
	

	

 

 

 

 

 

 

 

Atvinnumöguleikar fatlaðs fólks í 
Reykjavík 

 

Brynja Sóley Stefánsdóttir 

Sigrún Stefanía Þorvaldsdóttir 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði 

 

 

 





	

	

 

 

 

 

 

Atvinnumöguleikar fatlaðs fólks í Reykjavík 
                                                                                                            

 

Brynja Sóley Stefánsdóttir 

Sigrún Stefanía Þorvaldsdóttir 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði 

Leiðbeinandi: Ruth Jörgensdóttir Rauterberg 

 

 

 

Deild menntunar og margbreytileika 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Maí 2019 



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Atvinnumöguleikar fatlaðs fólks í Reykjavík 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs 
í þroskaþjálfafræði við deild menntunar og margbreytileika, 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
 
© Brynja Sóley Stefánsdóttir og Sigrún Stefanía Þorvaldsdóttir 2019  
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfunda. 



	

3	

Ágrip 

Í verkefninu er leitast við að svara spurningunni: Hverjir eru atvinnumöguleikar fatlaðs fólks í 
Reykjavík eftir framhalds- og/eða háskólanám? Verkefnið er byggt upp sem 
rannsóknarritgerð og notast er við fræðileg gögn og upplýsingar af Internetinu ásamt 
úrvinnslu úr viðtölum við starfsmann Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og starfsmann 
Vinnumálastofnunar ásamt öðrum munnlegum heimildum. Samkvæmt samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skulu aðildarríkin gera viðeigandi ráðstafanir til þess að 
gera fötluðu fólki kleift að stunda atvinnu, skapa fyrir það atvinnutækifæri og veita því 
greiðan aðgang að starfsráðgjöf og atvinnumiðlun. Þrátt fyrir þessi ákvæði í samningnum er 
raunveruleiki íslensks fatlaðs fólks sá að aðeins einn þriðji þeirra er með fasta atvinnu. 
Reykjavíkurborg rekur tvo starfsstaði fyrir fatlað fólk eins og er en áform eru um miklar og 
nauðsynlegar breytingar hjá borginni. Með þeim breytingum aukast atvinnutækifæri fatlaðs 
fólks til muna bæði í formi launaðrar vinnu og virkniúrræða. Fjölbreyttari störf verða í boði 
og vonandi ættu allir að geta fundið starf innan síns áhugasviðs og getu. 
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Formáli  

Í þroskaþjálfanáminu sátu höfundar námskeið með nemendum í starfstengdu diplómanámi 
fyrir fólk með þroskahömlun. Eftir samtöl við þá nemendur jókst áhugi höfunda á 
atvinnumöguleikum fatlaðs fólks og hvaða störf stæðu þeim til boða eftir útskrift.  

Fyrst og fremst viljum við þakka fjölskyldum okkar beggja fyrir ómældan stuðning, 
barnapössun og þolinmæði á meðan ritgerðarskrif stóðu yfir. Við viljum þakka viðmælendum 
okkar Arne Friðriki Karlssyni og Birni Finnbogasyni fyrir veittar upplýsingar og einnig 
þökkum við öðrum viðmælendum. Við þökkum Ruth Jörgensdóttur Rauterberg fyrir góða 
leiðsögn við gerð verkefnisins. Þorvaldur Víðir Þórsson, Andrea Kristjánsdóttir, Lára Heiður 
Sigbjörnsdóttir og Guðlaug Bjarnadóttir fá einnig þakkir fyrir yfirlestur á verkefninu. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 
samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri verka 
okkar, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 
lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt 
kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar. 
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1 Inngangur 
Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi fólks og gegnir félagslegu hlutverki bæði fyrir 
einstaklinginn og samfélagið. Vinna er í eðli mannsins og tengist skapandi kröftum og þar 
með sjálfsmynd fólks (Stefan C. Hardonk, munnleg heimild, 13. mars 2019). Fatlað fólk nýtur 
ekki sömu tækifæra á almennum vinnumarkaði og ófatlað fólk og er því ekki hluti af hinu 
almenna samfélagi. Orsök þessa má meðal annars rekja til viðhorfa atvinnurekenda á almenna 
vinnumarkaðinum (Stefan C. Hardonk, munnleg heimild, 13. mars 2019).  

Markmið höfunda er að leita svara við spurningunni: Hverjir eru atvinnumöguleikar 
fatlaðs fólks í Reykjavík eftir framhalds- og/eða háskólanám? 

Áhugi á atvinnumöguleikum fatlaðs fólks kviknaði hjá höfundum þegar þeir sátu 
námskeið í Háskóla Íslands með nemendum í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með 
þroskahömlun. Við veltum fyrir okkur hvaða möguleika námið hefði fyrir nemendurna og 
hvaða dyr það myndi opna í atvinnuleit. Önnur höfunda hafði unnið með fötluðu fólki í um 
áratug og hafði sjálf tekið eftir því að lítil fjölbreytni virtist vera á vernduðum 
vinnustöðum/virkniúrræðum fatlaðs fólks og fannst höfundum því tilefni til að skoða það 
nánar. Með viðeigandi stuðningi og skilningi á fötlun sinni má ætla að stór hluti fatlaðs fólks 
hafi góða möguleika til þess að starfa við það sem það langar og byggja upp farsælan 
starfsferil. Hagnýtum fróðleik fyrir verkefnið var meðal annars aflað á fyrirlestri Árdísar 
Kristínar Ingvarsdóttur og Stefan C. Hardonk sem haldinn var 13. mars 2019. Fyrirlesturinn 
bar yfirskriftina „Atvinnu-þátttaka fólks með þroskahömlun á Íslandi“ og nýtum við 
munnlegar heimildir úr þeim fyrirlestri. 

Í verkefninu verður fjallað um mikilvægi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Farið verður yfir 
nokkrar skilgreiningar á hugtökum tengdum atvinnuþátttöku. Kynnt verða ólík sjónarhorn 
fötlunar, einstaklingsmiðaðar nálganir, vald og sjálfsákvörðunarréttur. Talin verður upp 
framhaldskólamenntun í Reykjavík sem er í boði fyrir fötluð ungmenni og rétt þeirra til 
hennar og einnig námsmöguleikar aðrir en framhaldskóli. Reykjavíkurborg og hennar 
hlutverk í atvinnumálum fatlaðs fólks er kynnt ásamt hugmyndum að úrbótum frá 
Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Síðan eru þeir atvinnumöguleikar sem í boði eru fyrir 
fatlað fólk taldir upp. Í lok verkefnisins eru umræður um viðfangsefnið. 
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2 Atvinna  
Rannsóknir benda til þess að þátttaka á vinnumarkaði geti sagt til um líðan og heilsufar fólks. 
Dánartíðni og tíðni sjúkdóma er hærri hjá atvinnulausu fólki og er sambandið milli heilsu og 
atvinnu því tvíhliða. Slæm heilsa getur aukið líkurnar á atvinnuleysi og eins getur atvinnuleysi 
valdið slæmri heilsu (Burdorf, 2008). 

Atvinna er nauðsynleg fyrir alla, þar á meðal fatlað fólk, til þess að finna til fjárhagslegs 
öryggis og tengingar við samfélagið. Á alþjóðavettvangi hefur atvinna fatlaðs fólks verið 
viðurkennd sem nauðsynleg leið til þess að stuðla að mannlegri reisn, samheldni, hámarka 
mannauð og koma til móts við vaxandi fjölda fatlaðs fólks (Emerson, Honey, Kariuki og 
Llewellyn, 2014). Um fimmtán prósent íbúa heimsins eru fatlaðir og fer sú tala vaxandi meðal 
annars vegna aukningar á langvinnum sjúkdómum og hækkandi aldurs fatlaðs fólks (World 
health organization, 2018). Jafnt aðgengi fatlaðs fólks að atvinnu er mikilvægt til þess að 
draga úr heilsubresti og koma á félagslegu jafnvægi (Emerson, Honey, Kariuki og Llewellyn, 
2014). 

Atvinnumöguleikar ungs fatlaðs fólks eru sérstakt áhyggjuefni. Rannsóknir sem gerðar 
voru í Bretlandi sýndu fram á að atvinnuleysi meðal ungs fatlaðs fólks veldur því vonleysi og 
dregur úr metnaði einstaklinga. Einnig hefur atvinnuleysi ungs, fatlaðs fólks tengst bágri 
félags- og efnahagsstöðu seinna á lífsleiðinni. Þeir sem hafa atvinnu sem ungir einstaklingar 
eru líklegri til þess að halda vinnunni fram á fullorðinsaldur og hefur það jákvæðar félagslegar 
og sálrænar afleiðingar í för með sér (Emerson, Honey, Kariuki og Llewellyn, 2014).  

Ungt fatlað fólk upplifir tvíþættan vanda þegar kemur að atvinnumöguleikum. Rannsóknir 
sýna að þrátt fyrir svipaðan metnað og ungt ófatlað fólk hefur, er ungt fatlað fólk meira en 
tvisvar sinnum líklegra til þess að vera atvinnulaust eða óánægt með atvinnutækifæri sem 
bjóðast. Rannsóknir sem hafa verið gerðar meðal fatlaðs fólks sýna að fatlaðir karlmenn með 
góða menntun eru líklegri en aðrir til þess að eiga góða atvinnumöguleika. Áströlsk rannsókn 
sýnir að ungt fatlað fólk er ólíklegt til þess að vera ráðið í vinnu, þá sérstaklega fulla vinnu og 
eru þeir sem eru í vinnu ólíklegir til þess að halda vinnunni. Greinilegt er að eitthvað þarf að 
gera til þess að viðhalda og fjölga atvinnutækifærum fyrir fatlað fólk. Mögulegt er að meta 
atvinnutækifæri út frá styrkleikum og getu einstaklings, gera viðeigandi breytingar á 
vinnustað til að auðvelda einstaklingi starfið og styðja einstakling í starfi með sveigjanleika 
og jákvæðri íhlutun (Emerson, Honey, Kariuki og Llewellyn, 2014).       

Abberley (2002) bendir réttilega á að þeir sem útilokaðir eru frá atvinnutækifærum þar 
sem um ræðir launaða vinnu verða oft jaðarsettir í samfélaginu og upplifa útskúfun. Durkheim 
lýsir því viðhorfi að vegna fötlunar sinnar skili fatlað fólk ekki jafn miklum afköstum og 
ófatlað fólk og sé þess vegna ekki eftirsótt á atvinnumarkaði. Fatlað fólk fær almennt lægri 
laun en ófatlað fólk og er um helmingur fatlaðs fólks undir fátæktarmörkum og þar eru 
fatlaðar konur í sérstökum meirihluta (Barnes og Mercer, 2005). 
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2.1 Réttur til atvinnu 
Fatlað fólk á rétt á því að stunda atvinnu til jafns við annað fólk í samfélaginu. Reglur eru 
settar til þess að uppfylla nauðsynleg réttindi fatlaðs fólks. Einnig eiga lög og reglugerðir að 
tryggja að fatlað fólk eigi kost á að fá bestu mögulega þjónustu sem unnt er að veita. Réttur til 
atvinnu er mikilvægur en samt sem áður er aðeins innan við þriðjungur fatlaðs fólks virkur á 
vinnumarkaði en fötluðu fólki virðist reynast erfitt að fá vinnu á hinum almenna 
vinnumarkaði. Mun stærri hópur fatlaðs fólks starfar á vernduðum vinnustöðum og í öðrum 
virkniúrræðum vegna þessa. Það er því mikilvægt fyrir þann stóra hluta fatlaðs fólks sem 
getur ekki stundað vinnu vegna skerðingar sinnar eða annarra aðstæðna í þjóðfélaginu, að 
greiður aðgangur sé að tómstundum og öðrum úrræðum. En einnig þarf að tryggja að reglur 
samfélagsins hvetji frekar til atvinnuþátttöku en að draga úr henni (Mannréttindaskrifstofa 
Íslands, e.d.). 

Samkvæmt 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) hefur 
fatlað fólk rétt á atvinnu til jafns við aðra. Í því felst að hafa svigrúm til að afla sér tekna með 
vinnu að eigin vali í vinnuumhverfi sem fötluðu fólki stendur opið án aðgreiningar og er 
þannig aðgengilegt. Fötluðu fólki má ekki mismuna vegna fötlunar sinnar í málum sem 
tengjast störfum þess. Einnig á að vernda fatlað fólk til jafns við aðra, hvað varðar sanngjörn 
og hagstæð vinnuskilyrði, öryggi og hollustu á vinnustað og fleira. Það þarf að skapa fötluðu 
fólki atvinnutækifæri og stuðla að starfsframa þess, ásamt því að aðstoða það í atvinnuleit. 
Tryggja þarf að fatlað fólk fái viðeigandi aðlögun á vinnustað og stuðla þarf að því að fatlað 
fólk geti aflað sér starfsreynslu á almennum vinnumarkaði.  

2.2 Mikilvægi atvinnu fyrir sjálfsmyndina 
Atvinnuvitund eða starfsímynd (e. vocational identity) er þegar fólk kemur sér upp sjálfsmynd 
tengdri atvinnu og er það talinn þáttur í því að fullorðnast. Fyrir marga er það einnig ástæðan 
fyrir því að framhalds- og háskólamenntun eru talin mikilvægt skref í átt að starfsframa. 
Margir fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort sjálfmynd tengd atvinnu sé eins og 
sjónhverfing í nútíma atvinnuumhverfi. Atvinna er leið til þess að fá tekjur til að fullnægja 
sköpunarkraftinum og til sjálftjáningar annars staðar í lífinu. En aftur á móti er oft erfitt að 
finna vinnu sem fellur fullkomlega að sjálfsmynd og væntingum fólks. Aukin menntun eykur 
samt á atvinnumöguleika þrátt fyrir að atvinnusjálfmyndin sé enn óljós (Berger, 2014). 

