2000). 

Þar sýna niðurstöður neikvæð tengsl milli geðheilsu, velferðar og atvinnuleysis, þetta á við 

um bæði konur og karla. Þeir sem voru án vinnu mældust yfirleitt verst hvað varðar 

slæma geðheilsu og  velferð og það sama mátti segja um þá sem höfðu aðeins hlutavinnu, 

það voru þá þeir sem höfðu ekki kost á fullri vinnu. Atvinnuleysið var þá annað hvort 

orsakavaldur slæmrar velferðar hjá fólki eða að það ýtti undir slæm einkenni velferðar 

sem voru þegar til staðar hjá fólki. Blustein (2006) talar um að ákveðinn hluti fólks fær 

ekki val um störf önnur en þau sem eru illa launuð, þá er það talið vera vegna lélegrar 

menntunar en einnig má nefna ástæðu þess fötlun. 
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2.1 Sjálfstætt líf 

Hrefna K. Óskarsdóttir gerði rannsókn á ungu fötluðu fólki varðandi sjálfstætt líf og 

sjálfstæða búsetu. Þátttakendur rannsóknar hennar voru allir með skýra framtíðarsýn 

varðandi sjálfstætt líf. ,,Framtíðarósk allra þátttakenda var að verða virkir 

þjóðafélagsþegnar og þátttakendur í samfélaginu.” Þarna skiptir atvinnan miklu máli því 

það gefur tilfinningu fyrir fullorðinshlutverkinu. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf fyrir 

fatlað fólk á sér upphafið í Bandaríkjunum í kringum árið 1970 og kallast ,,independent 

living” (is. sjálfstætt líf). Þessi hugmyndafræði varð til eftir mannréttindabaráttu fatlaðs 

fólks á þessum árum en þá hafði stofnanavæðingin verið mikil (Þekkingarmiðstöð 

Sjálfsbjargar, e.d.).  Hugtakið sjálfstæði getur verið skilgreint á margskonar vegu en talið 

er að enginn fullorðinn einstaklingur sé í sjálfu sér sjálfstæður og óháður öðru fólki 

(Hendey og Pascall, 2001). Sjálfstætt líf miðast að því í fyrsta lagi að fatlað fólk hafi sömu 

tækifæri, val og stjórn á eigin lífi og að lokum að þá stjórnar einstaklingingurinn allri sinni 

þjónustu. Þessi hugmyndafræði gagnrýnir hina hefðbundnu skilgreiningu á sjálfstæði að til 

að vera sjálfstæður þá sé einstaklingur óháður öðrum. Sjálfstæði hvers og eins má ná með 

þjónustu sem miðast að þörfum hans (Morris, 2004). 

Hugmyndafræðin snýst ekki um það að sjá um allt einsamall, heldur fjallar hún um 

að sjálfstæði og sjálfstætt líf snúist um það að hafa val yfir eigin ákvörðunum, stjórn á 

eigin lífi og möguleika á þjónustu sem stuðlar að þessu líferni (Þekkingarmiðstöð 

Sjálfsbjargar, e.d.). Einstaklingur þarfnast ákveðinnar þjónustu til að sinna eigin þörfum en 

þessari þjónustu stjórnar einstaklingur sjálfur. Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er 

tækifæri til sjálfstæðara lífs. Þjónustan fylgir þér og þínum þörfum. Þú hefur tækifæri til 

sjálfstæðrar búsetu og ennþá fleiri tækifæri til að geta tekið þátt á almennum 

atvinnumarkaði því þjónustan fylgir einstaklingnum (NPA miðstöðin, e.d.). Atvinnan gerir 

það að verkum að einstaklingur fær laun sem hann hefur stjórn á og getur þannig aukið 

lífsgæði sín á þann hátt sem hann kýs. Það að einstaklingur hafi tækifæri til að stjórna 

eigin lífi sýnir mikilvægi þessarar þjónustu og mikilvægi hugmyndafræðinnar. Eins og fram 

kemur að ofan þá skiptir atvinnan miklu máli í lífi alls fólks, fatlaðs og ófatlaðs. Sjálfstætt 

líf með NPA er leið að fullri þátttöku í samfélaginu fyrir fólk með fötlun. Hins vegar er NPA 

ekki fyrir allt fatlað fólk en fjallað verður um það betur seinna í ritgerðinni.  
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2.3 Samantekt 

Atvinna einstaklings leggur ákveðinn grunn að sjálfstæðu lífi hans. Það eykur lífsgæði 

hans, stjórn á eigin lífi og frelsi til ákvarðanatöku. Fötluð börn eiga rétt á að lifa sjálfstæðu 

lífi þegar þau verða fullorðin en sjálfstætt líf þarf ekki að þýða að þú notir enga þjónustu. 

Sjálfstætt líf er markmið sem flestir fullorðnir einstaklingar óska eftir og sú vinna sem 

einstaklingur kýs getur verið draumur sem barn hefur óskað eftir alla sína ævi. Samfélagið 

á ekki að þurfa að ákveða fyrirfram hvaða vinnu fatlað fólk á rétt á og gefa þeim færri 

valkosti en ófötluðu fólki. Fötluð börn eiga að fá jöfn tækifæri til að láta drauma sína 

verða að veruleika.   
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3 Fatlað fólk og atvinnumarkaðurinn 

Í þessum kafla verður fjallað um fatlað fólk og stöðu þess á atvinnumarkaðnum. Farið 

verður yfir skilgreiningar á fötlun er og hún útskýrð út frá mismunandi sjónarhornum. 

Næst verður farið inn á réttindi fatlaðs fólks á hinum almenna atvinnumarkaði og hvernig 

ableismi (is. hæfishroki) skapar hindrarnir fyrir fatlað fólk sem sækir um vinnu. Að lokum 

verður kannað hvernig hægt er að koma í veg fyrir þessar hindranir.  

Fatlað fólk er í meiri hættu á að lenda í fátækt og helstu ástæðurnar eru þá skortur 

á atvinnu. Fátækt og félagsleg útskúfun eru hugtök sem haldast fast í hendur en þau hafa 

áhrif á hvort annað. Fólk með alvarlega fötlun á atvinnumarkaðinum er færra en 

helmingur ófatlaðs fólks (European disabiltiy forum, 2002). Fatlað fólk er því líklegra til 

þess að vera atvinnulaust, vera í hlustastarfi og/eða illa launuðum störfum sökum fötlunar 

þeirra (Blustein, 2006; Priestly, 2003). Þetta á sér stað þrátt fyrir að fatlað fólk eigi að 

njóta sömu réttinda og ófatlað fólk. Tækifæri fatlaðs fólks á atvinnumarkaðinum virðist 

vera af skornum skammti þegar litið er á heildarmyndina. Haft var samband við Hagstofu 

Íslands til að kanna hlutfall fatlaðs fólks á almennum atvinnumarkaði en engar tölulegar 

upplýsingar fengust frá þeim.  

 

3.1 Hvað er fötlun? 

Fötlun er fjölþætt hugtak og er mismunandi eftir aðstæðum og sjónarhornum. Talað hefur 

verið um tvenns konar sjónarhorn á fötlun, það læknisfræðilega og hið félagslega en 

einnig er til mannréttindasjónarhornið. Í þessari ritgerð verður litið á fatlað fólk út frá 

félagslega sjónarhorninu og hvernig mismunandi sjónarhorn hafa áhrif á þátttöku fatlaðs 

fólks til atvinnu.  

Sé verið að greina fötlun út frá hinu læknisfræðilega sjónarhorni þá er litið á 

manneskjuna sem gallaða og eitthvað sem þyrfti því að laga. Fatlaða manneskjan er 

dæmd til þess að lifa í samfélagi sem aðeins er hannað fyrir ófatlað fólk og neyðist hún því 

til þess að aðlagast samfélaginu á einn eða annan hátt. Fatlaða manneskjan er stimpluð af 

fötlun sinni og er mikilvægt fyrir samfélagið að hún sé gerð eins eðlileg og hægt er með 

ráðgjöf, umönnun, endurhæfingu eða annars konar meðferð (Rannveig Traustadóttir, 

2003; Rannveig Traustadóttir, 2006). Félagslega sjónarhornið gagnrýnir þetta með því að 

segja að það sé samfélagið sem fatli manneskjuna þrátt fyrir að skerðingin komi frá henni 
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sjálfri. Breska félagslega líkanið og norræna tengslalíkanið eru tvennskonar dæmi um 

félagsleg sjónarhorn. Annað sjónarhornið er róttækara en hitt, breska félagslega líkanið. 

Það talar um að það sé aðeins samfélagið sem komi í veg fyrir þátttöku fatlaðrar 

manneskju og að skerðing hennar eigi engan þátt í því. Norræna tengslalíkanið fjallar hins 

vegar um að það sé samspil skerðingar manneskjunnar og fatlandi áhrifa samfélagsins 

sem skapi fötlunina. Fötlun er bundin aðstæðum og er afstæð, það sem er skilgreint sem 

fötlun er það sem samfélagið hefur ákveðið sjálft í gegnum menningu og viðhorf, fötlun er 

því félagsleg hugsmíð (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Mannréttindasjónarhornið snýst um að leggja áherslu á mannréttindi fólks. 

Mannréttindasjónarhornið horfir á hindranir fatlaðs fólks sem vanda stjórnvalda og að 

ábyrgðin liggi hjá þeim að veita fötluðu fólki reisn og fulla þátttöku (Helga Baldvins og 

Bjarkardóttir, e.d.). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks lítur á fötlun út frá hinu 

félagslega sjónarhorni. Þeir sem undirrita samninginn ,,viðurkenna að hugtakið fötlun er 

breytingum undiropið og að rekja má fötun víxlverkunar milli skertra einstaklinga og 

viðhorfstengdra tálma og umhverfishindrana sem koma í veg fyrir fulla og virka þátttöku 

þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli” (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 2007). Þroskaþjálfar nýta samninginn sem verkfæri í sínu starfi en samkvæmt 

siðareglum þroskaþjálfa þá byggist hugmyndafræði þroskaþjálfa á virðingu fyrir 

mannréttindum, frelsi og sjálfákvörðunarrétti (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d). 

