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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að leiða í ljós upplifun nemenda á starfsbraut í 

framhaldsskóla. Lögð var áhersla á að skoða aðdraganda að tilfærslu þeirra frá 

framhaldsskóla í frekara nám eða á vinnumarkað. Einnig á að skoða hvort ungmenni 

upplifðu sig upplýst um valmöguleika sína til náms og starfs að loknu námi á starfsbraut 

og hvort þau upplifðu stuðning og hvatningu til að skoða þá valmöguleika. Tekin voru 

hálfstöðluð opin viðtöl við sjö ungmenni sem höfðu lokið námi af starfsbraut í 

framhaldsskóla á árunum 2014 til 2019.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að heilt á litið treystu ungmennin mikið 

á kennara sína og starfsfólk starfsbrautarinnar meðan á námi stóð. Það sem þeim þótti 

skemmtilegast við framhaldsskólagönguna voru samskipti við kennarana og vini og spilaði 

það stóran þátt í jákvæðri upplifun þeirra af skólagöngunni. Ungmennin upplifðu mörg 

hver blendnar tilfinningar við útskrift úr framhaldsskóla. Mörg upplifðu óvissu um hvað 

tæki nú við og hvaða þjónusta stæði þeim til boða. Þau þekktu flest til þjónustunnar 

atvinna með stuðningi hjá Vinnumálastofnun og starfstengds diplómanám fyrir fólk með 

þroskahömlun við Háskóla Íslands. Foreldrar, önnur skyldmenni og kennarar voru 

almennt virk í miðlun upplýsinga um náms- og starfsmöguleika viðmælenda og veittu 

þeim stuðning og hvatningu til að sækja um framhaldsnám eða störf. Reynsla viðmælenda 

var þó mismunandi og virtust sumir hvorki upplifa stuðning né hvatningu frá 

einstaklingum í nærumhverfinu sínu til að kynna sér þá valmöguleika sem standa þeim til 

boða. Viðmælendurnir könnuðust almennt ekki við að unnin hafi verið tilfærsluáætlun 

fyrir þau þar sem þeirra áhugi eða markmið væru sett fram. 
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Abstract 

The aim of this research was to focus on the experience of secondary school students 

with intellectual disabilities with the transition process from secondary school to 

employment or higher education. Emphasis was placed on examining whether they felt 

informed about possibilities in future education or work. Whether secondary school 

students experienced support and encouragement to explore future education or work 

was also examined. Seven participants with intellectual disability who had graduated 

from college in the years 2014 to 2019 were interviewed with semi structured form. The 

main findings of the research were that the youth felt they could rely on their teachers 

while they were in college. They all felt that their relationship with their teachers and 

friends was the best part of their secondary school experience. They all experienced 

mixed emotions when they graduated, resulting from feeling both uncertainty about the 

future and from being proud of their accomplishment. Most participants had prior 

knowledge about supported employment and vocational studies for people with 

disabilities in the University of Iceland. Parents, relatives and secondary school teachers 

were active in communicating information about possible future education and work and 

provided them support and encouragement to pursue those possibilities. However, a few 

participants did not experience any support or encouragement to pursue any of those 

possibilities. Participants did not recall participating in transition planning where their 

interests or goals toward the future were stated.  
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

félagsfræði–, mannfræði– og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Við framkvæmd rannsóknar 

er notast við eigindlega aðferðafræði. Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í reynslu 

og upplifun ungmenna með þroskahömlun af starfsbraut í framhaldsskóla. Lögð verður 

áhersla á að skoða aðdraganda að tilfærslu þeirra frá framhaldsskóla í frekara nám eða á 

vinnumarkað. Einnig verður að skoðað hvort ungmenni upplifðu sig upplýst um 

valmöguleika sína til náms og starfs að loknu námi á starfsbraut og hvort þau upplifðu 

stuðning og hvatningu til að skoða þá valmöguleika. 

 Áhuga minn á þessu efni má rekja til þess að ég hef starfað með ungmennum með 

þroskahömlun í tæpan áratug. Á þeim tíma hef ég unnið með mörgum ungmennum og 

fylgst með þeim meðan þau ljúka sínum framhaldsskólaferli og hefja sinn starfsferil. Mín 

upplifun var sú að raddir þeirra hafa lítið fengið að hljóma í þeim innlendu rannsóknum 

sem hafa verið framkvæmdar í tengslum við starfsbraut í framhaldsskóla og tilfærsluferli 

þeirra yfir á vinnumarkað. Þessi rannsókn var því mín tilraun til að veita þeirra röddum 

hljómgrunn. 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Kristjönu Stellu Blöndal, fyrir 

einstaklega góða leiðsögn og yfirlestur í verkefnavinnunni og meðleiðbeinandanum, 

Stefan Celine Hardonk, fyrir gagnlegar ábendingar og góðan stuðning við vinnslu þessarar 

ritgerðar. Ég vil einnig veita viðmælendum mínum sérstakar þakkir fyrir að ræða við mig 

um þeirra reynslu og upplifun en ég hefði ekki getað unnið þetta verkefni án þeirra. Bestu 