Það hvernig atvinna hefur áhrif á þróun er ekki mjög augljóst, þá sérstaklega vegna þess 
að vinnumarkaðurinn tekur sífelldum breytingum. Það er þó víst að atvinna hefur mikil áhrif á 
velferð einstaklinga. Atvinna mætir þörfum fólks með því að leyfa því að þróa og nýta 
persónulega hæfileika og láta í ljós sköpunargáfur sínar. Einnig með því að aðstoða og 
ráðleggja samstarfsfólki sem leiðbeinandi eða vinur og styðja við menntun og heilsu 
fjölskyldunnar og með því að leggja sitt af mörkum til samfélagsins með því að útvega vörur 
eða þjónustu (Berger, 2014).  
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Mikilvægt er að greina á milli ytri umbunar og innri umbunar atvinnu. Til ytri umbunar 
teljast til dæmis laun, ellilífeyrir og veikindadagar. Innri umbun er aftur á móti vinátta, stolt, 
sjálfsálit, starfsánægja og fleira. Í nútíma samfélagi er algengt að yngra fólk sækist í störf sem 
veita ytri umbun svo sem há laun á meðan eldra fólk sækist eftir störfum sem fela í sér innri 
umbun líkt og gleði (Berger, 2014).  
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3 Skilgreiningar á hugtökum 
Með tilkomu fatlaðra aðgerðarsinna og stuðningsmönnum þeirra hefur orðið vitundarvakning 
varðandi áhrif hugtaka meðal heilbrigðisstarfsfólks, stjórnvalda og almennings yfir fatlað fólk 
og fjölskyldur þeirra. Hugtakanotkun spilar stóran þátt í hvernig komið er fram við fólk með 
þroskahömlun og/eða aðrar fatlanir. Með viðeigandi hugtakanotkun er fötluðu fólki sýnd 
virðing fyrir mannlegri reisn og líkur aukast á því að fatlað fólk hafi aðgang að nauðsynlegri 
þjónustu og stuðningi, meðal annars atvinnu (Acosta, Ford og Sutcliffe, 2013). 

Hér á eftir skilgreinum við þau hugtök sem eiga stóran þátt í uppbyggingu sjálfsmyndar 
fatlaðs fólks og gegnir veigamiklu hlutverki í starfi fagfólks með fötluðu fólki. 

3.1 Skilgreining á fötlun 
Þegar hugtakið fötlun kemur upp í huga fólks er merking þess mismunandi. Algengt er að 
fatlað fólk sé séð sem hópur fólks sem ekki er fær um að taka þátt í venjulegum athöfnum 
vegna líkamlegra eða andlegra galla eða afbrigðileika. Fötlun er í raun einstaklingsbundin og 
er ótal margt sem hindrar fatlað fólk til daglegra athafna. Sá skilningur sem fólk leggur í 
fötlun er ólíkur og breytilegur og geta hugmyndir um fötlun haft örlagaríkar afleiðingar vegna 
þess að mismunandi hugmyndir geta stýrt því hvernig brugðist er við fötluðu fólki í 
samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Miklar breytingar hafa orðið á hugtakinu fötlun í áranna rás og einnig á þeim viðhorfum 
sem fólk hefur gagnvart fötlun. Hugtakið er í stöðugri þróun og mun því örugglega aldrei 
verða til endanleg skilgreining á því. 

Almennt er stuðst við skilgreiningu á fötlun sem fram kemur í 1. grein samnings 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Þar kemur fram að fatlað fólk sé það 
fólk sem er með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu eða skerta 
skynjun. Það upplifir vegna þess ýmsar hindranir á vegi sínum til fullrar og árangursríkar 
samfélagsþátttöku. Í nýjum íslenskum lögum frá 2018 (nr. 38/2018) um þjónustu við fatlað 
fólk með langvarandi stuðningsþarfir er skilgreiningin svipuð þeirri í samningi Sameinuðu 
þjóðanna. 

Fötlun er samfélagslegt fyrirbæri og þar með annað og meira en huglæg persónuleg 
reynsla. Fötlun felur í sér breiðari hugmyndafræði en þá sem hægt er að öðlast með 
persónulegri reynslu (Hedlund, 2000). Fötlunarlíkön hafa verið notuð í fötlunarrannsóknum 
sem tákn um ákveðna tegund kenninga. Þau eru ekki kenningar þar sem notkun þeirra felur 
ekki í sér gagnaöflun heldur tilgátur. Kostur líkana er sá að þau setja fram upplýsingar á formi 
sem getur auðveldað skilning þeirra (Hogan og Llewellyn, 2000). 

Til dýpkunar á ólíkum sjónarhornum fötlunar skoðum við læknisfræðilegt sjónarhorn 
fötlunar, breska félagslega líkanið og norræna tengslalíkanið í kaflanum hér að neðan.  
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3.1.1 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Læknisfræðilega sjónarhornið var ríkjandi mest alla 20. öldina í vestrænum heimi. Enn þann 
dag í dag eru hugmyndir um fötlun litaðar af þessu sjónarhorni og hefur það áhrif á þann 
skilning sem lagður er í líf og aðstæður fatlaðs fólks. Læknisfræðileg nálgun, sem notuð er í 
læknisfræðilega sjónarhorninu, leggur áherslu á líkamlegar eða andlegar skerðingar og er 
þjónusta við einstaklinginn síðan veitt samkvæmt þeim áherslum. Skerðingin er þá talin orsök 
erfiðleika í lífi fólks og ekki er tekið mið af áhrifum umhverfis eða ytri aðstæðna á hinn 
fatlaða (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu er fatlað fólk háð öðrum, hefur þörf fyrir 
umönnun, lækningu, meðferð, kennslu og þjálfun og hefur þetta sjónarhorn verið grunnurinn í 
starfi fagfólks í menntakerfinu, heilbrigðis- og félagsþjónustu og víðar. Einnig er það þetta 
sjónarhorn sem hefur verið ráðandi í huga almennings og þannig haft áhrif á sjálfsskilning 
fatlaðs fólks (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

3.1.2 Breska félagslega líkanið 
Árið 1976 var gefin út yfirlýsing af breskum samtökum, Union of the Physically Impaired 
Against Segregation eða UPIAS, þar sem því var lýst yfir að fólk með skerðingar væri fatlað 
af samfélaginu og að fötlun væri afleiðing þeirrar mismununar sem einkenndi tengsl fólks 
með skerðingar og annarra í samfélaginu. Yfirlýsingin beindi athygli að þeim áhrifum sem 
félagslegir þættir hafa á líf fatlaðs fólks og hversu mikilvægt umhverfið er þeim. Þar er einnig 
gerður greinarmunur á skerðingu, líkamlegri skerðingu eða takmarkaðri virkni, fötlun og 
félagslegri hindrun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Þegar orðið fötlun er notað er átt við það yfirheiti sem á við um margvíslegar skerðingar. 
Það vísar þannig, í daglegu tali, til fólks sem talið er ófært um að taka þátt í eðlilegum 
athöfnum vegna líkamlegra eða andlegra skerðinga sem taldar séu gera fatlað fólk frábrugðið 
öðrum. Breska félagslega líkanið lítur alveg þvert á þennan fyrrnefnda skilning með því að 
horfa til þeirra félagslegu hindrana sem takmarka möguleika fatlaðs fólks. Þessar félagslegu 
hindranir eru síðan settar af hinum ófatlaða meirihluta og skapa þannig félagslega útilokun og 
um leið undirokun fólks sem býr við skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Það má því segja að félagslega líkanið hafi raskað hinum sjálfsagða skilningi á fötlun. 
Þær ögrandi hugmyndir sem liggja að baki félagslega líkaninu hafa einnig átt mikinn þátt í því 
að gera ólík sjónarhorn skýrari og kallað fram endurskoðun og nýjar áherslur í þjónustu við 
fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

3.1.3 Norræna tengslalíkanið 
Það var norski fræðimaðurinn Jan Tössebro sem greindi sameiginlegar hugmyndir sem hann 
taldi einkennast af áherslunni á tengsl fatlaðs fólks við umhverfi sitt og kallar hann þær 
hugmyndir Norræna tengslalíkanið. Eftir 1970 hafa Norðurlöndin gagnrýnt læknisfræðilega 
sjónarhornið. Áherslan hefur breyst frá skerðingum og veikindum yfir á tengsl fatlaðs fólks 
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við umhverfi sitt og félagslega þætti. Ekki var lögð áhersla á þá kröfu að fatlað fólk yrði lagað 
að samfélaginu, heldur mikilvægi þess að laga samfélagið og umhverfið að þörfum þess. 
Samhliða þessu var dregið fram mikilvægi samfélagslegra þátta, eins og aðgengis og þjónustu 
við fatlað fólk (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þessi skilningur á fötlun er ríkjandi í lögum, reglugerðum, stefnumótandi skýrslum og 
ýmsum opinberum gögnum. Hætt var að skilgreina einstaklinginn sjálfan sem uppsprettu 
vandans heldur var sjónum beint að mikilvægi þess að unnið væri að því að fjarlægja þær 
samfélagslegu hindranir sem verða á vegi fatlaðs fólks og laga þannig umhverfið að fötluðu 
fólki og veita því stuðning og þjónustu. Þessu hugsun er ríkjandi bæði í hugmyndafræði og 
skilgreiningum fræðiskrifa sem og stefnumótun stjórnvalda (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Að mati Tössebro eru meginatriðin í norræna tengslalíkaninu þrjú. Í fyrsta lagi að fötlun 
sé misræmi milli einstaklings og umhverfis. Fötlun getur orðið þegar einstaklingar upplifa 
hindranir vegna skerðinga sinna (Rannveig Traustadóttir, 2006) og hafa íslensk stjórnvöld 
skilgreint fötlun á þennan hátt í 2. grein laga um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir (nr. 34/2018). Í öðru lagi að fötlun sé aðstæðubundin þar sem aðstæður ráði 
því hvort fötlun sé skerðing í því umhverfi sem um er að ræða hverju sinni. Í þriðja lagi að 
fötlun sé afstæð þar sem oft er tilviljunarkennt hvar mörkin eru dregin milli skilgreininga á 
líffræðilegum og andlegum einkennum og félagslegum ákvörðunum (Rannveig Traustadóttir, 
2006). 

3.2 Vald 
Til þess að skilja hugtakið um valdeflingu, sem fjallað er um hér að neðan, er nauðsynlegt að 
skilja hugtakið vald. Hugtakinu var lýst af Max Weber sem getu einstaklings til að átta sig á 
vilja sínum, jafnvel gegn andstöðu annarra. Sýn Weber er í takt við vestræna sýn á vald. Þar 
er lögð áhersla á keppni og afrek sem gerir það að verkum að fólk sem hefur takmarkaðan 
aðgang að félagslegum og fjárhagslegum úrræðum tengir illa við þessa skilgreiningu. Talcott 
Parsons skilgreindi hugtakið frá samfélagslegu sjónarhorni eða sem félagslegt kerfi sem nýta 
má í átt að sameiginlegu markmiði (Tew, 2006). 

Þrátt fyrir að hugsunarháttur fólks hafi breyst mikið síðustu ár hefur fatlað fólk ennþá 
takmarkaða valkosti þegar kemur að eigin lífi. Stundum er jafnvel litið á fatlað fólk sem eilíf 
börn sem munu þurfa að reiða sig á ölmusu annarra allt sitt líf. Þær skoðanir hafa gert það að 
verkum að fatlað fólk hefur verið stimplað sem ómikilvægt, óhreint og ómannlegt. 
Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun leggur áherslu á að fatlað fólk séu sjúklingar með 
ólæknandi sjúkdóm eða ástand. Þetta sjónarhorn veldur undirgefni og valdaleysi hjá fötluðu 
fólki. Þetta viðhorf má meðal annars sjá í tilfellum þar sem verðandi foreldrum er ráðlagt af 
læknum að eyða fóstri sem talið er vera fatlað, jafnvel þótt ekki sé hægt að segja með 
fullvissu að barnið muni fæðast fatlað (Hayes og Hannold 2007). 
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3.3 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 
Með tilkomu hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf, sem fjallað verður um hér að neðan, og 
mannréttindabaráttu fatlaðs fólks hefur það upplifað mikla valdeflingu. Hugtakið um 
valdeflingu hefur oftast verið tengt við virka þátttöku og stjórn og hefur einnig verið lýst sem 
ferli þar sem einstaklingur öðlast völd eða eflir völd annarra (Hayes og Hannold, 2007). 
Valdefling veldur því að áður varnarlausir einstaklingar verða meðvitaðir um styrk sinn og 
geta þar af leiðandi valdeflt fólk í svipaðri stöðu. Fyrir fatlað fólk leiðir valdefling til aukinnar 
stjórnar á daglegu lífi. Hún eykur sjálfsálit, auðveldar fólki að taka sjálfstæðar ákvarðanir og 
bætir afköst og sjálfbærni. Þegar fatlað fólk upplifir ekki valdeflingu getur það á hinn bóginn 
upplifað kvíða, lélegt sjálfsmat og lakari lífsgæði (Hough og Paisley, 2008). Hugtakið er 
veigamikið fyrir einstaklinga sem hafa staðið af sér mótlæti og erfiðleika og náð hafa aukinni 
stjórn á lífi sínu. Á þann hátt upplifa einstaklingar sinn innri styrk og valdeflingu (Tew, 2006). 

Izzo og Lamb lögðu fram þá fullyrðingu að fatlað fólk yrði að upplifa valdeflingu til þess 
að vera virkir þátttakendur í sínu eigin lífi. Með valdeflingu þróa fatlaðir einstaklingar 
sjálfsákvörðunarrétt (e. self-determination) og geta þar af leiðandi ákveðið sjálfir hvar þeir 
vilja vinna, mennta sig og búa (Arunashree, Kadkol og Sanghvi, 2016).   

Hugtakið sjálfsákvörðunarréttur hefur margþætta merkingu. Skilgreint frá persónulegu og 
sálfræðilegu sjónarhorni einkennist sjálfsákvörðunarréttur af aðgerðum sem gerir 
einstaklinginn sjálfstæðan og þannig færan um að viðhalda lífsgæðum sínum eða bæta þau 
(Bambara og Nonnemacher, 2011). 