Þegar litið er á atvinnuþátttöku fatlaðs fólks út frá hinu læknisfræðilega 

sjónarhorni þá eru möguleikar fatlaðs fólks mjög litlir. Litið er þá á fatlað fólk sem óhæft 

til atvinnu nema skerðingin verði engin. Sé hins vegar litið á atvinnuþátttöku út frá 

félagslega sjónarhorninu þá er það umhverfið og viðhorfin sem þurfa að breytast og 

aðlagast fatlaða einstaklingnum. Skerðingin er hluti af einstaklingnum en það sem fatlar 

hann er skortur á aðgengi og fordómar. Mikilvægt er að hafa í huga það félagslega 

sjónarhorn þegar við erum að undirbúa fötluð börn fyrir framtíðina og veita börnunum 

þann stuðning og kennslu sem er við hæfi en á meðan að víkja hindrunum úr vegi.  

 

3.2 Hindranir á atvinnumarkaðnum 

Ableisma (is. hæfishroka) má greina í læknisfræðilega sjónarhorninu. Í ableisma felast 

fordómar og mismunun gagnvart fötluðu fólki í þágu ófatlaðs fólks (Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). Rasismi og Ableismi eiga margt sameiginlegt 

en rasismi (is. kynþáttahatur) snýst um fordóma gagnvart kynþætti og litarhafti 
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einstaklings (Nittle, 2016). Rasismi gerir ráð fyrir hvítu fólki í stað svarts fólks en það sama 

má segja með ableisma en hann má til dæmis greina allstaðar í samfélaginu. Samfélagið 

er þá talið vera hannað fyrir ófatlað fólk en ekki fatlað. Það má til dæmis sjá í slæmu 

aðgengi, minni þátttöku á atvinnumarkaði og viðhorfi fólks gagnvart fötluðu fólki það er 

að talið sé betra að vera ófatlaður heldur en fatlaður. Þessi ritgerð mun sérstaklega fjalla 

minni þátttöku fatlaðs fólks á atvinnumarkaðinum. Fatlað fólk er talið gallað og það þurfi 

að breytast til þess að geta tekið fullan þátt í samfélaginu og snúast þessi fordómar um 

það að gera fatlað fólk ,,hæft” til samfélagslegrar þátttöku þannig það henti ófötluðu 

fólki. Skerðing fatlaðs fólks er talin koma í veg fyrir þátttöku þess á almennum 

vinnumarkaði. Fatlað fólk verður því fyrir fordómum aðeins vegna fötlunargreiningar 

sinnar, útlits og hegðunar (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). 

Hafa skal í huga að hindranir líkamlegrar skerðingar og vitsmunalegrar skerðingar geta 

verið tvennt ólíkt. Hindranir líkamlegrar skerðingar má til dæmis sjá í ableisma og í 

umhverfishindrunum. Sem dæmi að ekki sé gert ráð fyrir fólki í hjólastól á veitingastöðum. 

Hindranir vitsmunalegrar skerðingar, svo sem þroskahömlunar, geta verið færri 

námstækifæri og atvinnutækifæri en það má einnig greina í ableisma þar sem ekki er búist 

við að fólk með þroskahömlun geti nýtt sér þessi tækifæri og fordómar eru í garð þeirra.  

Ableisma má finna hvert sem maður fer, í samfélagslegum viðhorfum, 

vinnustöðum, í framkomu fólks og aðgengi.  Ableismi á vinnustöðum þýðir að fatlað fólk 

verður fyrir fordómum vegna fötlunar sinnar, það getur þýtt að þau hafa færri tækifæri til 

starfsþróunar, lægri launakjör og ekki er borin virðing fyrir réttindum þeirra. Á endanum 

getur það haft þau áhrif að fatlað fólk hefur minni löngun til að sækja um vinnu á 

almennum vinnumarkaði og fær einfaldlega ekki tækifæri til þess vegna fordóma og 

útskúfunar (Scott, 2016). Vinnustaðir fatlaðs fólks eru líka oftast hannaðir fyrir ófatlaða 

starfsmenn og því þegar fatlaður starfsmaður er ráðinn þá getur umhverfið verið illa 

hannað ef starfsmaðurinn notast við hjólastól (Graham, Shier og Jones, 2009).  Samningur 

Sameinuðu þjóðanna er með lausn við þessum vanda. Þar kemur fram að veita skuli 

fötluðu fólki endurhæfingu til atvinnu, aðlögun á vinnustað, stuðla að jöfnum tækifærum, 

vernda rétt fatlaðs fólk til atvinnu og leggja bann við mismunun vegna fötlunar 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að fatlað fólk finnur fyrir miklum hindrunum á 

vinnumarkaðnum (Graham, Shier og Jones, 2009; Kristjana Jokumsen og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Félagslega líkanið leggur áherslu á að það er ekki einstaklingurinn 

sem er ástæða fötlunarinnar heldur sé það samspil skerðingarinnar og umhverfisins. 

Atvinnumarkaðurinn hefur virkað kúgandi á fatlað fólk þegar leita á að starfsmönnum, 
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ástæður þess er þá fordómar starfsfólks og fyrirtækja. Fatlað fólk er stimplað sem 

hægfara og minna áreiðanlegir starfsmenn heldur en ófatlað fólk og inni á vinnustöðum 

eru þarfir fatlaðs fólks hunsaðar eða dregið úr hæfileikum þeirra (Graham, Shier og Jones, 

2009). Sem dæmi má nefna einstakling sem sækir um vinnu í heilbrigðisgeiranum en er 

vísað frá vegna þess að hann er ekki talinn geta lyft fólki (Barnes, 1992). Þetta eru 

einstaklingar sem halda ekki í við kröfur atvinnumarkaðsins og þar af leiðandi er þeim 

mismunað. Eftir því sem heimurinn hefur þörf á að framleiða meira og hraðar því meiri 

kröfur eru gerðar til fatlaðs fólks (McMullin and Shuey, 2006).  

Að vera með fötlun getur haft mikil áhrif á líf einstaklings en þótt manneskja sé 

fötluð þá þýðir það ekki að það taki yfir líf hennar og hún sé óhæf til vinnu (Blustein, 

2006). Staðalímyndir um fatlað fólk gera það að verkum að fatlað fólk fær sjaldnar vinnu 

en ófatlað fólk og fatlað fólk finnur fyrir minna umburðarlyndi í garð síns. Upplýsingaleysi 

og fáfræði gerir það að verkum að atvinnurekendur bjóða ekki upp á atvinnutækifæri fyrir 

fatlað fólk sem dregur úr möguleikum þeirra á þátttöku á atvinnumarkaðnum Fatlað fólk 

er oftar en ekki í láglaunavinnu eða í hlutavinnu sem dregur úr lífsgæðum þeirra og 

tækifærum til sjálfstæðara lífs (Hrefna K. Óskarsdóttir, 2005). 

Rannsóknir sýna að fötluðu fólki gengur vel á atvinnumarkaðnum þegar það fær 

viðeigandi stuðning (Margrét Magnúsdóttir, 2010). Fatlað fólk frekar vill vera hluti af 

atvinnulífinu heldur en að vinna á aðgreindum vinnustöðum (Kristján Valdimarsson, 

2003). Það er til fjölmargar leiðir til að gera atvinnumarkaðinn án aðgreiningar fyrir fatlað 

fólk, ungt fólk og aldrað fólk. Aðgengi fyrir alla er forsenda þess að allir geti tekið þátt og 

þá er helsta vandamálið að ekki sé hugað að fötluðu fólki þegar hanna á meðal annars 

byggingar, samgöngur og tölvukerfi.  Fyrirbyggja þarf fordóma og mismunun í garð fatlaðs 

fólks með fræðslu, lagasetningum og íhlutunum á almenna vinnumarkaðnum. Yfirfærslan 

úr skóla og á atvinnumarkaðinn þarf að vera vel skipulögð og ítarleg. Einstaklingar þurfa 

að fá góða leiðsögn fyrir náms- og starfstækifæri sín til að auka líkur á atvinnu hjá fötluðu 

fólki. Þá þarf einnig að leggja áherslu á að veita fólki kennslu og þjálfun til vinnu á 

almennum vinnumarkaði. Skólakerfið getur til dæmis séð til þess að fatlað fólk hafi sömu 

tækifæri til menntunar. Þá þarf aðgengi að vera fyrir alla þannig að allir geti sótt nám og 

frístundir (Flø, Halvorsen, Hansen og Tägtström, 2013). Líkt og kemur fram í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er mismunun í garð fatlaðs fólks óheimil 

hvað varðar aðgengi og tækifæri (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, 2007). Næst verður fjallað um þroskaþjálfann, hvað hann stendur fyrir og hvernig 

hann getur aðstoðað fatlað fólk á opnum vinnumarkaði.  
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3.2.1 Sérþekking þroskaþjálfans á atvinnumarkaðnum 

Þroskaþjálfinn fylgir siðareglum þroskaþjálfa og samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, þetta eru leiðarvísar í þeirra störfum. Þroskaþjálfinn lítur á fatlað fólk 

út frá hinum félagslegu sjónarhornum, að fötlunin sé ekki aðeins einstaklingsins heldur 

samfélagins. Þroskaþjálfun snýst um réttindagæslu og lausnarmiðun, fræða fólk og auka 

þekkingu hjá sér sjálfum og samfélaginu til að auka lífsgæði fatlaðs fólks. Það snýst um að 

upplýsa, sýna virðingu, eiga góð samskipti og hafa það alltaf í huga að allt fatlað fólks 

hefur rödd og sjálfsákvörðunarrétt (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.; Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007). Þessir þættir þroskaþjálfans geta nýst gífurlega vel á hinum almenna 

atvinnumarkaði, þar á meðal að finna lausnir við hindrunum, auka þekkingu til 

atvinnurekenda og vinna markvisst að réttindagæslu.  