Með þróun sérkennslu og náms fyrir fatlaða nemendur hefur verið lögð áhersla á 
sjálfsákvörðunarrétt (Carter, Cooney, Lane, Moss og Weir, 2013). Fatlað fólk upplifir oft 
hindranir þegar kemur að sjálfstæðri ákvörðunartöku bæði í námi og fram á fullorðinsár. 
Þessar hindranir geta orðið til þess að fatlað fólk þróar ekki með sér hæfni til ákvörðunartöku 
sem hefur veruleg áhrif á sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Að öðlast sjálfsákvörðunarrétt 
snemma á námsferlinum hefur stórkostlegar afleiðingar fyrir atvinnumöguleika fatlaðs fólks 
seinna meir sem og þátttöku í eigin lífi. Ein af helstu hindrunum fatlaðs fólks á vinnumarkaði 
er að það öðlast ekki reynslu af því að stjórna sjálft atburðum í eigin lífi og öðlast því ekki 
sjálfsákvörðunarrétt (Arunashree, Kadkol og Sanghvi, 2016). 

3.5 Einstaklingsmiðaðar nálganir 
Fötluðu fólki, þá sérstaklega fólki með þroskahömlun, hefur í gegnum tíðina verið neitað um 
að búa eitt á grundvelli þess geta ekki eldað sjálft, klætt sig eða þrifið og sé ófært um að sjá 
um fjármál heimilisins. Stuðningur við það hefur ranglega verið séður sem þjálfun frekar en 
valdeflandi stuðningur til sjálfstæðs lífs. Nauðsynlegt er að leggja áherslu á getu hvers 
einstaklings í stað hindrana og með viðeigandi stuðningi er fötluðu fólki allir vegir færir 
(Aspis, 2005). 

Atvinna er mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga og einnig fyrir samfélagið í heild. Litlar 
væntingar fatlaðs fólks er aðal ástæða fyrir seinkuðum starfsþroska þess og er atvinna oft ekki 
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talin vera raunhæft markmið þess (Blomquist, Brown, Peersen og Presler, 1998). Án 
stuðnings og viðeigandi þjónustu getur margt fatlað fólk ekki öðlast það sjálfstæði sem það 
hefur rétt á. Ef fatlað fólk á að lifa sjálfstæðu lífi verður að greina hvar og hvenær það þarf 
stuðning og aðstoða það í átt að auknu sjálfstæði (Cowden og Sze, 2012). Hér að neðan 
verður farið yfir þá þætti sem stuðla að sjálfstæði fatlaðs fólks.  

3.5.1 Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf 

Hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf hefur verið lýst sem einstaklingsmiðaðri nálgun þar sem 
fatlað fólk hefur fleiri valkosti og aukna stjórn yfir lífi sínu. Styrkleikar og þarfir 
einstaklingsins eru metnir og stoðkerfi sett upp til þess að uppfylla þær.   Hugmyndafræðin 
var þróuð af fötluðum aðgerðasinnum sem kenna sig við félagslega líkanið af fötlun. 
Hugmyndafræðin leggur ekki upp með að fatlað fólk sé sjálfu sér nægt heldur er lögð áhersla 
á að samfélagið geri sér grein fyrir jöfnum rétti fatlaðs fólks á við aðra til félagslegrar, 
borgaralegrar og fjárhagslegrar þátttöku í samfélaginu (D´Aboville, Duncan-Glancy og Elder-
Woodward, 2015). 

Samkvæmt aðgerðasinnum og stuðningsmönnum þeirra eru allar manneskjur, óháð 
alvarleika skerðinga þeirra, jöfn að verðleikum og hafa sama rétt til þess að lifa í því 
samfélagi sem það kýs. Valdefla skal allt fatlað fólk og hvetja það til þess að taka eigin 
ákvarðanir og stjórn á eigin lífi (Barnes, Mercer, 2005). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið meðal þjónustunotenda og aðstoðarfólks þeirra sýna 
fram á þætti sem báðir hópar telja mikilvæga ef vel á að takast til með sjálfstætt líf. 
Markmiðasetning, að starfsfólk hlusti á þjónustunotendur, jákvæð nálgun og svigrúm til að 
læra hvert af öðru eru meðal þeirra þátta sem taldir eru upp (D´Aboville, Duncan-Glancy og 
Elder-Woodward, 2015). 

Hér á landi sér NPA miðstöðin um að framfylgja hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf að 
miklu leyti. NPA stendur fyrir notendastýrða persónulega aðstoð og stendur sú aðstoð fötluðu 
fólki til boða. NPA leggur upp með að fatlað fólk lifi sjálfstæðu lífi, taki eigin ákvarðanir og 
sé metið sem verðugir samfélagsþegnar til jafns við annað fólk. Fatlað fólk getur sótt ráðgjöf 
til NPA miðstöðvarinnar varðandi aðstoð við utanumhald sem fylgir notendastýrðri 
persónulegri aðstoð og fleira (NPA miðstöðin, 2015-a). 

Á heimasíðu NPA miðstöðvarinnar má finna viðtöl sem tekin hafa verið við notendur 
NPA og aðstandendur þeirra. Í einu slíku nefnir Jón Heiðar Jónsson að NPA hafi breytt lífi 
hans til hins betra. Hann hefur meiri möguleika til þess að gera hluti á sínum eigin forsendum 
eins og til dæmis að sinna vinnu (NPA miðstöðin, 2015-b). Aldís Sigurðardóttir, móðir ungs 
fatlaðs drengs, tekur í sama streng og Jón Heiðar. Hún telur NPA veita syni sínum þann 
möguleika að starfa í framtíðinni við eitthvað sem hann hefur áhuga á (NPA miðstöðin, 2015-
c). Skýrslur sem gerðar hafa verið í Noregi og öðrum löndum sýna fram á að atvinnuþátttaka 
NPA notenda og fjölskyldna þeirra eykst með notkun NPA. Ávinningurinn hefur verið metinn 
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á 350.000 norskar krónur sem samsvarar 4,9 milljónum íslenskra króna (Ragnar Gunnar 
Þórhallsson, 2016). 

3.5.2 Einstaklingsmiðuð þjónusta 
Einstaklingsmiðuð þjónusta er lykilatriði í umhverfi fatlaðs fólks því þarfir fólks eru ólíkar og 
ekki er hægt að alhæfa um eina aðferð fyrir ákveðinn hóp fólks. Það þarf að vinna 
einstaklingsmiðað út frá þörfum og óskum hvers einstaklings í hverju máli fyrir sig. Kynnast 
þarf einstaklingunum til að komast að því hvað það er sem þeim þykir mikilvægt og hvað þeir 
vilja í lífinu. Það ferli er sífellt í vinnslu og það sem er mikilvægt fyrir eina manneskju þarf 
ekki að vera það fyrir aðra. Greina þarf á milli þess hvað er mikilvægt fyrir velferð 
viðkomandi, þrátt fyrir að honum þyki það ekki mikilvægt, og hvað viðkomandi finnst 
sjálfum mikilvægt (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). 

Með einstaklingsmiðaðri þjónustu þarf að nálgast uppbyggingu stoðkerfis einstaklingsins 
á vissan hátt. Umhverfi einstaklings þarf að byggjast á því sem er mikilvægt fyrir hann með 
því að hlusta á þarfir og langanir viðkomandi. Koma þarf í veg fyrir menningarlegar og 
skipulagslegar hindranir samfélagsins og kortleggja þarf langanir og það sem vekur ánægju en 
einnig það sem honum líkar ekki. Aðlaga þarf þjónustuna hverjum og einum þjónustunotenda 
en ekki aðlaga hann að þjónustunni. Styðja þarf við þjónustunotanda til að uppfylla markmið 
og langanir hans. Til þess að árangri sé náð og þjónustunotandinn sé sáttur er mikilvægt að 
hann sé stjórnandi í sínu lífi, byggt sé á gagnkvæmum samskiptum og að skapað sé gott 
stuðningsnet (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). 

Einstaklingsmiðuð framkvæmd er aðferð þar sem þjónustunotandinn er í brennidepli og 
leitast er við að hjálpa honum að ná því fram sem honum þykir mikilvægt. Honum er ætlað að 
færa sig nær draumum sínum og væntingum og tekið er mið af einstaklingnum sjálfum þegar 
kemur að skipulagningu (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). Þetta væri hægt að tengja 
við atvinnu því að ætla má að þjónustunotandinn sjálfur vilji fá tækifæri til að ráða því hvar 
hann starfar. Því þarf hann að hafa aðgang að vinnumarkaðnum til jafns við aðra og þeim 
stuðningi sem hann þarf til að framfylgja löngunum sínum og ná markmiðum. 

 Grunnhugmyndum og áherslum í einstaklingsmiðaðri þjónustu er gjarnan skipt niður í 
fjóra hópa, hlustun, valdeflandi samstarf, að bregðast við á virkan ábyrgan hátt og borgaralega 
þátttöku. Hér á eftir verður hver þeirra útskýrður stuttlega (Kilbane, Thompson og Sanderson, 
2008). 

Hlustun er grundvallaratriði í samskiptum fólks. Það er ekki einungis að hlusta sem er 
mikilvægt heldur verður að skilja og lesa í líkamstjáningu viðkomandi. Það skiptir máli fyrir 
fagfólk í samskiptum við þjónustunotendur sína að fullur skilningur sé þeirra á milli og þá 
sérstaklega þegar viðkomandi nær ekki að tjá sig með auðskildu máli (Kilbane, Thompson og 
Sanderson, 2008). 

Valdeflandi samstarf gengur út á að virkja einstaklinginn, því að í raun liggur þekkingin á 
þjónustuþörf hjá einstaklingnum sem þarf þjónustuna. Með þessu er þjónustunotandinn 
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hvattur til aukins sjálfstæðis og hann fær tækifæri til að miðla þekkingu sinni áfram (Kilbane, 
Thompson og Sanderson, 2008). 

Að bregðast við á virkan og ábyrgan hátt felur til dæmis í sér að taka tillit til annarra 
fagstétta sem vinna með þjónustunotandanum og hafa sveigjanleika til að taka tillit til sérþarfa 
hvers og eins. Þetta getur reynst erfitt vegna þess hversu margra þátta þarf að taka tillit til hjá 
hverjum og einum þjónustunotenda (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008).  

Tenging við borgaralega þátttöku verður þegar einstaklingur hefur náð fullu valdi á lífi 
sínu með aðstoð fagaðila og er virkur í þjóðfélaginu. Til þess að ná þessu markmiði má líta á 
einstaklingsmiðaða þjónustu sem farartæki sem flytur einstaklinginn frá þeim stað sem hann 
er á í áttina að sjálfstæði. Lykilþættir í virkri borgaralegri þátttöku eru sex. Sjálfsákvörðun þar 
sem fólk hefur vald til að taka ákvarðanir í eigin lífi. Fjárhagslegt sjálfstæði þar sem fólk 
hefur fjárráð til þess að lifa og stjórna eigin lífi. Stefna sem er hugmynd eða markmið um 
hvaða árangri fólki langar að ná og hvert það stefnir. Heimili er mikilvægur þáttur enda sá 
staður sem fólk á og er þeirra heimahöfn. Stuðningur við þá hluti sem fólk þarf hjálp við. 
Síðasti lykilþátturinn er tengsl við fólk og samfélag, sem sagt virk þátttaka í félagslífi og 
þróun eigin tengslanets fólks (Kilbane, Thompson og Sanderson, 2008). 

3.6 Samantekt 
Með tilkomu norræna tengslalíkansins og breska félagslega líkansins má segja að 
læknisfræðilega sjónarhorninu hafi verið ýtt til hliðar. Enn þann dag í dag má þó sjá 
læknisfræðilega sjónarhornið ríkjandi víðsvegar, einkum innan heilbrigðiskerfisins. Almennt 
séð þarf að gera grein fyrir hindrunum frá samfélaginu og brjóta þær niður til þess að 
samfélagið geri einstaklinga ekki fatlaða. Sníða þarf samfélagið að einstaklingnum í samræmi 
við þarfir hans en ekki sníða einstaklinginn að samfélagi sem hentar honum ekki. Þegar á 
heildina er litið er ekkert eitt sjónarhorn sem er algilt. Norræna tengslalíkanið er ríkjandi þó 
að önnur eigi við í sérstökum aðstæðum. 

Rétt hugtakanotkun er mikilvæg til þess að standa vörð um mannlega reisn fatlaðs fólks. 
Að lifa sjálfstæðu lífi og fá til þess viðeigandi stuðning og valdeflingu er mikilvægt fötluðu 
fólki. Stuðningurinn þarf að vera einstaklingsmiðaður og unninn í samstarfi við 
einstaklinginn. Þarfir fólks eru breytilegar og því nauðsynlegt að aðlaga þjónustu að þörfum 
og óskum hvers og eins. Endurmeta þarf þjónustu reglulega til þess að fagmaðurinn veiti eins 
góða þjónustu og völ er á. 

Atvinnu þarf að finna í samvinnu við einstaklinginn og með tilliti til þarfa og áhuga hans. 
Ætla má að ef einstaklingurinn er ánægður með sinn starfsstað og sitt hlutverk þar, séu meiri 
líkur á að hann blómstri í starfi og líði vel. 
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4 Fatlað fólk og nám 
Aukið námsframboð fyrir nemendur með þroskahömlun hefur sýnt tengjast betri árangri á 
atvinnumarkaði og aukinni samfélagsþátttöku (Harrison, Harp, Jones, Kleinert og Sheppard-
Jones, 2012) og með kaflanum bendum við á mikilvægi námstækifæra fyrir atvinnuþátttöku.  

Í langtímarannsókn sem unnin var fyrir U.S. Office of Special Education Programs (2005) 
kemur fram að lok menntaskólanáms (e. High school) séu spennandi tímamót fyrir ungmenni, 
bæði fötluð og ófötluð. Breytingar verða á daglegu lífi þeirra allra. Þeir nemendur sem fara í 
háskólanám upplifa oft mikla breytingu þar sem háskólanám er oft sveigjanlegra en 
framhaldskólanám og eru nemendurnir því ekki jafn bundnir og áður. Einnig getur félagslíf 
nemenda breyst mikið þar sem kennslufyrirkomulag í háskólum er annað en í 
framhaldskólum. Þessar breytingar geta verið erfiðar ungu fólki og þá sérstaklega ungu 
fötluðu fólki sem tekst á við ýmsar áskoranir tengdar því að komast á fullorðinsár. 