 

3.3 Réttindi fatlaðs fólks til atvinnu 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks lítur á fatlaðan einstakling sem 

þátttakanda innan samfélagins. Samningurinn er til þess ætlaður að tryggja fötluðu fólki 

mannréttindi til jafns við ófatlað fólk en hann var skapaður til þess að sýna fram á að þrátt 

fyrir að allir einstaklingar ættu rétt á nýta sér mannréttindi sín þá hefði sagan sýnt að 

fatlað fólk hefði ekki fengið sömu réttindi og tækifæri og aðrir. Samningurinn var 

undirritaður 30. mars 2007 og fullgildur 20. september 2016. Við fullgildingu hans þá 

nýtist samningurinn fötluðu fólki mikið betur og réttindi þeirra verða sýnilegri. Þá verða 

ríkin, sem fullgilda samninginn, að vinna að þeim skyldum sem samningurinn kveður á um 

og þannig tryggja rétt þeirra sem nýta sér samninginn (Öryrkjabandalag Íslands, e.d.). 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna segir í 7. Grein sinni ,,Allir skulu jafnir 

fyrir lögunum og eiga rétt á jafnri vernd þeirra, án nokkurrar mismununar. Ber öllum jafn 

réttur til verndar gegn hvers konar mismunun, sem í bága brýtur við yfirlýsingu þessa, svo 

og gagnvart hvers konar áeggjan til slíkrar mismununa” (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna, 1948). Það er hluti af mannréttindum fólks að geta tekið þátt í 

atvinnulífinu og í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks má lesa í 27. 

grein þess, réttindi fatlaðs fólks á atvinnumarkaðnum. Þar kemur meðal annars fram að 

þeir sem undirrita samninginn viðurkenna rétt fatlaðs fólks til atvinnu og samþykkja jöfn 

kjör og tækifæri þeirra til þátttöku á atvinnumarkaðnum. ,,Í því felst réttur til að fá ráðrúm 

til að afla sér lífsviðurværis með vinnu að eigin vali eða vinnu sem er þegin á frjálsan hátt 

á vinnumarkaði og í vinnuumhverfi sem fötluðu fólki stendur opið” (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Þau ríki sem undirrita þennan 

samning skulu sjá til þess að þessu sé framfylgt með lagasetningum sem stuðla þá að 
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jöfnum tækifærum fatlaðs fólks. Samningur Sameinuðu þjóðanna er ekki aðeins skjal um 

réttindi fatlaðs fólks heldur gerir samningurinn grein fyrir hvernig skuli standa að 

réttindunum og hvernig eigi að ná hindrunum úr vegi. Þar nefnir samningurinn meðal 

annars að auka þurfi þjálfun og þekkingu á samningum til fagmanna og starfsmanna sem 

vinna með fötluðu fólki, tryggja að fatlað fólk hafi aðgang að nýjustu rannsóknum og 

tækni sem standa þeim til boða. Einnig kveður samningurinn á um að ,,gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til þess að uppræta mismunun vegna fötlunar sem einstaklingur, 

stofnun eða einkafyrirtæki gerir sig sekt um” (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, 2007). Í lögum um málefni fatlaðs fólks má lesa skýr réttindi fatlaðs fólks til 

að sækja sér vinnu á almennum vinnumarkaði.  

,,Veita skal [fötluðu fólki] aðstoð til að sinna störfum á almennum 

vinnumarkaði þegar þess gerist þörf. Skal það gert með sérstakri liðveislu á 

vinnustað, svo og fræðslu og leiðbeiningum til annars starsfólks. Veita skal 

[fötluðu fólki] starfsþjálfun í almennum fyrirtækjum eða stofnunum þar sem 

því verður við komið. Í þeim tilvikum skal gera sérstakan samning þar sem 

m.a. er kveðið á um þjálfunartímabil og greiðslu kostnaðar. [Kostnaður vegna 

sérstakrar liðveislu á vinnustað greiðist úr ríkissjóði]” (Lög um málefni fatlaðs 

fólks nr. 59/1992).  

Þarna kemur fram að fatlað fólk á rétt til að stunda vinnu á sama hátt og ófatlað 

fólks, þar má meðal annars nefna vinnu sem þau kjósa sér sjálf. Fatlað fólk á rétt á sömu 

vinnuskilyrðum og ófatlað fólk, það er launajafnrétti sem og sömu tækifæri innan 

atvinnugeirans. Það að taka þátt í atvinnulífinu gerir einstaklinginn að stærri þátttakanda 

innan samfélagsins, þá er hann að gefa eitthvað frá sér sem fólkið í samfélaginu nýtur 

góðs af (Streimikienė og  Grundey, 2009). Í rannsókn Kristjáns Valdimarssonar (2003) 

kemur fram að íslensk stjórnvöld séu ekki að sinna atvinnumálum fatlaðs fólks eins og 

ætla mætti. Samkvæmt Kristjáni þá einkennast atvinnumál fatlaðs fólks af stefnuleysi og 

skorti á langtímaáætlunum. Þrátt fyrir að reynt sé að koma af stað úrræðum til að vinna 

gegn atvinnuleysi þá fylgir yfirleitt lítið fjármagn sem verður þá til þess að verkefnin verða 

flóknari, færri fá vinnu og þann stuðning sem þeir þurfa á að halda. 
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3.4 Samantekt 

Ableismi er fordómar gagnvart fötluðu fólki. Þessir fordómar koma í veg fyrir almenna 

þátttöku þess á atvinnumarkaðinum og er því hindrun sem þarf að koma í veg fyrir. Fötluð 

börn verða einnig fyrir fordómum hvað varðar þjónustu til þeirra, til dæmis í skóla og 

frístundum. Ableismi tengist fötluðum börnum og framtíð þeirra til atvinnu á sama hátt og 

það gerir fötluðu fullorðnu fólki. Séu fordómarnir enn til staðar þá eru tækifæri fatlaðra 

barna til starfsframa lægri en hjá ófötluðum börnum.  
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4 Námsframboð íslenskra fatlaðra ungmenna til starfsframa 

Í þessum kafla verður farið yfir skólagöngu fatlaðra barna, hver þeirra réttindi eru þar og 

mikilvægi þess að ganga í skóla. Síðan verður skoðað hver helstu námstækifæri eru í boði 

eftir grunnskólann, þau námstækifæri eru til dæmis framhaldsskólar og háskólar.   

4.1 Skólaganga fatlaðra barna  

Leikskóli er fyrsti skólinn sem barn tekur þátt í áður en það hefur grunnskólagöngu sína. 

Leikskólar fylgja viðmiðum Aðalnámsskrár leikskóla (2011) og lögum um leikskóla (nr. 

90/2008). Leikskóli er hins vegar ekki skylda á Íslandi og því er rétturinn til leikskólagöngu 

ekki eins mikill og rétturinn til grunnskólagöngu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Þrátt fyrir 

það þá eiga fötluð börn sama rétt og ófötluð börn til leikskólagöngu. ,,Fötluð börn skulu 

eiga rétt til leikskóladvalar á vegum sveitarfélaga og skal veita hana á almennum 

leikskólum með nauðsynlegri stuðningsþjónustu, [sbr. lög um leikskóla]” (Lög um málefni 

fatlaðs fólks nr.59/1992).  

Öll íslensk börn eru skyldug til að ganga í grunnskóla. Allir grunnskólar á Íslandi 

fylgja Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) og lögum um grunnskóla (nr. 91/2008). Þar kemur 

fram réttur barns til fullrar þátttöku í grunnskóla. Nám skal vera við hæfi hvers og eins en  

allir nemendur eiga rétt til lágmarksmenntunar og jafnrétti til náms. Koma skal til móts við 

námsþarfir allra barna óháð líkamlegu eða andlegu ástandi þeirra. Samkvæmt lögum 

starfa grunnskólar samkvæmt hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar en það 

samþykkir rétt allra barna til þátttöku í almennum grunnskólum grunnskóla (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). Salamanca yfirlýsingin fjallar um skóla án aðgreiningar og var 

samþykkt af Íslandi árið 1994 en hún er yfirlýsing um kennslu barna með sérþarfir. Þar 

kemur meðal annars fram að aðlaga skuli skólana að barninu en ekki barnið að skólanum. 

,,Sá grundvöllur, sem staðið er að þessari rammaáætlun, er að skólar eigi að taka við 

öllum börnum, hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama eða sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ástand eða málþroska" (Salamanca yfirlýsingin og rammaáætlun um 

aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir, 1994). 

   

4.2 Framhaldsnám  

Framhaldsskólar á Íslandi fylgja Aðalnámsskrá framhaldsskóla (2011), þeir bjóða upp á 

starfsbrautir fyrir fötluð ungmenni sem hafa áður verið í sérúrræðum í grunnskóla. 
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Starfsbrautirnar flokkast undir sérúrræði samkvæmt reglugerð um nemendur með 

sérþarfir í framhaldsskólum (nr. 230/2012).  Starfsbrautir skiptast upp í þrjár brautir, 

starfsbraut 1, starfsbraut 2 og starfsbraut 3. Starfsbrautunum er skipt upp eftir 

þjónustþörfum nemendanna. Starfsbraut 1 er til dæmis fyrir fatlaða nemendur með litla 

þjónustuþörf og starfsbraut 3 fyrir nemendur með mikla þjónustuþörf, það er ,,ætlað 

þroskaheftum og fjölfötluðum nemendum sem þurfa mikla námsaðstoð” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2005). Markmið starfsbrautanna er að undirbúa nemandann 

fyrir atvinnulífið, tengja saman nám, starfsþjálfun og aðstoða nemandann við að finna 

starf við hæfi. Þetta er gert til að auka tækifæri nemandans til þátttöku á 

atvinnumarkaðnum. Nemendum er boðið upp á starfsnám þar sem þeir fá tækifæri til að 

færa sig frá skóla og yfir á atvinnumarkaðinn, þá aðstoðar framhaldsskólinn nemandann 

að öðlast færni sem þykir nauðsynleg til vinnu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2005).  

Háskóli Íslands býður fólki með þroskahömlun upp á starfstengt diplómanám. Þar 

er tekið við umsóknum annað hvert ár og einstaklingur þarf að hafa lokið fjórum árum á 

starfsbraut í framhaldsskóla eða sambærilegri menntun og starfsreynslu til að uppfylla 

inntökuskilyrði diplómanámsins. Markmið námsins er fyrst og fremst að auka tækifæri 

fatlaðs fólks til fullrar þátttöku innan samfélagins. Það er gert með því að veita fólki með 

þroskahömlun tækifæri til starfsreynslu á afmörkuðum vinnustöðum svo sem 

félagsmiðstöðvum, leikskólum, grunnskólum og þar sem fatlað fólk sækir þjónustu 

(Háskóli Íslands, 2017). 

Önnur námsframboð eftir framhaldsskóla eru til dæmis Myndlistarskólar, 

söngskólar, Listaháskólinn, Kvikmyndaskólinn. Myndlistarskóli Reykjavíkur býður fólki með 

þroskahömlun að sækja diplómanám. Þar gefst þeim tækifæri til að þjálfa sköpunarkrafta 

sína með listsköpun og þjálfun til að búa til sín eigin verk. Þau læra um listasögu, 

nútímalist og að tengjast listrænni menningu. Myndlistarskóli Reykjavíkur segir ávinning 

námsins vera að listsköpun nemandanna fær að njóta sín og unnið er með hana á 

markvissan og fjölbreyttan hátt. Þau öðlast þekkingu á nýrri tækni til listsköpunar. 

(Myndlistaskólinn í Reykjavík, e.d.). Nú í ár er hins vegar búið að skerða fjárframlög til 

þessa náms og virðist vera að þetta standi ekki lengur til boða (Kristín Sigurðardóttir, 

2017). Samningur Sameinuðu þjóðanna kveður skýrt á réttindi fatlaðs fólks til að njóta 

náms á öllum skólastigum (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). Inntökuskilyrði Kvikmyndaskóla Íslands er að hafa lokið stúdentsprófi eða öðru 

jafngildu prófi til að fá tækifæri til náms. Nú eru mörg fötluð ungmenni sem ljúka ekki við 

stúdentspróf og fara frekar á starfsbraut (Kvikmyndaskóli Íslands, e.d.). Listaháskóli 
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Íslands er með sambærilegar kröfur ,,þeir sem ekki uppfylla almennt inntökuskilyrði um 

stúdentspróf þurfa að sýna fram á að hafa lokið a.m.k. 105 einingum í framhaldsskóla til 

stúdentsprófs auk þroska og þekkingu sem meta má til jafns við það nám sem á vantar” 

(Listaháskóli Íslands, e.d.). Haft var samband við almenna söngskóla og danskóla en ekki 

fengust svör frá þeim.  

Fjölmennt var stofnuð árið 2002 og er símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir 

einstaklinga með fötlun og geðfötlun sem ekki eiga kost á því að stunda símenntun annars 

staðar. Fjölmennt skiptist því í tvær deildir, deild fyrir fólk með þroskahömlun og deild 

fyrir fólk með geðfötlun. Stefna Fjölmenntar er að allt fatlað fólk geti stundað símenntun 

á sama hátt og við sömu kjör og ófatlað fólk (Fjölmennt, e.d.-a; Munnleg heimild, Helga 

Gísladóttir, 2. mars 2017). Námsskeiðin sem Fjölmennt býður upp á eru: 

 Heimilisfræði. 

 Íþróttir, sund og dans. 

 Mál og samfélag. 

 Myndlist og handverk. 

 Námsbrautir.  

 Sjálfstyrking/valdefling. 

 Tónlist og leiklist. 

 Tölvu- og upplýsingatækni. 

 Ökunám (Fjölmennt, e.d.-b; Munnleg heimild, Helga Gísladóttir, 2. mars 2017). 

 
 

4.3 Samantekt 

Það að telja þurfi upp þau námsframboð sem í boði eru fyrir fötluð ungmenni segir allt 

sem þarf að segja. Það að það þurfi að leita og athuga hvar fatlað fólk má sækja sér nám 

sýnir að réttindi þeirra til náms og þekkingar er ekki forgangsatriði. Fötluð börn hafa óskir 

og drauma um hvað þau vilji verða þegar þau verða stór en þegar að því kemur þá eru þau 

slegin niður hvað eftir öðru vegna skorts á þjónustu og námsframboðum fyrir þau.  Þetta 

gerir það að verkum að fötluð ungmenni verða að sætta sig við það sem í boði er fyrir þau 

til framhaldsnáms.  
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5 Framboð á íslenskum atvinnumarkaði  

Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna á fatlað fólk rétt á að taka þátt á almenninum 

vinnumarkaði á sama hátt og ófatlað fólk, þar sem tækifæri þeirra eiga að standa jöfn. Í 

þessum kafla verður kannað framboð Vinnumálastofnunar til atvinnumarkaðsins fyrir 

fatlað fólk, hæfingarstöðvar og Notendastýrð persónuleg aðstoð.  

5.1 Vinnumálastofnun og atvinna með stuðning 

Vinnumálastofnun Íslands býður öryrkjum og öðrum með skerta starfsgetu upp á úrræði 

fyrir þá sem eru í atvinnuleit. Þar má meðal annars nefna ráðgjöf og stuðning við 

atvinnuleitina og einnig er um að ræða úrræði sem kallast ,,atvinna með stuðning.” 

Atvinna með stuðningi aðstoðar fólk með andlega og/eða líkamlega fötlun sem þarfnast 

aðstoðar við atvinnuleit og stuðning inni á vinnustaðnum. Með þessari þjónustu er 

fötluðu fólki boðið upp á aukna þátttöku og þjálfun á almennum vinnumarkaði, aðstoð við 

að leita að réttu starfi og að mynda tengsl á vinnustað sem og að byggja upp þitt 

stuðningsnet á vinnustaðnum þínum. Stuðningur er eins mikill og þú þarft og eins lengi og 

þú þarft. Dregið er svo úr stuðningi eftir þörfum. Atvinna með stuðningi býður 

atvinnuleitendum upp á allskonar námskeið til að aðstoða þau frekar (Vinnumálastofnun, 

e.d.-a; Vinnumálastofnun, e.d.-b). Vinnumálastofnun býður einnig upp á vinnusamninga 

við öryrkja. Það eru endurgreiðslusamningar sem gerðir eru við atvinnurekendur sem ráða 

einstaklinga með skerta starfsgetu. Þetta er gert til þess að gefa fólki með skerta 

starfsgetu frekari tækifæri til atvinnu á almennum vinnumarkaði. Þá endurgreiðir 

Vinnumálastofnun atvinnurekandanum ákveðið hlutfall af launum starfsmannsins 

(Vinnumálastofnun, e.d.-c; Vinnumálastofnun, e.d.-d). 

Samkvæmt rannsókn Kristjönu Jokumsen og Rannveigu Traustadóttur (2014) þar 

sem þær tóku stöðu fatlaðs fólks eins og hún hefur birst í íslenskum rannsóknum frá 

árunum 2000-2013 þá virðast vinnusamningar bjóða upp á neikvæð viðhorf gagnvart 

fötluðu fólki um að það standi ekki jafnfætis öðrum almennum ófötluðum starfsmönnum. 

Fatlað fólk er þá ekki talið nægilega hæft og atvinnurekendur eru ekki tilbúnir að taka 

móti þeim nema með þessum endurgreiðslusamningum. Þetta getur haft neikvæð áhrif á 

félagslegt líf einstaklingsins og ýtt undir frekari útskúfun frá atvinnumarkaðinum.  
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5.2 Hæfingarstöðvar 

,,Fatlaðir skulu njóta félagslegrar hæfingar og endurhæfingar í þeim tilgangi að draga úr 

áhrifum fötlunar og auka hæfni fatlaðra til starfa og þátttöku í daglegu lífi” (Lög um 

málefni fatlaðs fólks nr.59/1992). Hæfingarstöðvar eru fyrir fatlað fólk sem á ekki kost á 

því að starfa á almennum vinnumarkaði. Þær eru sérstaklega ætlaðar fötluðu fólki sem 

skortir hæfni á almennum vinnumarkaði. Hæfingarstöðvar bjóða upp á 

einstaklingsmiðaða starfsþjálfun sem er talið nýtast fötluðu fólki í vinnu á almennum 

vinnumarkaði. Sem dæmi þá eru markmið hæfingarstöðvarinnar Fannborg að veita 

starfsþjálfun og fjölbreytta vinnu sem líkist vinnuaðstæðum og kröfum vinnumarkaðsins 

(Hlutverk.is, e.d. -a). Yfirleitt er verið að vinna með eitthvað í höndunum sem fólkið ræður 

við. Á Múlalundi er til dæmis verið að pakka og raða í möppur, búa til skrifstofuvörur svo 

sem lausblaðamöppur, heftara og gatara (Múlalundur vinnustofa SÍBS, e.d.). Ás vinnustofa 

er með saumastofu sem og pökkunaraðstöðu. Þar er meðal annars verið að búa til 

handklæði, heimilisklúta og bleyjur, einnig fást þau við pakkanir fyrir fyrirtæki og önnur 

samtök (Ás styrktarfélag, e.d.). 

Hæfingarstöðvar eru hins vegar aðgreint vinnutilboð sem er aðeins ætlað fötluðu 

fólki. Þetta getur dregið fram neikvæðar staðalímyndir um fatlað fólk líkt og 

vinnusamningar AMS. Sem dæmi má nefna að fatlað fólk er þá ekki talið vera eins góður 

starfskraftur og ófatlað fólk. Fólk sem er starfandi á hæfingarstöðvum er helst fólk með 

miklar og sértækar þjónustuþarfir sem AMS hefur ekki tök á að þjónusta vegna 

fjármagnsskorts. Hins vegar benda rannsóknir á að þessi þjónusta sem einstaklingar fá á 

hæfingarstöðvum gæti allt eins fylgt þeim úti á almenna vinnumarkaðnum (Kristján 

Valdimarsson, 2003; Margrét Magnúsdóttir, 2010).  