4.1 Réttur til náms 
Réttur til menntunar er grunnurinn að því að fólk geti notið annarra mannréttinda. Réttur til 
tjáningarfrelsis og stjórnmálaþátttöku eru réttindi sem má nefna í samhengi við það því 
skortur á grunnmenntun getur komið í veg fyrir að fólk sæki rétt sinn gagnvart yfirvöldum, 
atvinnuveitendum eða öðrum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Samkvæmt 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) hefur 
fatlað fólk rétt á menntun án mismununar þannig að allir hafi jöfn tækifæri þegar kemur að 
menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar og símenntunar. Markmið menntunar er að 
fatlað fólk geti fullþroskað hæfileika sína, persónuleika og sköpunargáfu, ásamt líkamlegri og 
andlegri getu, og verið virkir þátttakendur í samfélaginu. Til þess að þetta sé hægt þarf að 
tryggja að fatlað fólk sé ekki útilokað frá hinu almenna menntakerfi vegna skerðingar sinnar. 
Fatlað fólk þarf að hafa aðgang að menntun sem uppfyllir kröfur um gæði til jafns við aðra í 
samfélaginu. Fatlað fólk þarf viðeigandi stuðning og aðlögun innan menntakerfis. 
Árangursríkar og einstaklingsbundnar aðferðir þurfa að vera notaðar í umhverfi sem ýtir undir 
framvindu í námi og félagslega þróun. 

Gildi menntunar má meðal annars rekja til nokkurra meginþátta. Menntun veitir 
einstaklingi þekkingu á ákveðnu sérsviði og þá einnig starfsheiti ef það á við. Menntun leiðir 
til almennrar færni eins og að kunna að vega og meta álitamál sem upp koma út frá ólíkum 
sjónarhornum og geta þá leitt sig áfram að niðurstöðu. Þegar að námi lýkur gefur gráðan sem 
einstaklingurinn hefur til kynna ákveðna hæfni sem hann hefur náð á ákveðnu sviði (Jóhanna 
Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004).  

Þessir þættir hér á undan geta síðan skipt máli fyrir einstakling hvað varðar hans 
atvinnuástand og hvort að það sem hann hefur fengið úr náminu nýtist á starfsvettvangi. 
Flestir telja að menntun bæti stöðu þeirra á vinnumarkaðnum. Þegar gildi menntunar er 
skoðað út frá persónulegum og félagslegum þáttum kemur meðal annars í ljós að menntun 



	

19	

skilar bættu einkalífi. Það að ljúka námi getur sannað getu einstaklings og veitt honum aukið 
sjálfsöryggi (Jóhanna Rósa Arnardóttir og Jón Torfi Jónasson, 2004). 
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5 Framhaldsskólar 
Í þessum kafla skoðum við námsbrautir framhaldskóla sem standa fötluðum nemendum til 
boða eftir að grunnskólanámi lýkur. Eðli ritgerðarinnar samkvæmt, þar sem við skoðum 
atvinnumöguleika í Reykjavík, skoðum við einungis þá skóla sem eru í Reykjavík. Í 
Reykjavík eru starfandi 12 skólar sem bjóða upp á nám á framhaldsskólastigi 
(Menntamálastofnun, e.d.) en fjöllum við einungis um þá skóla sem eru með sérstakar 
námsbrautir fyrir fatlaða nemendur. Í kaflanum er fjallað um hvern skóla í undirkafla til þess 
að gera efnið auðlesnara. 

Samkvæmt 2. grein í lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008) er það hlutverk 
framhaldsskóla að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og virkja þannig þátttöku þeirra í 
samfélaginu með því að bjóða upp á nám við hæfi. Framhaldsskólar undirbúa einnig 
nemendur fyrir þátttöku í atvinnulífinu og frekara námi. Þeir leitast meðal annars við að efla 
ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og siðferðisvitund hjá nemendum. Þá þjálfa 
þeir nemendur í sjálfstæðum og öguðum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun. 

5.1 Borgarholtsskóli 
Í Borgarholtsskóla er fötluðum nemendum boðið upp á nám á sérnámsbraut. Námið er 
einstaklingsmiðað og leitast er við að auðga færni þeirra og áhuga. Námið er til fjögurra ára 
og er tvískipt. Á fyrsta og öðru ári er lögð áhersla á að viðhalda þeirri getu og færni sem 
nemandinn hefur nú þegar. Á þriðja og fjórða árinu fara nemendur í starfskynningar og 
starfsþjálfun til þess að öðlast tengingu við atvinnulífið (Borgarholtsskóli, e.d.). 

5.2 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 
Í Fjölbrautarskólanum í Breiðholti gefst fötluðum nemendum kostur á að stunda nám á 
starfsbraut skólans. Markmið brautarinnar er að þroska hæfni og getu nemenda sem gerir 
þeim kleift að takast á við verkefni daglegs lífs hvort sem það er í vinnu, tómstundum, heimili 
eða í frekara námi. Nemendur eru hvattir til sjálfstæðis og sjálfsábyrgðar og er þeim markvisst 
veitt tækifæri til þess að öðlast reynslu sem nýtist þeim í leik og starfi (Fjölbrautarskólinn í 
Breiðholti, 2019). 

Nemendur stunda nám út frá einstaklingsmiðuðum námsáætlunum þar sem tekið er mið af 
áhugasviði, möguleikum og óskum nemenda. Auk hefðbundinna kjarnagreina er boðið upp á 
nám í list- og verkgreinum, upplýsingatækni, lífsleikni, íþróttum og heilsueflingu. Á þriðja og 
fjórða námsári fá nemendur tækifæri til þess að heimsækja vinnustaði og stunda starfsnám 
(Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, 2019). 
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5.3 Fjölbrautaskólinn við Ármúla 
Sérnámsbrautin við Fjölbrautarskólann við Ármúla er fjögurra ára námsbraut fyrir nemendur 
sem hafa haft aðlagað námsefni í grunnskóla. Markmið brautarinnar er að veita nemendum 
félagslegt aðhald og auka færni og þekkingu til þess að takast á við áskoranir daglegs lífs. 
Lögð er áhersla á að nemendur sérnámsbrautar einangrist ekki og séu hluti af skólaheildinni. 
Þeir eru hvattir til þess að taka þátt í félagslífi skólans og vera sýnilegir í skólanum 
(Fjölbrautarskólinn við Ármúla, 2016). 

5.4 Menntaskólinn við Hamrahlíð 
Í Menntaskólanum við Hamrahlíð gefst fötluðum nemendum og nemendum með 
námserfiðleika færi á að stunda nám við sérnámsbraut skólans. Námið fer að mestu leyti fram 
í sérdeild skólans en þar sem því verður komið við sækja nemendur sérnámsbrautar nám með 
ófötluðum samnemendum sínum inni á öðrum brautum. Lögð er áhersla á heilsusamlegt 
líferni, menningu og listir og fá nemendur sérnámsbrautar að upplifa allt sem menningarlíf 
skólans hefur upp á að bjóða. Kennsla brautarinnar er unnin út frá markmiðum aðalnámskrár 
framhaldskóla auk þess sem námið er aðlagað að þörfum og markmiðum hvers nemanda. 
Helstu námsþættir brautarinnar eru heilsurækt, lífsleikni, verk- og listgreinar, starfsnám og 
fleira. Námsbrautin gerir ráð fyrir fjögurra ára námi og útskrifast nemendur með lokaskírteini 
um námsferil sinn af brautinni (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2017). 

5.5 Tækniskólinn 
Í Tækniskólanum býðst nemendum með greiningar um námserfiðleika eða fötlun að stunda 
nám við starfsbraut skólans. Nám við brautina miðast við fjögur ár þar sem lögð er áhersla á 
lýðræðislega virkni og alhliða þroska nemenda. Brautin er kennd bæði í Tækniskólanum í 
Reykjavík og Hafnarfirði og er námið breytilegt eftir staðsetningu þess. Sérstaða brautarinnar 
er verknám þar sem nemendur fá að kynnast að lágmarki þremur verk-, iðn- eða listgreinum. 
Sem dæmi um þær greinar má nefna leiklist, upplýsingatækni, rafiðnað, málmiðnað og 
tréiðnað. Námið felur meðal annars í sér undirbúning undir störf á almennum atvinnumarkaði 
og störf sem unnin eru undir eftirliti annars fólks (Tækniskólinn, e.d.). 

5.6 Samantekt 
Nám á starfsbrautum skólanna er almennt einstaklingsmiðað og unnið með það að markmiði 
að styrkja og efla færni nemenda. Námið er breytilegt eftir eðli skólana þar sem nemendur 
geta valið sér nám eftir áhuga. Aðeins fimm framhalds- og menntaskólar í Reykjavík af tólf 
bjóða upp á nám fyrir fatlaða nemendur og er það að miklu leyti skipulagt á sama hátt. Lögð 
er áhersla á að styrkja og virkja núverandi getu og undirbúa nemendur undir störf á almennum 
vinnumarkaði eða vernduðum vinnustöðum. 
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6 Námsmöguleikar aðrir en framhaldsskólar 
Hér að neðan er litið yfir aðra námsmöguleika fatlaðs fólks. Eftirfarandi staðir standa fötluðu 
fólki til boða í stað hefðbundinnar framhaldsskólamenntunar eða að henni lokinni. Skoðuð 
voru aðeins þau helstu námsframboð sem standa fötluðu fólki til boða þannig að ekki verður 
farið yfir alla þá námsmöguleika sem fatlað fólk hefur. Ef til vill má ætla að þessir 
námsmöguleikar opni tækifæri fyrir fatlað fólk til þess að auka atvinnumöguleika sína. Í 
kaflanum er fjallað um hvern námsmöguleika í undirkafla til þess að gera efnið auðlesnara. 

6.1 Fjölmennt 
Fjölmennt er símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk, 20 ára og eldra. Hún var 
stofnuð árið 2002 og er rekin af Landssamtökunum Þroskahjálp og Öryrkjabandalagi Íslands. 
Fjölmennt hefur tvíþætt hlutverk, að sinna námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk og að veita ráðgjöf 
til náms við aðrar menntastofnanir. Mikil áhersla er lögð á að fatlað fólk geti stundað 
símenntun til jafns við annað fólk í samfélaginu (Fjölmennt, e.d.-a). 

Markmið Fjölmenntar er að bjóða fötluðu fólki ráðgjöf varðandi símenntun. Fjölmennt 
býður upp á fjölbreytta símenntun í formi námskeiða að loknu formlegu námi í almenna 
skólakerfinu. Helstu verkefni sem Fjölmennt stendur fyrir er ráðgjöf til einstaklinga og 
fræðslustofnana varðandi nám fyrir fatlað fólk, stuðning og samstarf við aðrar 
fræðslustofnanir og eigið námskeiðahald fyrir einstaklinga sem þurfa mikla sérhæfingu í námi 
(Fjölmennt, e.d.-b). 

Námskeiðunum sem Fjölmennt býður upp á er skipt í tvær deildir, annars vegar fyrir fólk 
með þroskahömlun og á einhverfurófi og hins vegar fyrir fólk með geðfötlun (Fjölmennt, e.d.-
b). 

Meðal þeirra námskeiða sem eru í boði hjá Fjölmennt eru: heimilisfræði, íþróttir, sund og 
dans, mál og samfélag, myndlist og handverk, sjálfsstýring/valdefling, tónlist og leiklist, tölvu 
og upplýsingatækni og ökunám (Fjölmennt, e.d.-c). 

Námið í Fjölmennt er niðurgreitt en þurfa nemendur þó að borga fyrir námskeið á þeim 
stöðum sem eru í samvinnu við Fjölmennt. Námskeiðin eru mislöng, á mismunandi tíma dags, 
flest einu sinni í viku og eru þau einstaklingsmiðuð. Fjölmennt leggur mikla áherslu á gott 
samstarf við heimili til að geta yfirfært það sem verið er að læra heim. Miðað er við að 
nemendur fái að minnsta kosti eitt námskeið á önn en stundum fá einhverjir nemendur aðeins 
hálfa önn vegna fjármagnsskorts en ekki hefur verið aukið fjármagn til Fjölmenntar síðan árið 
2009 (Helga Gísladóttir og Ásgerður Hauksdóttir, munnleg heimild, 13. mars 2018). 

6.2 Tónstofa Valgerðar 
Tónstofa Valgerðar býður fötluðum nemendum og nemendum með sjúkdóma upp á 
tónlistarkennslu og er tónstofan eini sérhæfði tónlistarskólinn á landinu þar sem þessi hópur 
nemenda nýtur forgangs. Námið er einstaklingsmiðað þar sem tekið er tillit til þarfa, forsenda 
og óska hvers nemanda. Tónstofan býður upp á hefðbundið tónlistarnám auk fjölþættrar 
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tónlistarkennslu og þjálfunar þar sem nemendur geta eflt tónnæmi, tónlistarfærni, bætt líðan 
sína og skapað list á eigin forsendum. Auk þessarar sérstöðu fylgir Tónstofan þeim 
meginmarkmiðum sem skilgreind eru í skólanámskrá Tónstofunnar og aðalnámskrá 
tónlistaskóla (Tónstofa Valgerðar, e.d.-a). 

Framtíðarsýn Tónstofunnar er að viðhalda áhuga og gleði nemenda og hvetja þá til að ná 
hámarksárangri. Einnig leggja kennarar áherslu á að einstaklingurinn týnist aldrei í umfangi 
starfsins (Tónstofa Valgerðar, e.d.-b). 

6.3 Hringsjá 
Hringsjá er náms- og starfsendurhæfing sem ætluð er til að aðstoða fólk, 18 ára og eldra, við 
að endurmeta og styrkja stöðu sína til að komast aftur út á vinnumarkaðinn eða í frekara nám. 
Það er Öryrkjabandalag Íslands sem ber ábyrgð á rekstri Hringsjár. Fatlað fólk getur átt erfitt 
með að komast út á atvinnumarkaðinn af sjálfdáðum og getur það fengið bæði líkamlegan og 
andlegan stuðning hjá Hringsjá. Þar er einnig lögð rík áhersla á að nemendum líði sem best og 
geti einbeitt sér að því að byggja sig upp til þess að takast á við hin margvíslegu verkefni 
dagsins (Hringsjá, e.d.). 