 

5.3 Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. NPA 

er þjónusta sem er sniðin að hverjum einstaklingi fyrir sig. Þar hefur fatlað fólk stjórn á 

sinni eigin þjónustu og aðstoð. Meðal annars má nefna aðstoð við almenn heimilisstörf, 

frístundir, í skóla eða jafnvel vinnu. Með NPA geta einstaklingar fengið aðstoð á 

almennum vinnumarkaði, stuðningurinn veitir þá aðstoð eftir höfði einstaklingsins (NPA 

miðstöðin, e.d.). Í stað þess að einstaklingurinn sæki þjónustu og fari sjálfur á þá staði þar 

sem hún býðst þá fær hann í staðinn greiðslur sem hann notar til að greiða aðstoðarfólki 

sínu sem hann hefur tækifæri til að velja sjálf (Reykjavíkurborg, e.d.). Þetta gefur 
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einstaklingnum gífurlegt vald yfir eigin lífi og ýtir undir sjálfsákvörðunarrétt hans, hann 

verður verkstjóri yfir eigin lífi.  

NPA er hinsvegar tilraunaverkefni sem sett var á laggirnar árið 2011. Skilyrði 

samningsins voru þau að aðeins þeir sem voru með lögheimili í Reykjavík eða á 

Seltjarnanesinu fengu tækifæri til að taka þátt í verkefninu, það eru þá fatlaðir 

einstaklingar sem eiga rétt á þjónustu, samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks, á 

aldrinum 18-66 ára en foreldrar fatlaðra barna sinna máttu sækja um fyrir hönd þeirra 

(Reykjavíkurborg, e.d.-a). Öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu bjóða upp á 

tilraunaverkefnið fyrir þá sem hafa lögheimili hjá þeim og uppfylla eftirfarandi skilyrði. 

Skerðingin getur verið bæði andleg og líkamleg þannig að hún þarfnist sérhæfðrar 

þjónustu og/eða stuðnings. Hér má meðal annars nefna skerðingar á borð við 

þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun og sjón- og heyrnaskerðingu. Einstaklingar sem 

hafa glímt við langvarandi veikindi, svo sem sjúkdóma, og slys sem orsaka skerðingar áttu 

einnig rétt á NPA (Lög um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992). Einstaklingar þurfa að vera í 

sjálfstæðri búsetu eða búsett hjá foreldrum sínum. Þegar nefnd er sjálfstæð búseta þá 

fellur það ekki undir sérstök búsetuúrræði svo sem  íbúðarkjarna eða sambýli sem eru 

fyrir ákveðinn hóp fatlaðs fólks. Þessir einstaklingar þurfa að hafa daglega þjónustuþörf 

upp á að minnsta kosti 20 klukkustundir á viku eða meira (Reglur um tilraunaverkefni um 

notendastýrða persónulega aðstoð fyrir fatlað fólk á þjónustusvæði Reykjavíkurborgar og 

Seltjarnarnesbæjar, 2015).  

Enn í dag er þetta tilraunaverkefni og á enn eftir að lögfesta þessa þjónustu þannig 

að allir geta notið góðs af henni. Tilraunaverkefninu átti að ljúka árið 2014 og svo var 

hugmyndin að lögfesta þjónustuna en verkefnið var framlengt til 2016. Í október 2016 

skoraði borgarstjórn á Alþingi að lögfesta NPA og hefur umræðan verið að aukast 

(Reykjavíkurborg, e.d.-b). Þessi staða á tilraunaverkefninu þýðir að þjónustan er ekki 

aðgengileg öllu fötluðu fólki sem kýs að nýta sér hana. Þessi þjónusta er hins vegar mjög 

mikilvæg fötluðu fólki því þetta gerir þeim kleift að hafa áhrif á eigið líf með vali á 

aðstoðarfólki og að öll þeirra þjónusta snúist um óskir þeirra og þarfir.  

 

5.4 Samantekt 

Líkt og fjallað var um í samantektinni á námsframboði fatlaðra ungmenna þá sýnir 

framboð til atvinnu fyrir fatlað fólk það sama. Fötluðu fólki eru gefnir valkostir um störf en 

þessir valkostir eru ekki í líkingu við valkosti ófatlaðs fólks til atvinnu, það eru valkostir 

sem rannsakandi gæti ekki einu sinni talið upp. Fötluðu ungmennin átta sig snemma á því 
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að það sem er í boði fyrir ófatlað fólk er ekki alltaf í boði fyrir þau og því þurfa þau enn og 

aftur að sætta sig við þá fáu valkosti sem standa þeim til boða.  
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6 Hvað vilja börnin? 

Hér á eftir verður fjallað um framtíðaróskir fatlaðra og ófatlaðra barna og verður meðal 

annars komið inn á hverjir áhrifavaldar starfsvals barna geta verið. Starfsáhugi barna 

þróast eftir því sem barn eldist en fjallað verður nánar um hann og hvernig þroskaþjálfi 

gæti nýst í þessu ferli með fötluðum börnum. 

 

6.1 Framtíðarsýn barna 

Börn hafa óskir um hvernig þau vilja að framtíðin sín verði til dæmis hvað varðar atvinnu 

eða jafnvel fjölskyldulífið sitt. Börn fara snemma að mynda sér skoðun um vinnu. Þau fara 

að skilja hvað atvinna er snemma á lífsleiðinni og áhugi þeirra og skilningur á henni verður 

meiri eftir því sem barnið eldist (Super, 1953). Þegar að því kemur þá skiptir ekki máli 

hvort að barnið sé fatlað eða ófatlað. Draumar þurfa ekki að vera eitthvað flókið fyrirbæri. 

Það vilja allir eitthvað úr lífinu jafnvel þótt að einstaklingurinn sé fatlaður. Fræðsla til 

barnanna um starfsval er mikilvægt til að leggja grunninn (Arnheiður Dögg Einarsdóttir, 

2016). Samkvæmt rannsókn Terence Tracey á áhuga barna og hvernig hann þróast nefnir 

hún að þótt að börn séu spurð að því hvað þau vilji verða stór þá geta svör þeirra þróast 

og breyst ört, áhugi barna er í stöðugri þróun. Því sé gott að spyrja börn oftar hvað þau 

vilji verða þegar þau verði stór en hún nefnir einnig að gott sé að skoða áhugamál barna 

og athuga hvað þeim finnst skemmtilegast af þeim (Tracey (2001). 

Það er mjög algengt að börn vilji verða alveg eins og foreldrar sínir, mörg þeirra 

enda jafnvel á því að vinna við það sama og þau. Börnin spegla sig í foreldrum sínum, þau 

eru fyrirmyndir þeirra. Rannsóknir hafa margar hverjar sýnt að börn eru líkleg til að velja 

sér atvinnu sem er sú sama og foreldrar þeirra hafa eða á sama sviði. Foreldrar hafa því 

mikil áhrif á hvað börn vilja verða þegar þau verða stór (Ozdemir og Hacifazlioglu, 2008). 

Þrátt fyrir áhrif vinahópsins á barnið þá eru foreldrarnir áhrifameiri. Framtíðaróskir barna 

eru ekki óháðar öðrum heldur hefur fjölskyldan og foreldrarnir mikil áhrif á þessar óskir 

(Tziner, Loberman, Dekel og Sharoni, 2012). Í rannsókn Ozdemir og Hacifazlioglu voru 

tekin viðtöl við nemendur og kannað þeirra væntingar á háskólum sem stóðu þeim til 

boða. Einnig var kannað hvort að bakgrunnur og félagsstaða fjölskyldunar hefði áhrif á 

starfsákvörðun. Þar kom fram að félagsleg staða barnsins er mjög áhrifamikil. Börn sem 

koma frá láglauna fjölskyldum sýndu til dæmis áhuga á verkfræði á meðan þau börn úr 
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hálauna fjölskyldum höfðu meiri áhuga á félagsvísindum og listum (Ozdemir og 

Hacifazlioglu, 2008; Super, 1953).  

Það getur verið mikill munur milli kynja um hvað börn vilji verða þegar þau verða 

stór. Staðalímyndir karla og kvenna hafa gífurleg áhrif á þróunarferli barnsins bæði 

einstaklingslega og félagslega. Þær einnig hafa mikil áhrif á atvinnuval (Wahl og 

Blackhurst, 2000; Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008). Þegar börn stækka þá læra þau 

hegðun og gildi sem samsvarast staðalímyndum kvenna og karla, þau finna fyrir miklum 

þrýstingi frá samfélaginu að hegða sér líkt og samfélagið segir (Eccles, Barber og 

Jozefowicz, 1998).  Staðalímyndir karla og kvenna eru félagsleg hugsmíð sem þróast í 

gegnum samfélagið, í gildum þess og viðhorfum, líkt og hugtakið fötlun (Warwick-Booth, 

2013).  

Tekin voru viðtöl við börn á yngsta stigi grunnskólans 6-10 ára þar sem þau voru 

spurð um framtíðardrauma sína (Auger, Blackhurst og Wahl, 2005). Í þeirri rannsókn kom 

fram að flest börnin gátu gefið upp ákveðinn starfsvettvang sem þau myndu vilja starfa 

við. Wold vision international eru kristin samtök sem starfa með börnum, foreldrum og 

samfélögum til að koma í veg fyrir fátækt og ójafnrétti. Þessi samtök settu saman bækling 

sem inniheldur sögur fatlaðra barna úti um allan heim. Þar deila börnin sinni reynslu og 

framtíðardraumum. Þau lýsa fyrir okkur að fötluð börn hafa drauma um sína eigin framtíð 

alveg eins og ófötluð börn. Tilgangur bæklingsins var að veita fólki þá vitneskju og þann 

innblástur að allir, þrátt fyrir fötlun, geti verið þátttakendur í samfélaginu. Þátttakendur 

verkefnisins eru á misjöfnum aldri, allt frá 9 ára og upp í 31 árs. Þau eiga það sameiginlegt 

að vera með einhverskonar fötlun. Þessi börn lýsa því hvað þau vilja verða þegar þau 

verða stór og hvernig þeim getur tekist það. Sem dæmi þá langar þremur börnum að 

verða kennarar, einn vill verða söngvara og önnur dansari, þremur öðrum langar til að 

verða læknar og einum langar að verða flugmaður eða að starfa í banka. Öðrum langar 

bara einfaldlega að mæta í skóla þar sem aðstæður hans leyfa það ekki. Einnig eru sumir 

sem vilja einfaldlega að sér gangi vel í lífinu sjálfu og hjálpa öðrum börnum sem eru að 

ganga í gegnum það sama og þau (World vision international, 2015). Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barns til að láta eigin skoðanir í ljós og rétt barns til að 

þroskast. ,,Aðildarríki viðurkenna rétt hvers barns til lífsafkomu sem nægir því til að ná 

líkamlegum, sálrænum, andlegum, siðferðilegum og félagslegum þroska” (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1992). 
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6.2 Ferli starfsáhuga 

Börn vita miklu meira um atvinnulífið en við teljum okkur trú um. Börn fara í gegnum 

ákveðið ferli þegar kemur að starfsáhuga. Starfsákvörðun verður út frá getu, gildum, 

staðalímyndum kynjanna og persónuleika (Tziner, Loberman, Dekel og Sharoni, 2012). 

Mikilvægt er að öll börn fái tækifæri til að móta eigin starfsáhuga sem forsenda fyrir 

áframhaldandi nám og starf í framtíðinni (Porfeli, Hartung og Vondracek, 2008). ,,The 

Ginzberg theory” eða kenning Ginzberg setur upp þroska starfsferils barna sem 

stigskiptan. Þróun starfsáhuga barna nær yfirr langt tímabil og reynsla barns, sem það 

öðlast á sinni lífsleið, á mikinn þátt í þeirri þróun. Kenning Ginzberg skiptist í fjóra hluta 

eða fjögur þroskaskeið, þau kallast: Ímyndunarskeið (e. fantasy period), tilraunaskeið (e. 

tentative period), raunsæisskeið (e. realistic period) og málamiðlun (e. compromise) 

(Super, 1953; Ginzberg, 1952). 

Ímyndunarskeiðið nær yfir börn frá því þau eru fædd og þar til þau verða 11 ára. 

Þarna fara börn að ímynda sér hvað þau vilja verða þegar þau verða stór og er þá allt 

mögulegt fyrir þeim. Strax eftir ímyndunarskeiðið fara börnin á tilraunaskeiðið sem nær 

alveg til 17 ára aldurs. Þetta er mikilvægt skeið en þarna skapast helstu áhugamál barna, 

hvað þau geta gert og hver þeirra gildi eru. Þegar líða tekur á tímabilið þá fara börnin að 

sjá hvað þau geta og hvað skiptir þau máli. Í kringum 17 ára aldurinn hefst 

raunsæisskeiðið sem, eins og nafnið getur til kynna, þýðir að einstaklingurinn fer að líta 

raunsætt á stöðu sína og hans eigin getu. Þetta gerir hann með því að greina sjálfan sig 

alveg í þaular með einhverskonar könnunum, sundurgreiningum og sérgreiningu. Á 

lokastiginu þá vegur einstaklingurinn alla sína þætti og metur þá ásamt áhuga sínum, getu 

sinni, gildum og þeim tækifærum sem eru í boði (Ginzbergs, 1952; Super, 1953). Super 

hannaði sínar kenningar út frá kenningum Ginzbergs. Super talar um starfsóskir, færni og 

getu fólks og að þetta þróist allt með einstaklingnum ásamt sjálfsmynd þeirra. Val á starfi 

sé ávallt í þróun og í ferli sem hefst strax í bernsku. Hann talar einnig um fimm lífskeið en 

hann skiptir starfsævi einstaklingsin upp á eftirfarandi hátt: Fyrsta skeiðið er vöxtur en 

það er frá fæðingu og til 14 ára aldurs, næst kemur könnun sem er frá 15-25 ára, svo er 

stofnsetning sem er frá 25-45 ára, næstseinast kemur stöðugleiki sem er frá 45-65 ára og 

að lokum eru það starfslokin. Hann telur að starfsþróunarferlið verði fyrir áhrifum af 

meðal annars stöðu foreldranna, þá bæði félagslegri og efnahagslegri, andlegri getu hvers 

og eins, persónuleika og tækifærum sem til staðar eru fyrir hvern og einn. 

Starfsþróunarferlið getur þroskast með því að vinna með hæfileika barna, áhuga þeirra og 

hugsa um sjálfsmynd þeirra (Super, 1953). 
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Fjögur stig í þróun sjálfsmyndar og hugmynda um störf var sett fram af Lindu S. 

Gottfredson. Á fyrsta stiginu fara börn að flokka störf eftir völdum og stærðum starfanna, 

þetta gerist á aldrinum 3-5 ára. Á aldrinum 6-8 ára, annað stigið, fara börnin að flokka 

störf eftir kynjum útaf fatnaði og kynhlutverkum samfélagins, á þessu stigi eru börn að 

átta sig á eigin kynímynd. Þá flokka þau störf eftir því hvort fleiri konur eða karlar vinna 

við þau, þetta mótar mjög mikið staðalímyndir kvenna og karla og börn fara að telja sér 

trú um hvaða störf henti þeim vegna kyns, störf sem eru þeim við hæfi. Á þriðja stiginu, 9-

13 ára fara börn að átta sig á hversu mikilvægt störf eru, þá átta þau sig einnig á eigin 

getum, hæfileikum og félagslegri stöðu sinni og að þetta geti allt haft áhrif. Á fjórða 

stiginu, sem hefst um 14 ára, fer barnið að meta alla þessa þætti, áhuga, gildi og hæfileika 

og þannig meta sjálft sig og starfsáhuga sinn. Þetta er ekki ólíkt kenningu Ginzberg.  

Þegar börn fara að skoða sjálfsmynd sína og störf sem þau hafa áhuga á þá kallast 

það afmörkun. Það er þegar þau sjá ákveðinn hluta af störfum en hunsa þau störf sem 

henta þeim ekki til dæmis því þau telja störfin henta ákveðnu kyni, eða fólki í ákveðinni 

stétt, eru ekki nógu hæfileikarík og hafa ekki nægilega getu (Gottfredson, 1981).  Geta 

barnsins hefur meiri áhrif á starfsáhuga en talið er, ef að barn er slakt í lestri eða með 

lélega hreyfifærni þá er ólíklegra að barn fari að velja sér starf sem krefst mikils lesturs 

eða að kjósa að æfa íþróttir (Tracey, 2001). Því er mikilvægt að sjálfsmynd barns sé 

nægilega sterk til að það átti sig á getu sinni og að þrátt fyrir slakan lestur þá sé hægt að 

æfa sig og verða betri. Stundum er störfin sem manni langar mest í þau sem maður getur 

ekki fengið. Þar nefnir Gottfredson (1981) hugtakið málamiðlun, en það er til dæmis þegar 

einstaklingur þarf að velja milli starfs sem hann hefur mikinn áhuga á eða starf sem að er 

betra hvað varðar laun. Þá eru ákveðnir valkostir í boði sem einstaklingur þarf að velja á 

milli. Líklegast er að fólk myndi fórna starfsáhuga sínum, því næst því starfi sem tengist 

félagslegri stöðu þess og seinast því starfi sem tengist kyni þess. Þannig getur 

einstaklingur þurft að hafna allskonar störfum til að komast að því starfi sem hann hefur 

tækifæri til að starfa við.  

 

 

6.3 Að þróa hæfni til sjálfsákvörðunar 

Hvað með börn og ungmenni sem skortir hæfni til að þróa eigin starfsáhuga? Eins og fram 

kemur að ofan þá er mikið ferli sem felst í því að þróa starfsáhuga sinn og þar með að taka 

ákvörðun um hvað þú vilt verða í framtíðinni. Það er mikið sem gengur á í starfsþróuninni 

og þar fjallar Gottfredson (1981) meðal annars um málamiðlun. Það er þegar flest 

ungmenni fara að vega og meta alla sína kosti og sína hæfni til að velja það starf sem 
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hentar þeim best. Sjálfsmynd barna verður að vera sterk og sjálfstraustið líka. Michael L. 

Wehmeyer hefur gert fjölmargar rannsóknir sem snúa að sjálfsákvörðun fólks og hvernig 

það getur haft áhrif á lífsgæði einstaklings í framtíðinni (Wehmeyer, 1998). Í 

langtímarannsókn sem gerð var á ungmennum og sjálfsákvörðun þeirra, þá kom í ljós að 

þau ungmenni sem höfðu meiri hæfni til að taka eigin ákvarðanir voru líklegri til að vera 

flutt að heiman og búa sjálfstætt þegar rannsókn lauk þremur árum seinna. Hæfni til að 

ráðstafa fjármálum sínum var einnig góð og þessi hópur var talinn haldast mikið betur í 

vinnu (Wehmeyer, 2003). Samkvæmt 13. grein Barnasáttmálans eiga öll börn rétt á eigin 

skoðunum og að taka eigin ákvörðun. Í 14. grein Barnasáttmálans stendur einnig: 

,,Aðildarríki skulu virða rétt barns til frjálsrar hugsunar, sannfæringar og trúar” 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). Þessi réttur hefur hins vegar lítið gildi þegar 

barn skortir hæfni til sjálfsákvörðunartöku og getur því ekki tekið ákvörðun. Það sama má 

segja þegar keyptur er bíll handa einstaklingi sem kann ekki að keyra, hver er tilgangurinn 

með bílnum? Þarna getur þroskaþjálfinn gripið inn í með sinni sérþekkingu og þannig 

aðstoðað fötluð börn og ungmenni til að þróa eigin starfsáhuga, til dæmis að aðstoða 

barn að komast af ímyndunarskeiði Ginzberg og yfir á það næsta. Þetta er hægt að gera 

með því að aðstoða þau að við að byggja upp eigin sjálfsmynd og hæfniþjálfun til 

sjálfsákvarðanatöku, gefa þeim tækifæri til að meta sjálfan sig og skoða hæfileika sína.  

 

6.4 Samantekt 

Mikilvægt er að hafa í huga starfsáhuga fatlaðra barna til að aðstoða þau við eigin 

starfsþróun. Öll börn fara í gegnum starfsþróunarferli og því eru mörg sóknarfæri þar fyrir 

þroskaþjálfa til að aðstoða fötluð börn með. Gott er að hafa í huga að fötluð börn hafa 

áhuga fyrir framtíðinni sinni og virðast fara í gegnum þetta ferli líkt og önnur börn. 