Boðið er upp á fjölbreytt námskeið hjá Hringsjá eins og sjálfstyrkingu, minnistækni, 
fjármál, tök á tilverunni og fleira. Hvert námskeið er aðeins þrjátíu stundir. Einnig býður 
Hringsjá upp á markvissara nám sem er þriggja anna dagnám. Þetta dagnám er góður 
undirbúningur fyrir þá sem stefna á frekara nám eða vinnumarkaðinn. Námið er umgjörðin 
utan um þá endurhæfingu sem fram fer í Hringsjá. Gerðar eru sömu kröfur til einstaklings og 
gerðar eru á almennum atvinnumarkaði. Einstaklingurinn sjálfur þarf því að hafa markmið, 
skipuleggja tíma sinn, mæta og skila dagsverki. Námið er byggt á hinum ýmsu 
kennslugreinum, svo sem stærðfræði, tölvufræði, myndlist, námstækni, 
sjálfseflingarnámskeiði, ráðgjöf og fleiru. Einstaklingum er veitt eftirfylgni að námi loknu í 
allt að sex mánuði til að veita meðal annars stuðning við atvinnuleit og styðja við einstaklinga 
í atvinnu (Hringsjá, e.d.). 

Starfið í Hringsjá snýst aðallega um að hjálpa einstaklingum til sjálfshjálpar og byggir 
það á námi og kennslu, ráðgjöf, stuðningi og samvinnu. Endurhæfingin er byggð á 
einstaklingsmiðuðu námi og veitt er sérhæfð ráðgjöf og stuðningur. Miðað er við að 
kortleggja og endurnýja þá þekkingu sem fyrir er hjá einstaklingum. Einstaklingar eru 
undirbúnir fyrir hin ýmsu almennu störf sem í boði eru. Persónuleg færni einstaklinga er efld 
meðal annars með því að auka sjálfstraust og þor til að fólki líði betur með sig. Unnið er með 
raunhæft sjálfsmat til að hjálpa einstaklingum að þekkja sjálfa sig betur, óskir sínar, hæfileika, 
getu og takmarkanir. Stuðlað er að aukinni félagslegri færni og samfélagslegri þátttöku 
einstaklinga og eykur námið lífsgæði einstaklinga og fjölskyldna þeirra (Hringsjá, e.d.).  
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6.4 Háskólanám - Háskóli Íslands 
Háskóli Íslands býður fólki með þroskahömlun upp á starfstengt diplómanám. Gerðar eru þær 
forkröfur að hafa lokið fjögurra ára námi á starfsbrautum framhaldskóla, annarri sambærilegri 
menntun eða starfsreynslu. (Háskóli Íslands, e.d.-c). Námið er skipulagt út frá þörfum og 
áhuga hvers nemanda og er því mjög einstaklingsmiðað (Háskóli Íslands, e.d.-a). Námið er 60 
eininga, tveggja ára nám á námsleið í Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda (Háskóli 
Íslands Ugla, e.d.). 

Markmið námsins er að veita nemendum hæfni og leikni í námsumhverfi án aðgreiningar 
en námið fer að miklu leyti fram með B.A. nemum í þroskaþjálfafræði og öðrum nemum á 
Menntavísindasviði. Þessi leið er farin í því skyni að efla félagslega færni og auka þannig 
möguleika nemenda á þátttöku í samfélaginu. Náminu er ætlað að undirbúa nemendur til 
afmarkaðra starfa svo sem á frístundarheimilum, leikskólum og vettvangi fatlaðs fólks 
(Háskóli Íslands, e.d.-a). Námið er skipulagt í samræmi við mannréttindasáttmála, yfirlýsta 
alþjóðalega stefnu hagsmunasamtaka fólks með þroskahömlun og Háskóla Íslands (Háskóli 
Íslands, e.d.-b). 

 Í rannsókn sem unnin var af Guðrúnu V. Stefánsdóttur og Kristínu Björnsdóttur (2015) 
um diplómanám við Háskóla Íslands kemur fram að þeir nemendur sem hafa útskrifast úr 
diplómanáminu segja námið hafa haft jákvæð áhrif á þá og aukið þekkingu á núverandi starfi. 
Námið hafði einnig jákvæðar félagslegar afleiðingar. Í diplómanáminu sækja fatlaðir 
nemendur námskeið með ófötluðum nemendum. Fatlaðir nemendur kunnu að meta tækifærið 
til þess að hafa samskipti við ófatlaða nemendur með svipuð áhugamál og varð það til þess að 
félagsleg þátttaka þeirra, bæði í skóla og utan skóla, varð meiri. Diplómanámið hefur veitt 
fötluðum nemendur tækifæri til þess að fræðast um rétt sinn og hjálpað þeim að berjast fyrir 
honum í samfélaginu. 

Upplifun fatlaðra nemenda á náminu er jákvæð og telja þeir að áskoranir sem þeir 
upplifðu í námi hafi verið lærdómsríkar. Sjálfsálit þeirra efldist einnig sem þeim þótti 
gagnlegt þegar þeim voru boðin störf á almennum vinnumarkaði eftir útskrift. 

6.5 Samantekt 
Þegar fatlað fólk lýkur framhaldskóla er ekki mikið val um frekara nám. Á háskólastigi er 
aðeins nám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands í boði. Bæði hjá Fjölmennt og Hringsjá eru 
fjölbreytt námskeið í boði sem geta aukið möguleika fatlaðs fólks að finna starf við hæfi. 
Mögulega ætti að vera meiri fjölbreytileiki í námi á háskólastigi til að veita fötluðu fólki sama 
aðgengi að menntun og ófötluðu fólki því að áhugi og styrkleikar fatlaðs fólks liggja á ólíkum 
sviðum. 
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7 Atvinnumál fatlaðs fólks í Reykjavík 
Reykjavíkurborg starfar samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og samningi 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þar kemur meðal annars fram að fatlað fólk á 
jafnan rétt og aðrir á atvinnu og viðeigandi aðstoð í tengslum við hana ef þess er þörf (Arne 
Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 7. mars 2019). 

Í lögum um félagsþjónustu sveitafélaga (nr. 40/1991) kemur fram í kafla XI, sem fjallar 
um þjónustu við fatlað fólk, að það eigi rétt á allri almennri þjónustu og aðstoð sem við á 
hverju sinni. Vinna skal að því að fötluðu fólki séu tryggð sambærileg lífskjör og jafnrétti á 
við aðra þjóðfélagsþegna. Einnig skal skapa skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi miðað við 
getu hvers og eins. 

Samkvæmt 22. grein í lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 
(nr. 38/2018) er það hlutverk Reykjavíkurborgar að annast framkvæmd, skipulag og rekstur 
vinnustaða fyrir verndaða vinnuhæfingu. Virkniþjálfun er á ábyrgð sveitarfélaga, nema annað 
sé sérstaklega ákveðið með samkomulagi ríkis og Vinnumálastofnunar. 

7.1 Mannréttindastefna 
Í mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar kemur fram að óheimilt er að mismuna fólki vegna 
fötlunar bæði í þjónustu og atvinnu hjá borginni. Þar kemur einnig fram að Reykjavíkurborg 
vinnur að jafnrétti starfsfólks og sér til þess að starfsfólk endurspegli margbreytileikann í 
samfélaginu. Reykjavíkurborg virðir tjáningarfrelsi starfsfólks og hvetur það til þess að benda 
á hugsanlegar leiðir til úrbóta. Öllu starfsfólki ber skylda til að gæta háttvísi og 
umburðarlyndis í störfum sínum við viðkvæma þjónustunotendur. Einnig kemur fram að 
fötluðu fólki skuli vera tryggðar aðstæður til þess að taka virkan þátt í samfélaginu þannig að 
framlag hvers og eins sé metið að verðleikum. Virk þátttaka fatlaðs fólks í samfélaginu eru 
grundvallarmannréttindi og kemur öllum til góða (Samþykkt í borgarstjórn um 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, 2016). 

Reykjavíkurborg bendir á mikilvægi þess að færni og geta fatlaðs fólks sé viðurkennd 
sem og framlag þeirra til vinnustaðar. Fötluðu fólki sem sækir um vinnu skal veittur 
forgangur til starfs sé það jafn hæft eða hæfara en aðrir umsækjendur. Sömu kjör skulu vera 
veitt fötluðu starfsfólki og eru veitt ófötluðu starfsfólki. Reykjavíkurborg ræður til starfa það 
hlutfall starfsfólks með skerta starfgetu sem endurspeglar hlutfall þeirra í samfélaginu. Við 
ráðningu skal fötluðu fólki veitt viðeigandi aðlögun að nýju starfi sem og símenntun og 
starfsþróun að sama marki og öðru starfsfólki (Samþykkt í borgarstjórn um 
mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, 2016). 
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7.2 Atvinnustefna 
Reykjavíkurborg leggur áherslu á mikilvægi fjölbreytileika sem forsendu kraftmikils og 
skapandi samfélags. Í Reykjavík eiga allir að geta tekið virkan þátt í atvinnulífi og 
samfélaginu þrátt fyrir skerðingu. Reykjavík leggur áherslu á að vinna á skapandi hátt gegn 
staðalímyndum og tryggja þannig jafnrétti komandi kynslóða (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Meginhlutverk atvinnustefnu Reykjavíkur er að skilgreina og skýra á hvern hátt borgin 
ætlar markvisst að vinna að þróun og vexti fjölbreytts og framsækins atvinnulífs. Eitt af 
lykilmarkmiðum atvinnustefnu Reykjavíkurborgar er að skapa góð vaxtarskilyrði fyrir 
fjölbreytt, sjálfbært og skapandi atvinnulíf sem mætir þörfum og metnaði hvers og eins óháð 
fötlun, aldurs, heilsufari eða annarri stöðu (Reykjavíkurborg, e.d.). 

7.3 Tillögur Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar að úrbótum 
Í maí 2018 lögðu fulltrúar Velferðarsviðs Reykjavíkurborgar fram tillögur stýrihóps um 
atvinnu- og virkniúrræði á vegum borgarinnar til borgarráðs. Tilgangurinn var að auka 
tækifæri til vinnu og virkni fyrir fólk sem hefur verið atvinnulaust í langan tíma og fólk með 
skerta starfsgetu, þar á meðal vegna skerðinga (Borgarráð, 2018). 

Stýrihópurinn lagði til átta hugmyndir til þess að auka atvinnuþátttöku þessa markhóps. 
Fyrsta tillagan snýr að því að Reykjavíkurborg ráði fleira fatlað fólk í störf innan borgarinnar. 
Samkvæmt mannréttindastefnu og lögum ber Reykjavíkurborg að ráða fatlaða einstaklinga í 
starf séu tveir umsækjendur jafn hæfir. Vekja þarf meiri athygli á þessum hóp og auka 
stuðning við þá staði sem ráða fatlað fólk (Borgarráð, 2018). 

Í annarri tillögu er lagt til að Reykjavíkurborg ráði fleira fólk með skerta starfsgetu sem 
hefur rétt á vinnusamningi öryrkja (Borgarráð, 2018). Vinnusamningar öryrkja gerir þeim 
kleift að ráða sig til starfa. Vinnumálastofnun endurgreiðir atvinnurekanda hlutfall af kostnaði 
launa og gjöldum tengdum þeim. Fyrstu tvö árin greiðir Vinnumálastofnun 75% launa en 
lækkar greiðslan um 10% með tólf mánaða millibili. Endurgreiðslan fer þó aldrei undir 25% 
og þarf að sækja um árlega til þess að halda því hlutfalli (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, 
e.d.). Búa þarf til fjölbreytt störf fyrir fatlað fólk og sýna þannig samfélagslega ábyrgð. Lagt 
er til að lærimeistari/mentor verði ráðinn til þess að fylgja einstaklingum með skerta 
starfsgetu í starf sitt (Borgarráð, 2018). 

Þriðja tillagan snýr að fjölbreyttum störfum fyrir fatlað fólk. Lagt er til að 
Reykjavíkurborg kynni sér verkefni sem gætu boðið upp á fjölbreytt störf svo sem í 
þáttargerð, hönnun og fleiru. Framlag Reykjavíkurborgar gæti þá verið að bjóða fram 
húsnæði, sérfræðiþekkingu og starfsfólk (Borgarráð, 2018). 

Í fjórðu tillögu er lagt til að opnað verði smíðaverkstæði fyrir einstaklinga með krefjandi 
hegðun og flóknar þjónustuþarfir. Einstaklingarnir eru í búsetuþjónustu á vegum 
Reykjavíkurborgar og hafa vinnu og virkniúrræði þau sem til eru, ekki reynst þeim nóg 
(Borgarráð, 2018). 
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Í tillögu fimm er lagt til að stofna vinnustað innan vinnustaðar. Það yrði tilraunaverkefni 
að sænskri fyrirmynd. Fólk með skerta starfsgetu er ráðið inn á vinnustaði hjá 
Reykjavíkurborg til að sinna fjölbreyttum verkefnum. Umsjónaraðili yrði fenginn til þess að 
vera tengiliður milli starfsfólksins og vinnustaðarins. Sem dæmi gætu einstaklingar starfað í 
þvottahúsi, eldhúsi og í félagsstörfum á hjúkrunarheimilum (Borgarráð, 2018). 

Sjötta tillagan snýr að stofnun dagdvalarrýma fyrir aldrað fatlað fólk sem hefur notið 
þjónustu í hæfingartengdum úrræðum. Þar sem öldrun byrjar oft fyrr hjá ýmsum hópum 
fatlaðs fólks er nauðsynlegt að koma til móts við breyttar þarfir þeirra og sveigjanleika í 
virkniúrræðum sem og gera fötluðu fólki kleift að eldast með reisn (Borgarráð, 2018). 

Í tillögu númer sjö er lögð áhersla á fjölgun plássa í hæfingartengdri þjónustu. Lagt er til 
að bætt verði við sextíu nýjum rýmum á næstu tíu árum til þess að koma til móts við þá 
einstaklinga sem ljúka sérnámsbraut í framhaldskóla (Borgarráð, 2018). 

Áttunda tillagan snýr að því að bjóða þeim einstaklingum sem fá fjárhagsaðstoð til 
framfærslu, starfsþjálfun hjá Reykjavíkurborg. Um er að ræða einstaklinga sem geta verið 
með skerta starfsgetu án þess að vera með fötlunargreiningu og þurfa sérstaka aðstoð til 
virkni. Störfin yrðu hlutastörf með sveigjanlegum vinnutíma og yrðu þau veitt í allt að tólf 
mánuði (Borgarráð, 2018). 
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8 Atvinnumöguleikar og virkniúrræði fyrir fatlað fólk 
Þegar fatlaðir nemendur útskrifast úr framhalds- eða menntaskóla verða tímamót í þeirra lífi. 
Þeir einstaklingar sækjast oft í vinnumiðaða stoðþjónustu og rekur Reykjavíkurborg tvo 
starfsstaði sem veita þá þjónustu. Það eru Iðjuberg og Gylfaflöt. Markmið starfsstaðanna er að 
sníða þjónustuna að þörfum þjónustunotenda og stuðla þannig að auknum tækifærum til 
fullrar þátttöku á eigin forsendum. Einnig er velferðarsvið Reykjavíkurborgar með samning 
við Ás styrktarfélag og Ásgarð handverkstæði (Reykjavík, e.d.-a) og er það ástæða þess að 
við fjöllum um þá staði þrátt fyrir að þeir séu ekki í Reykjavík. Í Ási styrktarfélagi getur fatlað 
fólk stundað verndaða vinnu í ,,vinnu og virkni” úrræði. Í Ásgarði handverkstæði eru 
æfingartengd verkefni í boði fyrir fatlað fólk (Reykjavík, e.d.-a). Atvinna er eitt af því 
dýrmætasta sem fólk hefur og bera verður virðingu fyrir því. Ekki má útiloka einstakling frá 
almenna vinnumarkaðnum því alltaf er hægt nýta hæfni hans að einhverju leyti. Hvað varðar 
atvinnumál í heild sinn þá er atvinnumarkaðurinn stutt á veg kominn (Björn Finnbogason, 
munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Hér verður fjallað um þá vinnustaði í Reykjavík, auk Áss styrktarfélags og Ásgarðs 
handverkstæðis, sem standa því fólki til boða sem hefur ekki tækifæri til atvinnu á almennum 
vinnumarkaði vegna mikillar stuðningsþarfar. Í kaflanum er fjallað um hvern vinnustað í 
undirkafla til þess að gera efnið auðlesnara. Í sumum undirköflum er einungis notast við 
munnlegar heimildir þar sem ekki voru til heimildir á öðru formi. 

Útskriftanemar í þroskaþjálfafræði árið 2018 unnu B.A. verkefni sem nefnist Hvað svo? 
Sett var upp heimasíða sem gefur fötluðu fólki góðar upplýsingar um atvinnu að loknu námi á 
sérnámsbraut. Þar er hægt að afla sér upplýsinga um alla vinnustaði fatlaðs fólk á 
höfuðborgarsvæðinu og þannig gætu flestir fundið sér eitthvað spennandi við hæfi (Hvað 
svo?, e.d.). 

8.1 Iðjuberg 
Iðjuberg er verndaður vinnustaður fyrir fatlað fólk sem rekinn er af Reykjavíkurborg. Iðjuberg 
er til húsa í Gerðubergi í Breiðholti og er gert ráð fyrir 19 einstaklingum í þjónustu þar í 
dagþjónustunni og 16 í smiðju og sérsveit. Aldurshópurinn er mjög breiður, frá 30 til 76 ára 
(Guðmundur Már Björgvinsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

Sérsveitin er samvinnuverkefni milli Þjónustumiðstöðvar Borgarlands og Iðjubergs. Þar 
sinna þjónustunotendur eftirliti með umhirðu umhverfis grenndargáma á höfuðborgarsvæðinu. 
Sérsveitin veitir þjónustunotendum starfsþjálfun og möguleika á sumarstörfum og 
tímabundinni starfsþjálfun (Guðmundur Már Björgvinsson, munnleg heimild, 28. febrúar 
2019). Stefnt er að því að auka fjármagn við sérsveitina í formi nýs bíls, en hefur sérsveitin nú 
tvo bíla til umráða (Arne Friðrik Karlsson, munnleg heimild, 7. mars 2019). Í dagþjónustunni 
getur fólk stundað ýmsar tómstundir svo sem handavinnu og smíðaverkefni. Einnig eru þar 
vinnutengd verkefni og heilsueflandi iðja. 
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Hugmyndafræðin um þjónandi leiðsögn er í forgrunni í Iðjubergi. Með henni er lögð 
áhersla á stuðning við fólk, að skapa félaga í stað starfsmanna og að vinna sé 
einstaklingsmiðuð þar sem lögð sé áhersla á að móta umhverfið að einstaklingnum. Þar er 
leitast við að þjónustunotendur upplifi umhyggju og öryggi, sýni umhyggju og séu 
skuldbundnir öðrum (Guðmundur Már Björgvinsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

Helstu áherslur í Iðjubergi snúa að því að viðhalda færni, lífsleikni og að styrkja stöðu 
þjónustunotenda með áherslu á sjálfsákvörðunarrétt og valdeflingu. Einnig er lögð áhersla á 
að efla samvinnu, myndun félagslegra tengsla, styrkja sjálfsmyndina og fleira. Aðgengi 
staðarins er mjög gott og geta því hjólastólanotendur sótt staðinn án vandræða (Guðmundur 
Már Björgvinsson, munnleg heimild, 28. febrúar 2019). 

8.2 Gylfaflöt 
Gylfaflöt er vinnu- og verkefnamiðaðar starfsstaður fyrir fatlað fólk, 20 ára og eldri, sem 
rekinn er af Reykjavíkurborg. Vegna húsakosts Gylfaflatar er aðgengi fyrir hjólastólanotendur 
ekki gott og eru því þjónustunotendur allir fótgangandi. Í Gylfaflöt er meðal annars 
listasmiðja ásamt fjölbreyttum vinnuverkefnum sem undirbúa þjónustunotendur til aukinnar 
samfélagsþátttöku. Þjónustunotendum gefst kostur á því að stunda starfsnám í fyrirtækjum á 
höfuðborgarsvæðinu sem eru í samstarfi við Gylfaflöt (Melkorka Jónsdóttir, munnleg heimild, 
26. febrúar 2019). 

8.3 Ás vinnustofa 
Ás vinnustofa tók til starfa árið 1981. Ás var upphaflega til húsa í Lækjarási við Stjörnugróf 
en er nú staðsett í Ögurhvarfi í Kópavogi í nýju og glæsilegu húsnæði. Starfsfólk Áss leggur 
áherslu á að þjónustunotendur efli sjálfsöryggi sitt og starfshæfni með það að markmiði að 
starfa á almennum vinnumarkaði. Ás býður upp á fjölbreytt starf. Í boði eru launuð vinna þar 
sem unnið er í gróðurhúsi, virknihópa og staðbundið val/heimstöð (Ás styrktarfélag, e.d.-a). 
Stefna Áss styrktarfélags miðar að því að öll dagþjónusta fatlaðs fólks sé ígildi vinnu. Áhersla 
er lögð á að forðast stöðnun og auka fjölbreytni innan vinnustaða. Allir þjónustunotendur hafa 
kost á að velja fimm vinnu- og virknitilboð í senn og stendur valið á milli ólaunaðrar og 
launaðrar vinnu (Ás styrktarfélag, e.d.-h). Hér að neðan eru nokkrir valmöguleikar virknihópa 
skoðaðir en Ás býður upp á fjölbreytt val námskeiða. 

Í virknihópum geta þjónustunotendur valið námskeið/afþreyingu eftir getu og áhugasviði. 
Í Ásustofu geta þjónustunotendur farið í heitan pott og nýtt aðstöðuna með starfsmanni með 
það að markmiði að slaka á, upplifa vellíðan í vatni og fá tilbreytingu frá daglegu amstri (Ás 
styrktarfélag, e.d.-b). Bókmenntahópurinn er fyrir þá þjónustunotendur sem geta tjáð sig 
nokkuð vel, hlustað og skilið einfaldan texta. Markmið hópsins er að þjálfa tjáningu, sköpun 
og skilning og virkja ímyndunarafl og færni í hópastarfi (Ás styrktarfélag, e.d.-c). 
Þjónustunotendur fá hvatningu til heilbrigðari lífshátta í gönguhópnum. Þeir hittast á fyrirfram 
ákveðnum stað og ganga saman til þess að auka styrk, þol og úthald (Ás styrktarfélag, e.d.-d). 
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Þátttaka í skapandi starfi eflir þjónustunotendur í að þróa hæfileika sína til listsköpunar með 
fjölbreyttum hætti. Unnið er úr fjölbreyttum efnivið svo sem mósaík, vefnaði, tré, gleri, leir 
og fleiru. Í skapandi starfi fá þjónustunotendur viðfangsefni við hæfi hvers og eins (Ás 
styrktarfélag, e.d.-e). 

Auk þessara námskeiða býður Ás einnig upp á danshóp, júróvisjónhóp, minningarvinnu, 
tónlistarkennslu og fleira (Ás vinnustofa, e.d.-f). Þeir sem kjósa að taka ekki þátt í þeim 
virknihópum sem boðið er upp á geta unnið í heimastöð innan Áss. Þar geta þjónustunotendur 
unnið verkefni sem þeir þekkja og eru þá í því umhverfi sem þeir kjósa (Ás styrktarfélag, e.d.-
g). 

8.4 Ásgarður handverkstæði 
Ásgarður var stofnaður 1993 og starfar sem verndaður vinnustaður fyrir fatlað fólk. Þrjátíu 
þjónustunotendur með þroskahömlun starfa í Ásgarði ásamt sjö aðstoðarmanneskjum. 
Verkstæðið framleiðir leikföng úr tré, en einnig er unnið með skeljar, bein, leður, steina og ull 
og hefur ávallt verið lögð áhersla á að þróa sterk og einföld leikföng sem samsvara íslenskum 
þjóðháttum. Ásgarður leggur áherslu á að þjónustunotendur þrói eigin hugmyndir og taki þátt 
í sköpunarferli leikfanganna frá hönnun til útkomu og er þjónustan því einstaklingsmiðuð út 
frá getu hvers og eins. Ásgarður rekur verslun í húsnæði Tindastóls þar sem hægt er að festa 
kaup á þeim leikföngum sem unnin hafa verið af þjónustunotendum (Hlutverk, e.d.). 

8.5 Vinnumálastofnun 
Vinnumálastofnun er miðpunktur allrar atvinnu á höfuðborgasvæðinu. Almennt séð er fatlað 
fólk ekki mjög sýnilegt á vinnumarkaðnum en það sinnir fjölbreyttum störfum eins og 
lagerstörfum, störfum í símaverum og fleirum. Vinnumálastofnun leggur áherslu á að fjölga 
aðgengilegum störfum á breiðum starfsvettvangi fyrir fatlað fólk þar sem það er sýnilegra en 
nú. Gæta þarf þess að starfsvettvangar fatlaðs fólks séu ekki of einhæfir og óeftirsóknarverðir. 
Fólk með skerðingar gerir meiri kröfur en hér áður fyrr og verður að bregðast við því. 
Ríkisstofnanirnar eru loksins að taka við sér að samþykkja vinnusamninga en einkafyrirtækin 
voru áður ráðandi í því (Björn Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Vinnumálastofnun sér um að koma með kynningar inn í sérdeildirnar hjá 
framhaldsskólunum. Þar eru ungmenni upplýst um hvað felst í því að vinna, þjónustuna sem 
Vinnumálastofnun veitir, hvaða réttindi og skyldur fylgja því að vinna, vekja athygli á 
mismunandi vinnustöðum og fleira. Það eru ákveðin störf sem fatlað fólk sækir mikið í eins 
og útkeyrslustörf, fyrir þá sem eru með bílpróf, en einnig eru kaffistofur vinsæll 
starfsvettvangur. Fatlað fólk hefur mikinn vilja til að prófa að vinna á heimilum fatlaðs fólks 
en erfitt hefur verið að framfylgja því. Skúringar og annar þrifnaður hefur ekki verið vinsælt 
hjá umsækjendum og eru margir vettvangar erfiðari en aðrir. Sem dæmi má nefna leikskóla 
þar sem oft er undirmannað og mikið álag á starfsfólki. Fatlað fólk sem vinnur þar reynir oft á 
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samskipti við aðra og þarf því ófatlað starfsfólk að vera vel undirbúið fyrir þau samskipti 
(Björn Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

8.5.1 Atvinna með stuðningi 
Samkvæmt 22. grein í Lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir 
(nr. 38/2018) er það hlutverk Vinnumálastofnunar að annast bæði skipulag og 
vinnumarkaðsaðgerðir fyrir fatlað fólk, þar á meðal vinnumiðlun, mat á vinnufærni og mat á 
þörf fyrir vinnumarkaðsúrræði. Hjá Vinnumálastofnun er boðið upp á sértæka þjónustu sem 
felur í sér bæði ráðgjöf og vinnumiðlun fyrir öryrkja og aðra einstaklinga með skerta 
starfsgetu. Þeirra helsta markmið er að styðja við einstaklinga í atvinnuleiti með því að 
aðstoða þá að sækja um vinnu, val á vinnustað, gerð ferilskrár, að hafa samband við fyrirtæki, 
vera milliliður í ráðningarferli ef þess er þörf, vera til taks ef upp koma vandamál á vinnustað 
og fleira (Vinnumálastofnun, e.d.-a). 

Sótt er um atvinnu með stuðningi í Reykjavík í gegnum Vinnumálastofnun. Til að sækja 
um atvinnu með stuðningi þarf einstaklingur að hafa skerta starfsgetu vegna andlegrar og/eða 
líkamlegrar fötlunar og þurfa aðstoð við að finna starf á almennum vinnumarkaði. Einnig geta 
þeir sem þurfa þjálfun til að aðlagast starfi eða stuðning af einhverju tagi til þess að halda 
vinnu á almennum vinnumarkaði nýtt sér þjónustu Vinnumálastofnunar. Með þessu er veittur 
víðtækur stuðningur til að geta sinnt starfi á nýjum vinnustað (Vinnumálastofnun, e.d.-b). 