Réttindi barnanna eru skýr og þroskaþjálfinn getur verið virkur hvað varðar það sem og að 

aðstoða fötluð börn við að skapa tækifæri til að vinna með starfsáhuga sinn.  
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7 Framkvæmd rannsóknarinnar  

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar þar sem tekin voru viðtöl við 10 fötluð 

börn og kannað framtíðarsýn þeirra varðandi starfsframa. Farið verður yfir hvaða aðferðir 

rannsóknarinnar, tilgang rannsóknarinnar og viðtölin við börnin. Viðtölunum verður skipt 

upp í þemu og verður rætt um hvert þema fyrir sig. Að lokum verður farið í niðurstöður 

viðtalanna.   

 

7.1 Aðferðarfræði 

Rannsóknin er unnin eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative methods). 

Þessar rannsóknir ganga út á það að túlka gögn sem fást úr aðstæðum og umhverfi. Það 

er gert meðal annars með því að taka viðtöl við fólk sem vill tjá upplifun og reynslu og fær 

þá rannsakandinn hugmynd af hinum félagslega raunveruleika. Niðurstöður eigindlegra 

rannsókna er ekki hægt að alhæfa heldur geta niðurstöður þess verið ólíkar milli fólks  

Tekin voru viðtöl við 10 börn og var unnið úr niðurstöðum þeirra með þemagreiningu 

(Schutt, 2015). Tekið var mið af réttindum barna í rannsóknum og þau upplýst um 

fyrirkomulag viðtalanna. Raddir barna eiga að fá að heyrast líkt og raddir annarra. 

Mikilvægt er að upplýst samþykki fáist frá börnunum. Upplýst samþykki er þegar 

rannsóknin er útskýrð fyrir börnunum og hvað í henni felst. Börnin fá að vita hvað þeirra 

framlag merkir og hvernig það verður notað í rannsókninni (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Áður en viðtölin hófust var útskýrt fyrir börnunum, einu í einu, hvað rannsóknin fjallaði 

um og afhverju rannsakendi væri að framkvæma hana. Rannsakandi útskýrði einnig fyrir 

þeim að svörin þeirra yrðu notuð í rannsókninni.  

 

7.2 Rannsóknin 

Ástæða rannsóknarinnar er að kynnast framtíðardraumum fatlaðra barna og gera grein 

fyrir þeim. Þetta er gert til að gera skoðanir fatlaðra barna um starfsframa sinn sýnilegri 

og kanna svo hvort að atvinnumarkaðurinn sé sambærilegur kröfum þeirra.  Tekin voru 

viðtöl við 10 börn sem eru öll þátttakendur í sértækri félagsmiðstöð á 

höfuðborgarsvæðinu. Börnin sem sækja þessa þjónustu eru með einhverskonar 

fötlunargreiningu svo sem einhverfu, þroskaskerðingu, ADHD og fleira. Um er að ræða sex 

drengi og fjórar stúlkur á aldrinum 10 – 15 ára.  
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Áður en til framkvæmdar kom var haft samband við foreldra og þeir upplýstir um 

framkvæmd rannsóknarinnar, tilgang og markmið. Algjörum trúnaði var heitið og 

foreldrum gerð grein fyrir að aðeins aldur og kyn þátttakenda yrði nefnt og engar 

upptökur ættu sér stað. Foreldrum var einnig kynntar þær spurningar sem lagðar voru 

fyrir þátttakendur. Spurningarnar voru samdar með tilliti til barnanna sjálfra og hvað væri 

mikilvægast að kæmi fram. Einnig var búið til skjal með myndum af þekktum störfum í 

samfélaginu til aðstoða við skilning ef að spurningarnar virtust börnunum of snúnar.  

Spurningarnar voru hannaðar með því að leiðarljósi að draga fram helstu drauma og óskir 

barnanna um sína eigin framtíð, til að sýna fram á að öll börn eigi sér einhverjar óskir um 

framtíðina. Um er að ræða þrjár aðalspurningar með hjálparspurningum ásamt 

fylgiskjalinu með myndum og nöfnum af helstu starfsheitum á Íslandi. Spurningarnar voru 

eftirfarandi:  

 Hvað langar þig að verða þegar þú verður stór/fullorðin/nn? 

o Hvað langar þig að vinna við?  

 Veistu hvað þú þarft að gera til að verða það sem þú (barnið) vilt verða?  

o Þarftu að læra eitthvað meira?  

o Veistu hvar þú getur lært það og í hvaða skóla?  

o Kannski í framhaldsskóla eða háskóla? 

 Áttu þér einhvern draum? Ef þú gætir gert hvað sem er, hvað myndiru þá vilja 

gera? 

Viðtölin fóru fram í febrúar og mars og áttu sér stað í félagsmiðstöð þátttakenda. 

Hugmyndin var að tala við eitt barn í einu en ekki taka formlegt viðtal. Lögð var áhersla á 

að skapa gott andrúmsloft svo þátttakendum liði vel. Svör barnanna voru skráð á 

minnisblað rannsakanda á meðan samtalinu stóð.  Tekin voru viðtöl við 10 börn sem gáfu 

mörg mismunandi og skemmtileg svör. Þau höfðu flest mikinn áhuga á að koma til 

rannsakanda og ræða um hvað þau vildu verða þegar þau yrðu stór, sýndur var mikill 

áhugi fyrir þeirra vali á starfi og þegar búið var að spyrja þau rannsóknarspurninganna var 

samtalinu haldið áfram þar sem krökkunum fannst einstaklega skemmtilegt og þau áttu 

erfitt með að hætta. 

Svörin úr viðtölunum voru margskonar en krakkarnir áttu þó mjög margt 

sameiginlegt. Viðtölin voru öll greind niður í ákveðin þemu, þessi þemu eru:  

 Þema 1: Þekking á námsleiðum til starfsframa. 

 Þema 2: Hugmyndir um starfsframa og framtíðarsýn.  

 Þema 3: Áhugi fyrir vinnu í skemmtibransanum. 
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7.3 Niðurstöður viðtala 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna væntingar fatlaðra barna til framtíðarinnar og 

hvort að framboð á atvinnumarkaðinum væri í samræmi við þeirra hugmyndir. 

Niðurstöður viðtalanna gáfu til kynna að börnin þurftu sjaldan að nýta sér myndabankann 

sem búinn var til. Mörg þeirra voru með hugmynd um framtíðina sína. Fjórir af þeim sex 

drengjum sem rannsakandi talaði við vissu hvað þeir vildu verða þegar þeir yrðu stórir á 

meðan tveir þeirru vissu það ekki og höfðu lítinn áhuga á að tala um það, einum 

drengnum fannst frekar óþægilegt að tala um framtíð sína. Þrjár af fjórum stúlkunum voru 

alveg vissar um hvað þær vildu verða þegar þær yrðu stórar á meðan ein stúlkan þurfti að 

skoða myndabankann til að fá smá hugmynd um hvað væri í boði. Draumar fimm 

barnanna var það sama og óskin þeirra um starf í framtíðinni.  

 

7.3.1 Þema 1  

Þekking á námsleiðum var þema númer 1. Tvö börn virtust vita að starfið sem þau óskuðu 

eftir þarfnaðist frekara náms. Samt sem áður voru flest þeirra í mikilli óvissu um hvað 

skyldi þurfa að gerast svo draumnum yrði náð. Hjálparspurningarnar virtust hjálpa þeim 

með hvort að þau þyrftu framhaldsskólanám eða háskólanám. Ekkert barn vissi 

nákvæmlega hvaða skóli byði upp á nám sem hentar þeirra ósk um starf.  

Barn 1: ,,Ég veit ekki með skóla, ég held að ég þurfi að fara í annaðhvort framhaldsskóla eða 
háskóla.” 

Barn 2: ,,Ég þarf að finna góðan skóla. Ég veit ekki hvaða skóla ég á að velja. (…) Mögulega 
háskóla.”  

Barn 5: ,,Ég þarf að fara í framhaldskóla og velja réttu brautina þar, læra á tölvuforrit og taka 
upp video” 

Barn 8: ,,Nei þarf ekki að fara í skóla til að vera fréttamaður. (…) Já ég þarf að fara í háskóla til 
að verða leikari.” 

Samkvæmt þessari þemu þá virðist vera óvissa hvað varðar framhaldsnám. Það er 

lykilatriði að þegar einstaklingur hefur draum þá hafi hann einhverja hugmynd um 

hverskonar leiðir þarf að fara til að ná honum.  
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7.3.2 Þema 2  

Hugmyndir um starfsframa og framtíðarsýn var þema númer 2. Börnin gáfu öll flest til 

gefið kynna hvað þau myndu vilja verða þegar þau yrðu stór. Flest barnanna höfðu 

gífurlegan áhuga fyrir spurningum rannsakanda og fannst þeim mjög gaman að spjalla um 

framtíðardrauma sína. Sumir skiptu mikið um svör og voru ekki alveg sátt með upphaflega 

svarið sitt og vildu því skipta, það er því greinilegt að þetta skiptir þau máli og þau hafa 

skoðun á því. Hins vegar voru nokkrir sem voru í óvissu um hvað þau vildu. Þar voru 

sérstaklega tveir drengir, barn 3 og barn 4, sem vissu ekkert hvað þeir vildu gera þegar 

þeir yrðu stórir, myndabankinn hjálpaði þá ekki. Barn 4 svaraði alltaf: ,,Ég veit ekki,” og 

virtist alls ekki vilja tala um þetta, sagði að mamma sín myndi bara ráða því. Barn 3 vissi 

ekki heldur hvað hann vildi verða en hann svaraði með mikilli óvissu 

Barn 3: ,,Ég veit ekki, ég vil ekki vinna.”  

Það voru samt sem áður börn sem voru með hugmyndir um framtíð sína. Sem dæmi voru 

tvö börn sem vöru með drauma um að eignast fjölskyldu og heimili. Önnur börn vildu til 

dæmis vinna með dýrum, verða lögreglukona og björgunarsveitarmaður.   

Barn 2: ,,Ég vil eiga gott heimili og fjölskyldu, eiginmann og börn, góða vinnu. Eiga venjulegt líf”  

Barn 5: ,,Kaupa hús, eignast fjölskyldu, ferðast um heiminn. Ég vil verða pabbi og eiga eitt 
barn.”  

Barn 10: Ég vil verða björgunarsveitarmaður, held að það sé of erfitt að fara í ,,military” 
(herinn). 

7.3.3 Þema 3  

Þema 3 var áhugi fyrir vinnu í skemmtanabransanum. Þetta var mest áberandi 

sameiginlegi hlutinn úr öllum viðtölunum. Helmingur barnanna vildu öll einhverskonar 

starf í framtíðinni sem væri hluti af skemmtanabransanum. Fjögur börn af þessum fimm 

vildu verða söngvarar, leikarar, dansarar og listamenn. Þar á meðal vildi eitt sérstaklega 

búa til leikna grínþætti á Stöð 2 og vera þá leikari í þeim. Annars var eitt barn sem vildi 

verða ,,youtuber” í framtíðinni og búa þá til myndbandsblogg í framtíðinni og setja á 

Youtube.com.  

Barn 1: ,,Ég vil verða söngvari eins og söngvarinn í uppáhaldshljómsveitinni minni, Three days 
grace.” 

Barn 8: ,,Ég vil búa til mína eigin sjónvarpsþætti eða sketsaþætti.” 

Barn 9: ,,Ég vil verða leikkona og söngkona, líka dansari.” 
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Barn 10: ,,Ég vil verða artist (listamaður) sem semur lög og syngur. (…) Ég vil vinna við það að 
vera artist.” 

Börnin höfðu flest skýra mynd um hvað þau vildu verða í framtíðinni þótt leiðin að 

markmiðinu væri óljós. Rætt var við 10 börn og átta af þeim höfðu skýrar framtíðaróskir. 

Samkvæmt niðurstöðum viðtalanna þá virðast börnin vera á ímyndunarskeiði Ginzbergs, 

þar sem þau trúa því að þau geti verið hvað sem er en virðast ekki vera að tengja sig við 

eitthvað ákveðið kyn. Að vera starfandi í skemmtanabransanum virðist vera það sem 

flestum krökkunum finnst áhugaverðast og þá bæði stelpum og strákum. Rannsakanda 

fannst börnin velja sér starf sem snerist að áhuga þeirra fremur en hvað gefur mest af sér 

launalega séð og hvað hentar hvaða kyni fyrir sig. Það að börnin vissu lítið um hvernig ætti 

að vinna að sínum markmiðum til dæmis með skólagönguna þá tel ég að það þurfi að 

veita börnum góða fræðslu í skóla sem snýr að þessu. Byrja snemma að virkja börn í 

starfsáhuga og/eða námsáhuga og hvernig leiðir er hægt að taka. Börnin höfðu gaman af 

því að spjalla um framtíðarstörf og virtust varla vilja hætta. Afhverju þau völdu þessi störf 

er spurning sem ekki er hægt að svara nema með frekari rannsókn á foreldrum og nánasta 

umhverfi. Rannsakandi telur möguleika vera á því að umhverfi barnsins, staða foreldra, 

geta barnsins og hæfileikar hafi allt einhvern þátt í að móta þessa skoðun barnsins.  
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8 Umræður 

Það að gleyma fötluðum börnum þegar kemur að framtíðinni, spyrja þau ekki hvað þau 

vilji vera þegar þau verða stór og telja þau ekki geta átt sama lífshlaup ber vott um 

ableisma vegna fordóma um að fötluð börn eigi sér ekki farsæla framtíð vegna fötlunar 

þeirra. Samkvæmt þessari rannsókn sýnir heimildavinnan að ableismi er í garð fatlaðra 

barna. Námsframboð er minna sem gerir það að verkum að framboð á 

atvinnumarkaðinum verður lægra í kjölfarið. Þessi framboð til fatlaðra barna sýna að 

fötluð börn eru ekki talin geta átt sama lífshlaup og önnur ófötluð börn. Fötluð börn eiga 

rétt á að þróa sín eigin áhugamál og að fá aðstoð til starfsþróunar. Starfsþróunarferlið er 

mikilvægt til að börn kunni að meta eigin hæfileika, styrki og áhuga til starfsvals. Hvert 

barn hefur færni til að þróa með sér sjálfsákvörðun og hún er talin mikilvæg til starfsvals. 

Hvað ef að barn hefur ekki færni til þess að komast úr ímyndunarskeiðinu og yfir á 

tilraunaskeiðið, jafnvel yfir á raunsæisskeið starfsþróunarferlilsins. Ef börn fá aldrei 

tækifæri til að mynda eigin skoðun og velja sjálf þá skerðast möguleikar þeirra til að velja 

eigið starf mikið. Börn þurfa tækifæri til að virkja sjálfsákvörðunarrétt sinn, æfa sig í að 

velja, prófa það og gera mistök. Þroskaþjálfinn getur nýtt sérþekkingu sína til að hvetja 

fötluð börn til að þróa starfsáhuga sinn og þannig aðstoða þau í starfsþróunarferlinu sínu. 

Hann getur brugðist við hugmyndum, áhugamálum og skoðunum fatlaðra barna og 

aðstoðað þau við að nýta sér hæfileika sína og færni. Mannréttindi fatlaðra barna og 

fatlaðs fólks eru skýr en ekki er unnið skýrt með þau. Þarna getur þroskaþjálfinn komið 

með þekkingu sína og hugmyndafræði. Fötluð börn virðast ekki vera að fá sömu tækifæri 

til sjálfsákvörðunar líkt og náms- og starfsframboð sýna fram á. 

Samkvæmt viðtölum telur rannsakandi framboðið ekki vera nægilegt fyrir fatlað 

fólk í dag. Það þarf að leggja mikla áherslu á að bæta framboðið á almenna 

atvinnumarkaðinum þannig að hann verði aðgengilegur öllum. Þegar farið er yfir 

niðurstöður viðtalanna koma í ljós ótrúlega flottar hugmyndir fatlaðra barna um eigin 

framtíð og framtíðarmöguleika til náms. Þegar skoðuð eru námsframboð þá virðast börnin 

ekki hafa úr mörgu að velja eftir að þau útskrifast úr grunnskóla. Starfsbrautir bjóða upp á 

nám fyrir fötluð börn en er það nóg? Einum dreng langar að verða söngvari og leikari en 

Listaháskóli Íslands virðist ekki bjóða upp á nám fyrir fólk nema það hafi lokið 

stúdentsprófi en eins og fram kom þá er lítið námsframboð. Einum dreng langar að vera 

listamaður og býður Myndlistaskóli Reykjavíkur upp á diplómanám fyrir fólk með 

þroskahömlun sem er frábært fyrir fatlað fólk sem vill tjá listsköpun sína. Hins vegar 
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verður þetta ekki mikið lengur í boði þar sem fjármagn til þessa náms var skert niður. Þar 

með missir fólk með þroskahömlun tækifæri sitt til listnáms. Hvað gerir fatlað fólk þá? 

Fatlað fólk neyðist til að sætta sig við það litla sem stendur þeim til boða. Þau þurfa að 

aðlaga sig samfélaginu og þar á meðal þurfa fötluð börn að draga úr áhuga sínum og kjósa 

eitthvað sem fólkið í samfélaginu telur að henti þeim betur. Það er búið að fyrirfram 

ákveða líf fatlaðra barna án þeirra vilja. Tveimur börnum langar að eiga venjulegt 

fjölskyldulíf og þar með talið að eiga heimili. Ef fötluð börn telja að þau geti átt sama 

lífshlaup og annað ófatlað fólk, afhverju halda aðrir annað? Nú þegar búið er að fullgilda 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þá er stjórnvöldum skylt að 

fyrirbyggja hindranir í samfélaginu og fylgja þeim fyrirmælum sem samningurinn kveður á 

um.  

 Rannsóknin hefur sýnt fram á að fötluð börn hafa drauma og óskir varðandi eigin 

framtíð og starfsframa. Rannsóknin hefur einnig sýnt fram á það að framboð á 

atvinnumarkaðnum er lítið ekki í samræmi við óskir þeirra barna sem rætt var við. 

Breytingar þurfa að vera hjá stjórnvöldum og valkostir til fatlaðs fólks þurfa að aukast. Til 

að samningur Sameinuðu þjóðanna nýtist fötluðu fólki þá þarf að draga úr hindrunum 

samfélagins, skapa fleiri tækifæri og auka jafnrétti til náms og atvinnu.  
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9 Lokaorð 

Réttindi fatlaðs fólks eru skýr og eiga allir sama rétt og sömu tækifæri til fullrar þátttöku 

innan samfélagsins og þar með talið á atvinnumarkaðnum. Fordómar gagnvart fötluðu 

fólki eru hindrun sem kemur í veg fyrir þessi tækifæri og hefur áhrif á framtíð fatlaðs fólks 

og þeirra fötluðu barna sem eru núna að undirbúa sína eigin. Atvinnumálin þurfa að 

breytast og verða betri, úrræði þurfa að verða fleiri og fjölbreyttari. Mikilvægt er að 

lögsetja NPA þannig að allir hafi kost á að sækja þessa þjónustu. Kröfur barnanna sem 

tekin voru viðtöl við voru skýrar, þau vilja sjálfstætt líf, skemmtilega vinnu og gera það 

sem þau hafa áhuga á. Börn þurfa fræðslu til að kynna sér hvað sé í boði til atvinnu og í 

skóla og þar getur þroskaþjálfinn nýtt sérþekkingu sína. Rannsóknin sýndi fram á að fötluð 

börn hafa miklar væntingar til framtíðar sinnar og starfsframa. Mikilvægt er að átta sig á 

þessu því þessi hópur má ekki gleymast. Mér finnst rannsóknin hafa upplýst mig, sem 

verðandi þroskaþjálfa, um stöðu mála og hvað sé vert að gera en það er að skapa 

samfélag með jöfn tækifæri og þar sem allir eru þátttakendur.   
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