Hægt er að sækja um hæfingu hjá starfshæfingarstöðvum, virkniúrræði, og atvinnu á 
almenna vinnumarkaðnum í gegnum Vinnumálastofnun. Ef um hæfingu eða virkniúrræði er 
að ræða fer einstaklingur áfram til viðeigandi sveitafélags. Ef hann hyggst sækja um atvinnu á 
almenna vinnumarkaðnum er fyrsta skrefið að bóka viðtal hjá Vinnumálastofnun. Svara þarf 
viðtalsblaði sem er um sex blaðsíður þar sem allar helstu upplýsingar koma fram. Einnig aflar 
Vinnumálastofnun allra upplýsinga svo sem greiningargagna og þess sem skiptir máli hverju 
sinni með samþykki frá atvinnuleitanda. Þá eru fengnar upplýsingar frá þriðja aðila sem getur 
verið forstöðumaður á heimili einstaklings, forráðamaður eða annað. Þegar einstaklingur 
mætir í viðtal er farið yfir óskir hans og reynt er að finna vinnustað eftir þeim. Því næst fer 
einstaklingur í starfsþjálfun á vinnustað sem endar annað hvort með ráðningu eða ekki. Ef 
ekki verður úr ráðningu er farið á annan stað í starfsþjálfun þar til framtíðar vinnustaður er 
fundinn. Stuðningurinn sem veittur er á vinnustað er mjög einstaklingsbundinn, hann er 
mestur í byrjun og svo er dregið úr honum. Starfsþjálfunin er til að auka atvinnumöguleika 
fólks í fyrirtækjum, þetta eru án skuldbindinga og getur fólk farið eins oft í starfsþjálfun og 
þörf er á (Björn Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Sértæka þjónustan sem veitt er hjá Vinnumálastofnun er meðal annars þátttaka og þjálfun 
á almennum vinnumarkaði og aðstoð við að sækja um viðeigandi starf. Færni einstaklinga er 
höfð að leiðarljósi og þannig eru úrræðin miðuð út frá þörfum einstaklingsins. Horft er á 
styrkleika og hæfileika einstaklinga en ekki skerðinguna. Áhersla er á að góð samvinna 
myndist við atvinnurekendur og er einstaklingum veitt viðeigandi aðstoð við að mynda tengsl 
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á vinnustað. Byggt er upp stuðningsnet á vinnustað og er veittur stuðningur eins lengi og þörf 
er á. Markvisst er svo dregið úr stuðningnum en hafa samt bæði vinnuveitandi og starfsmaður 
ennþá aðgang að ráðgjafa ef þess þarf (Vinnumálastofnun, e.d.-b). 

Það eru aðeins 10 starfsmenn hjá Vinnumálastofnun sem sinna atvinnumálum fatlaðs 
fólks. Vinnusamningarnir sem þeir hafa umsjón með eru á bilinu 700 til 800 þannig að mikið 
álag er á starfsfólk. Til að geta veitt öllum einstaklingum fullnægjandi þjónustu þyrfti fleira 
starfsfólk. Breiddin á umsækjendum er mikil eða allt frá því að aðstoða lögfræðinga við 
atvinnuleit til þess að aðstoða einstaklinga sem er með mjög skerta getu og þurfa tvo 
fylgdarmenn með sér í starfi. Starfsfólki sem sér um sértæka þjónustu hjá Vinnumálastofnun 
er skipt upp í þrjú teymi til að aðgreina þjónustuna. A teymið sér um vinnusamninga við fólk 
með fötlun, B teymið sér um geðfatlanir þar sem oft er um tvíþættan vanda að ræða sem gerir 
málin þyngri. C teymið sér svo um einstaklinga sem þurfa mjög litla eftirfylgni (Björn 
Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Það er mjög fjölbreyttur hópur sem sækir um hjá Vinnumálastofnun og þar eru 
þjónustaðir einstaklingar frá 20 ára að 67 ára, eða frá framhaldskóla að eftirlaunum. Oftast 
nær eru einstaklingarnir með örorkumat, ef ekki þá er ekki hægt að gera vinnusamning. Hjá 
Vinnumálastofnun verður að vera hægt að mæta einstaklingum með mismunandi þarfir og 
starfsfólk verður að vera sveigjanlegt í starfi. Einnig þarf að samræma einstakling og 
umhverfi þar sem geta einstaklings samræmist ekki endilega hvernig hann þolir 
vinnuumhverfið. Hjá Vinnumálastofnun er starfsfólk alltaf með starfabanka með lausum 
störfum sem það getur bent einstaklingum á. Ef þau störf höfða ekki til viðkomandi er fundinn 
annar starfsvettvangur sem uppfyllir óskir hans. Starfsfólk vill reyna að finna besta starfið 
hverju sinni svo einstaklingurinn sé ánægður og er starfsleitin ætíð gerð eftir vilja hans (Björn 
Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019). 

Atvinnurekendur geta sótt um 75% niðurgreiðslu á launum einstaklinga með 
vinnusamning hjá Vinnumálastofnun. Eftir tvö ár lækkar endurgreiðslan um 10% á ári þar til 
hún stoppar í 25%. Starfsfólk hjá Vinnumálastofnun sinnir bæði starfi á skrifstofu og á 
mismunandi vinnustöðum þar sem það veitir einstaklingum stuðning. Þegar kemur að því að 
leita að réttum starfsvettvangi fyrir einstaklinga eru atvinnurekendur almennt jákvæðir. 
Greinilegt er að tíðarandinn er breyttur frá því sem áður þekktist þar sem fatlað fólk fann fyrir 
mikilli mótspyrnu á almenna vinnumarkaðnum (Björn Finnbogason, munnleg heimild, 4. 
mars 2019). 

Vinnumálastofnum býður fötluðu fólki upp á námskeiðið „Taktu Skrefið“ með það að 
markmiði að auka virkni og undirbúa einstaklinga undir störf á almennum vinnumarkaði. Á 
námskeiðinu eru bæði fyrirlestrar um vinnutengd mál og vinnustaðaheimsóknir sem 
einstaklingar fá að velja. Að námskeiðinu loknu eiga þá einstaklingar að vita hvernig þeir 
komast út á almenna vinnumarkaðinn, hvernig þeir halda starfi og einnig hvaða hæfni þeir 
þurfa að hafa (Vinnumálastofnun, e.d.-b). 
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8.5.2 Samstarf við Hitt húsið 

Í Hinu húsinu er fjölbreytt menningarstarf fyrir ungt fólk, upplýsandi starf, upplýsingamiðstöð 
fyrir ungt fólk og einnig atvinnuráðgjöf og atvinnunámskeið fyrir fólk á aldrinum 17 til 25 
ára. Markmið Hins hússins eru meðal annarra að endurspegla menningu ungs fólks, veita 
upplýsingar og leiðbeina í samstarfi við aðra fagaðila og samtök. Þar er ungu fólki veitt 
aðstaða og aðstoð við að koma hugmyndum sínum í framkvæmd, miðstöð í leit að sumarstarfi 
og vettvangur fyrir félagsleg úrræði og ráðgjöf (Reykjavík, e.d.-b). 

Hitt húsið er í samstarfi með Vinnumálastofnun með vinnustaðanámskeið fyrir ungt fólk á 
aldrinum 18 til 29 ára í atvinnuleit. Þar hafa þau möguleika á að fá starfsreynslu og þjálfun hjá 
ýmsum fyrirtækjum og stofnunum. Námskeiðin eru í sjö vikur og þar af eru þrjár vikur í 
undirbúningsnámskeiði í Hinu húsinu áður er stafsstaður er fundinn með tilliti til óska 
einstaklings (Reykjavík, e.d.-c). 

Einnig er Hitt húsið með námskeið sem kallað er Vítamín sem er átta vikna námskeið 
fyrir fólk á aldrinum 18 til 24 ára. Þátttakendum er veitt aðstoð við að komast inn á 
vinnumarkaðinn eftir mismunandi leiðum. Markmiðið með þessu námskeiði er að virkja og 
styrkja einstaklinga og aðstoða þá við að finna út hvað þeir vilja gera í lífinu og hvernig þeir 
geti mögulega framkvæmt það. Á námskeiðinu er meðal annars fjármálafræðsla og fólk fær 
aðstoð við atvinnuleit (Reykjavík, e.d.-d). 

8.7 Specialisterne 
Specialisterne er sjálfseignarfélag að danskri fyrirmynd. Þar koma sex til fimmtán 
þjónustunotendur á degi hverjum til þess að eiga samskipti við aðra og brjóta upp 
hversdagsleikann. Specialisterne byrjuðu, eins og fyrr segir, í Danmörku á árunum 2004 og 
2005 og fengu Specialisterne á Íslandi dágóðan styrk frá Evrópusambandinu til þess að hefja 
störf hér á landi. Á þeim tíma sem Specialisterne hafa verið starfandi hér á landi hafa um 160 
einhverfir einstaklingar sótt þangað þjónustu (Bjarni Trausti Álfþórsson, munnleg heimild, 
19. mars 2019). 

Markmið Specialisterne er að virkja fólk til athafna dagslegs lífs. Þar er boðið upp á 
mósaíkvinnu, myndlist, saumaskap og líkamsrækt. Mikil áhersla er lögð á líkamlegt heilbrigði 
og hvetur starfsfólk notendurna til þess að fara í stuttan göngutúr á hverjum degi. 
Lokamarkmið þjónustunnar er að koma öllum í launaða vinnu, hvort sem það er á 
vinnusamningum hjá Vinnumálastofnun eða á annan hátt. Meðaltími notenda í Specialisterne 
er um sex mánuðir en oft stoppar fólk skemur eða lengur við. Sá tími er nýttur til þess að 
kynnast notendum vel, finna út hvaða atvinna hentar þeim og að lokum finna atvinnu við 
hæfi. Oftast hefur gengið vel að para einstaklinga og störf saman og aðeins hafa komið upp 
tvö tilfelli þar sem starf hentaði einstaklingi ekki. Raunin er sú að ekki eru allir 
atvinnurekendur opnir fyrir möguleikanum að ráða inn fatlaða starfsmenn. Margir mikla það 
fyrir sér og sjá ekki kostinn við það að bæta í mannflóru vinnustaðarins (Bjarni Trausti 
Álfþórsson, munnleg heimild, 19. mars 2019). 
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8.8 Samantekt 
Reykjavíkurborg rekur tvo verndaða vinnustaði sem eru Iðjuberg og Gylfaflöt. Auk þess er 
Reykjavík einnig með samning við Ás styrktarfélag og Ásgarð handverkstæði. 
Vinnumálastofnun sér um að gera vinnusamninga við fatlað fólk til að gefa þeim möguleika á 
að vinna á almenna vinnumarkaðnum. Bæði Hitt húsið og Specialisterne styðja við fatlað fólk 
sem vill vinna, með því að efla færni í eigin lífi og aðstoða það að koma sér inn á 
atvinnumarkaðinn.  
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9 Umræður 
Í leit okkar að svörum við rannsóknarspurningunni: Hverjir eru atvinnumöguleikar fatlaðs 
fólks í Reykjavík eftir framhalds- og/eða háskólanám? komumst við að því að þrátt fyrir 
viðleitni til að skapa fötluðu fólki fjölbreytt tækifæri til atvinnumöguleika er margt sem bæta 
má til muna. 

Eins og fram kemur hér að framan hafa skilgreiningar á fötlun breyst mikið á síðustu 
áratugum og áherslan færst frá skerðingu og sjúkdómsvæðingu einstaklinga yfir á möguleika 
einstaklinga í samfélagi og gagnkvæma virðingu og væntingar, þar með talið valdeflingu 
(Rannveig Traustadóttir, 2006; Hough og Paisley, 2008).  

Sú ímynd um fatlað fólk, sem ef til vill er ráðandi í samfélaginu, einkennist af 
óheppilegum birtingarmyndum, endurtekinni neikvæðri orðræðu og vanþekkingu. Fordómar 
gegn fötluðu fólki koma oft frá þeim hugmyndum um hvað sé að fötluðu fólki og hvað vanti 
upp á hjá þeim miðað við ófatlað fólk. Samfélagsumræðan einblínir oft á skerðinguna sem 
háir einstaklingnum og að hún sé uppispretta allra þeirra erfiðleika sem hann kljáist við 
(Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007) og er sú umræða í takt við 
læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun sem endurspeglast oft í viðhorfi fólks (Rannveig 
Traustadóttir, 2006). Fatlað fólk er álitið hetjur ef það getur framkvæmt athafnir daglegs lífs 
og hvað þá ef það hefur tök á eigin lífi því að hugmyndin sem ríkir hjá samfélaginu er að 
fatlað fólk geti ekki gert margt af sjálfdáðum og eigi litla framtíð fyrir sér. En í stað þess að 
titla fatlað fólk annað hvort sem hetjur eða aumkunarvert þá ætti að taka einstaklingunum sem 
almennum þjóðfélagsþegnum (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Á Íslandi er gjarnan miðað við hin Norðurlöndin í málefnum fatlaðs fólks, en þau, ásamt 
Íslandi, standa nú frammi fyrir breyttum áherslum á skipulagi og reglubundnum ráðstöfunum 
til að stuðla að atvinnu fyrir ungt fatlað fólk (Halvorsen og Hvinden, 2014). Óljóst er hversu 
mikil þörfin er fyrir fjölda atvinnutækifæra fyrir fatlað fólk sérstaklega. Hér á landi er hægt að 
nálgast tölulegar upplýsingar um fjölda fólks sem þiggur örorkubætur en ekki hversu hátt 
hlutfall þess er fatlað (Tryggvi Þór Herbertson, 2005). Samkvæmt rannsókn KPMG (2018) á 
þróun örorku hér á landi kemur fram að árið 2017 hafi hlutfall öryrkja á aldrinum 20-24 ára 
verið 2,8% og 3,5% meðal þeirra sem eru 25-29 ára. Þessar tölur miðast við alla íslenska 
einstaklinga í þessum aldurshópum og er þetta einmitt sá aldurshópur sem um ræðir í 
verkefninu. 

Vinnumálastofnun gegnir lykilhlutverki í atvinnumöguleikum fatlaðs fólks og 
framkvæmdinni við að aðstoða fatlað fólk við að fá atvinnu við hæfi en augljóst virðist að þar, 
eins og víða annars staðar í málefnum fatlaðs fólks, sé stakkurinn þröngt skorinn. Það er 
mikið álag á starfsfólk og meiri þörf fyrir stuðning við atvinnuveitendur og starfsmenn en 
hægt sé að veita með góðu móti (Björn Finnbogason, munnleg heimild, 4. mars 2019; 
Vinnumálastofnun, e.d.-b). 

Á öðrum Norðurlöndum en Íslandi hafa verið kynntar nýjar reglur og nýjar ráðstafanir til 
að bæta atvinnuhorfur og tækifæri fyrir jaðarsett ungmenni, þar á meðal fötluð. Sérstaklega 
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áhugaverðar eru þær breytingar sem snúa að fötluðum ungmennum. Ákvæði koma fram í 
breytingunum sem miða meðal annars að því að koma í veg fyrir mismunun og bæta aðgengi 
á vinnustöðum (Halvorsen og Hvinden, 2014). 

Með tilkomu nýrra laga á Íslandi um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 
stuðningsþarfir (nr. 38/2018) kemur nú skýrt fram að fötluðu fólki skuli ekki vera mismunað á 
grundvelli skerðinga sinna. Sveitafélögin skulu veita stoðþjónustu sem gerir fötluðu fólki 
kleift að stunda menntun og atvinnu og að veita skuli þeim viðeigandi aðlögun til þess að geta 
tekið virkan þátt í samfélaginu. Í 11. grein lagana (nr. 38/2018) segir að til þess að fatlaðir 
einstaklingar geti sinnt athöfnum daglegs lífs, svo sem atvinnu, hafi þeir rétt á notendastýrðri 
persónulegri aðstoð. Einnig kemur fram í 22. grein lagana (nr. 38/2018) að fatlað fólk skuli 
eiga forgang í störf hjá ríki og sveitafélögum ef að hæfni þeirra er meiri eða jafn mikil og 
hæfni annarra umsækjenda. 

 Í rannsókn Halvorsen og Hvinden (2014) kemur fram að á þeim Norðurlöndum sem voru 
til rannsóknar, Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð, eru til staðar lagaskilmálar sem 
skylda atvinnuveitendur til aukins starfsöryggis fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði og 
um árabil hefur Svíþjóð verið leiðandi í starfsöryggi fatlaðs fólks með sterkustu lagarákvæðin 
í Evrópu gegn mismunun á vinnumarkaði. Það er því mjög áhugaverður tími sem við erum að 
upplifa, með breyttu regluumhverfi og áherslunni á sjálfstæði og þátttöku fatlaðs fólks í 
samfélaginu. 

Reykjavíkurborg hefur lagt fram margar góðar tillögur, eins og sjá má hér að framan, sem 
munu bæta atvinnulíf fatlaðs fólks til muna og um leið samfélagið í heild. Reykjavíkurborg 
rekur nú tvo starfsstaði fyrir fatlað fólk en hefur áform um að fjölga þeim og breyta 
þjónustunni allmikið. Þegar þessar tillögur komast í framkvæmd munu opnast fleiri og 
fjölbreyttari atvinnumöguleikar fyrir fatlað fólk. Fatlað fólk mun vonandi verða sýnilegra og 
virkara í samfélaginu en nú. Mikilvægt er að hafa nógu fjölbreytta möguleika í boði í bæði 
virkniúrræðum og á almenna vinnumarkaðnum til að auka framboðið sem stendur fötluðu 
fólki til boða og að allir geti fundið eitthvað við sitt hæfi. Með þessum breytingum gæti fatlað 
fólk öðlast aukið sjálfstæði, valdeflingu og jákvæða starfsímynd. 

Fjölbreytni og þátttaka hafa verið mikilvæg atriði á vinnustöðum um allan heim upp á 
síðkastið. MeToo hreyfingin ásamt öðrum baráttuhreyfingum hafa beint sjónum fólks að 
misnotkun valds í mörgum atvinnugreinum. Stofnanir víðsvegar um heiminn vinna nú að því 
að fjarlægja hindranir sem hafa valdið jaðarsettum hópum útilokun og stefna að því að gefa 
þeim nú ,,sæti við borðið” (Grissom, 2018). Til þess að auðvelda fólki með þroskahömlun 
aðgang að almennum vinnumarkaði og veita þeim fulla samfélagsþátttöku er mikilvægt að 
námsframboð sé fjölbreytt til þess að allir finni sér eitthvað við hæfi (Harrison, Harp, Jones, 
Kleinert og Sheppard-Jones, 2012). 

Höfundum þykir framboði á Háskólanámi fyrir fólk með þroskahömlun ábótavant. Eins 
og fram kemur í Háskólakaflanum hér á undan þá er fólki með þroskahömlun aðeins boðið 
upp á eina námsleið á háskólastigi sem er í deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda. 
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Ófötluðu fólki stendur til boða nám á mörgum mismunandi sviðum sem hjálpar þeim að afla 
sér þekkingu og reynslu tengda starfsvali til framtíðar. Með að auka námsleiðir fyrir fólk með 
þroskahömlun myndi það gefa því aukin tækifæri til að afla sér þekkingar og öðlast hæfni á 
því sviði sem það vill vinna við eftir nám. Ef til vill væru þá fleiri vegir þeim færir hvað 
varðar atvinnumöguleika að loknu háskólanámi. 

Rannsóknir hafa sýnt að lítil aukning hefur orðið á atvinnuþátttöku fatlaðs fólks síðan á 
tíunda áratugnum eftir breytingar á lögum um þjónustu við fatlað fólk í mörgum löndum. Til 
þess að sporna gegn atvinnuleysi fatlaðs fólks hafa ríkisstjórnir nokkurra landa búið til 
hvatningu fyrir atvinnurekendur til þess að ráða fatlað fólk til starfa í formi skattainneignar, 
verðlauna og fleira. Einnig hafa verið settar mismununarstefnur og ,,kvótakerfi” til þess að 
sporna við atvinnuleysi fatlaðs fólks. Viss áhætta liggur þó í því hafa ,,kvótakerfi” á 
vinnustöðum því að mögulegt er að atvinnurekendur myndu einungis ráða fatlað starfsfólk í 
tímabundin störf á lægri launum (Heera, 2016). 

Fatlað fólk er oftar en ekki í hlutastörfum því að ekki bjóðast næg tækifæri til að vinna 
fullt starf, sem veldur miklu tekjutapi. Ekki er ljóst hvort það stafi af takmarkaðri getu fólks, 
óskum þess sjálfs eða hreinlega vegna þess að fötluðu fólki býðst ekki hærra starfshlutfall 
(Rannveig Traustadóttir, James G. Rice og Kristjana Jokumsen, 2013). Til þess að breyta því 
og gefa þannig fötluðu fólki kost á að vinna fullt starf þyrftu atvinnuveitendur að vera 
sveigjanlegri vegna fötlunar starfsmanna. Atvinnuveitendurnir þyrftu þá að vera tilbúnir að 
aðlaga bæði vinnustaðinn og starfshlutverkið að fötluðu fólki eins og kostur gefst (Stefan C. 
Hardonk, munnleg heimild, 13. mars 2019). 

Að mati höfunda er fatlað fólk ekki nógu sýnilegt á almenna vinnumarkaðnum og er það 
samfélagsleg ábyrgð okkar að útloka það ekki. Meðal annars teljum við að störf, þar sem 
fatlað fólk starfar með ófötluðu fólki, geti haft góð samfélagsleg áhrif og stuðlað að 
viðhorfsbreytingu sem við teljum nauðsynlega. Hægt væri að hvetja atvinnurekendur til þess 
að jafna hlutfall fatlaðs og ófatlaðs starfsfólks á vinnustöðum. Regla er á mörgum 
vinnustöðum að hlutfall karla og kvenna þurfi að vera jafnt á vinnustaðnum og þess vegna 
finnst höfundum eiga vel við að taka upp svipaða reglu þegar kemur að fötluðu fólki. 

Vinnustaðir eru taldir vera næst mikilvægasta félagslega umhverfi í lífi fólks á eftir 
fjölskyldu. Vinnuumhverfið inniheldur oft sína eigin menningu, væntingar og gildi sem gera 
félagslega andrúmsloftið á vinnustaðnum að því sem það er. Í mörgum tilvikum getur þetta 
félagslega andrúmsloft verið hluti af viðurkenningu fatlaðs fólks sem og aðgangur að 
jákvæðum félagslegum samskiptum (Irvine og Lupart, 2008).  

Ef til vill er þörf á að veita aukna fræðslu um fatlað fólk á vinnustaði til að snúa við 
neikvæðum viðhorfum sem við teljum viðgangast í samfélaginu, einnig til að auka skilning á 
breytilegum þörfum fólks og auka víðsýni starfsfólks (Hayes og Hannold, 2007). 
Landssamtökin Þroskahjálp (Þroskahjálp, e.d.) standa til að mynda fyrir reglulegum 
námskeiðum, ráðstefnum og fræðslukvöldum um málefni fatlaðs fólks. Þannig gæti starfsfólk 
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á vinnustöðum aflað sér þekkingar á aðstæðum fatlaðs fólks og þannig stuðlað að farsælu 
vinnusambandi við fatlað starfsfólk.  

Ófatlað starfsfólk hefur ákveðin forréttindi sem fatlað starfsfólk hefur ekki. Ófatlað 
starfsfólk þarf oftast ekki aðlagað vinnuumhverfi en þörf fatlaðs fólks er oft önnur. 
Nauðsynlegt er að atvinnuveitendur geri sér grein fyrir þessari breytilegu þörf fatlaðs fólks og 
geri viðeigandi ráðstafanir til þess að því líði vel í vinnunni og geti þannig skilað sem mestum 
afköstum. 

Fatlað fólk á oft erfitt með að sækja um viðeigandi hjálpartæki og er ýmiss búnaður talinn 
lúxus og fæst ekki nema við sérstakar aðstæður. Fatlað fólk þarf oft á ýmsum hjálpartækjum í 
daglegu lífi að halda sem veita þeim aukið sjálfstæði og öryggi. Einnig geta góð hjálpartæki 
ýtt undir samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og haft þannig jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra 
(Hrefna Karonina Óskarsdóttir, 2005).  

 Rannsóknir endurspegla að ekki er mikið um fræðslu um fötlun almennt og fatlað fólk í 
samfélaginu. Þannig er fordómum viðhaldið með endurtekinni orðræðu þar sem fram kemur 
neikvæð ímynd. Notkun fötlunarhugtaksins er oft notað sem móðgun, blótsyrði eða 
skammaryrði. Ófötluð ungmenni hafa litla reynslu og þekkingu af fötluðu fólki og geta 
venjulega ekki skilgreint hvað fötlun sé, telja það helst vera meðfætt ástand sem ekki er 
læknanlegt og líta þá einnig á fatlað fólk þannig að það hafa litla færni. Fatlað fólk er þannig 
metið eftir sýnileika skerðinga sinna og flokkað eftir því hvernig skerðingin birtist. Mikil þörf 
er því á að veita fræðslu og einnig að gefa öruggt rými til að velta fyrir sér lífi fatlaðs fólks og 
beitingu hugtaka þar. Fötlun á ekki að vera feimnismál (Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. 
Ásgrímsdóttir, 2010, 2012). 
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10 Lokaorð 
Markmið þessa verkefnis var að skoða hver staða atvinnumála fatlaðs fólks sé í Reykjavík. 
Það var fátt sem kom höfundum á óvart við vinnu verkefnisins. Við höfðum vissa hugmynd 
um hvernig atvinnumálum fatlaðs fólks væri háttað en vildum þó skoða það nánar til þess að 
geta kannað möguleika á úrbótum. Reynsla okkar í starfi með fötluðu fólki er sú að mikil 
eftirspurn er um verndaða vinnustaði fatlaðs fólks í virkniúrræði og biðtími þess vegna mjög 
langur. Ekki komast allir að á þeim stað sem þeir vilja og þurfa þess vegna að sætta sig við að 
vinna annars staðar. Að okkar mati er þörf á fleiri virkniúrræðum og fjölbreyttari verkefnum 
innan þeirra.  

Atvinnurekendur þurfa að taka við sér þegar kemur að ráðningum fatlaðs fólks og hægt 
væri að hvetja þá til þess með ýmsum aðferðum, svo sem vinnusamningum öryrkja og 
eftirfylgni. Fatlað fólk hefur upp á margt að bjóða líkt og ófatlað fólk og ólíka styrk- og 
hæfileika þeirra mætti nýta víðsvegar á atvinnumarkaðnum. Aukinn stuðningur, aðlagað 
atvinnuumhverfi og breytt viðhorf almennings gæti orðið til að auka atvinnumöguleika fatlaðs 
fólks á almenna vinnumarkaðnum. 

Menntun þroskaþjálfa er sérsniðin að þörfum fatlaðs fólks, hvort sem það er andlegur- 
og/eða líkamlegur stuðningur, réttindagæsla, félagslegur stuðningur eða stuðningur í 
atvinnulífi. Fatlað starfsfólk nýtur góðs af víðtækri þekkingu þroskaþjálfa inni á vinnustöðum. 
Almenni atvinnumarkaðurinn er fullur af hindrunum bæði félagslegum, samfélagslegum sem 
og skertu aðgengi að og innan bygginga. Þroskaþjálfar geta komið auga á það aðgengi sem 
þyrfti á endurbótum að halda til þess að fatlaðir starfsmenn geti stundað vinnu sína. 
Þroskaþjálfar geta einnig virkað sem einskonar brú milli ófatlaðs og fatlaðs starfsfólk og 
þannig aðstoðað við tengslamyndun og samskipti þeirra. Þeir geta stuðlað að jákvæðri 
orðræðu um fatlað fólk og kynnt þau lög sem vernda réttindi fatlaðs fólks. Þeir geta aðstoðað 
yfirmenn vinnustaða við að meta þörf og útvega þau hjálpartæki og gögn sem nauðsynleg eru 
fötluðu starfsfólki til þess að stunda vinnu sína og skila afköstum. Þroskaþjálfar geta aðstoðað 
ófatlað starfsfólk við að bera kennsl á styrkleika fatlaðs starfsfólk og hámarka þá í stað þess 
að einblína á veikleika þeirra. 
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