þakkir fá vinkona mín Laufey, unnusti minn Orri Freyr, og foreldrar mínir Sigrún og Benni 

fyrir ómældan stuðning og hvatningu sem þau veittu mér meðan á þessu ferli stóð.  
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1 Inngangur  
Stór vendipunktur í lífi hvers einstaklings verður við lok framhaldsskóla en þá tekur lífið 

nýja stefnu og einstaklingar fara mismunandi leiðir. Ýmsir möguleikar standa til boða, 

margir stefna út á vinnumarkaðinn eða í frekara nám. Þessi tími einkennist oft af 

tilhlökkun. Það getur þó reynst flókið og erfitt ferli fyrir einstakling með þroskahömlun að 

stíga sín fyrstu skref eftir útskrift og spreyta sig á fullorðinshlutverkum (Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Leonard o.fl, 2016). Hindranir sem fötluð ungmenni mæta eru til 

dæmis atvinnuleysi, viðhorf annarra, að vera háð aðstoð foreldra sinna lengur en ófötluð 

ungmenni á sama aldri og erfiðleikar með að finna viðeigandi húsnæði á viðráðanlegu 

verði (Blomquist, 2006; Schall, Wehman, Carr, 2014; Kristín Björnsdóttir, 2009). 

  Undirbúningur fyrir næstu skref að framhaldsskóla loknum er sérstaklega 

mikilvægur fyrir þennan hóp ungmenna til að undirbúa þau undir að takast á við þær 

hindranir sem þau mæta við inngöngu á vinnumarkað (Hendricks og Wehman, 2009). Í 

tilviki fatlaðra ungmenna er vísað til slíkra tímamóta sem tilfærslu frá framhaldsskóla til 

vinnumarkaðs. Upplifun þroskahamlaðra einstaklinga af tilfærslu frá framhaldsskóla yfir 

á vinnumarkað hefur lítið verið rannsökuð á Íslandi. Alþjóðlega er lítið vitað um hvernig 

upplýsingagjöf og stuðningur í tilfærslunni styður við árangur á vinnumarkaði. Því er 

mikilvægt að auka þekkingu á því sviði.  

Í rannsókninni verður skoðuð reynsla ungmenna í framhaldsskóla og tilfærsla frá 

framhaldsskóla yfir á vinnumarkað eða í frekara nám. Áhersla var lögð á að skoða hvort 

ungmenni upplifðu sig upplýst um valmöguleika sína til náms og starfs að loknu námi á 

starfsbraut og hvort þau upplifðu sig fá stuðning og hvatningu til að skoða þá 

valmöguleika. Slíkar upplýsingar gefa okkur tækifæri til að veita einstaklingum aðstoð og 

úrræði við hæfi svo að upplifun einstaklingsins verði sem best og tilfærslan (e. transition) 

sem árangursríkust. Mikilvægt er að fá innsýn í upplifun einstaklinga með þroskahömlun 

af tilfærslu frá framhaldsskóla til atvinnu út frá sjónarmiði náms- og starfsráðgjafar og 

fötlunarfræðinnar. Þetta á sérstaklega við um stöðu mála á Íslandi þar sem fáar 

rannsóknir hafa verið framkvæmdar á þessu sviði. 
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1.1 Hugtakið fötlun 

Ísland fullgilti Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í september árið 

2016. Í honum er kveðið á um réttindi fatlaðs fólks og þar kemur eftirfarandi skilgreining 

fram „til fatlaðs fólks teljast m.a. þeir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða 

vitsmunalega skerðingu eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum 

sem geta komið í veg fyrir fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra“ 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 1. grein/2007). Í samningnum 

er tilgreint að lönd sem eiga aðild að samningnum skuli viðurkenna að fötlun sé breytilegt 

hugtak. Fötlun sé samspil milli einstaklinga með skerðingar, viðhorfa og umhverfis sem 

kemur í veg fyrir að fólk geti tekið fullan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli 

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

mismunandi sjónarhorn eru ríkjandi um hugtakið fötlun, þau eru læknisfræðilegt og 

félagslegt sjónarhorn. Læknisfræðilegt sjónarhorn gengur út frá því að fötlunin sé hjá 

einstaklingnum sjálfum en félagslegt sjónarhorn lítur svo á að fötlunin sé félagslega 

sköpuð (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

1.1.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Lengi vel byggðist skilningur á hugtakinu fötlun á læknisfræðilegu sjónarhorni. 

Læknisfræðilegt sjónarhorn nær aftur til ársins 1951, en þá kom fram í riti um sjúkdóma 

og sjúkdómstengda hegðun að fötlun væri andstæða þess sem teldist eðlilegt og 

heilbrigði. Læknisfræðilegt sjónarhorn vísar til þess að fötlunin sé hjá einstaklingnum 

sjálfum, að hún sé af líffræðilegum toga og sorglegur atburður sem valdi einstaklingnum 

erfiðleikum. Jafnframt að skerðingar, bæði andlegar og líkamlegar, séu gallar sem beri að 

færa nær því sem telst til heilbrigðis. Skilgreiningin felur í sér mikilvægi þess að greina 

andlegar eða líkamlegar skerðingar og í framhaldinu að vinna að leiðréttingu frávika, 

ýmist með meðferð, lækningu, kennslu eða öðrum úrræðum. Hér er ekki litið til þess 

hvernig ytri aðstæður verða hindranir fyrir einstaklinginn, heldur er litið á ástand hins 

fatlaða einstaklings sem harmleik og er fötlunin sjálf álitin hindrun og uppspretta 

erfiðleika. Læknisfræðilegt sjónarmið er enn víða ríkjandi þó að félagslega líkanið hafi 

farið vaxandi (Priestly, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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1.1.2  Félagslegt sjónarhorn  

Félagsleg nálgun á hugtakið fötlun hefur þróast innan fötlunarfræðinnar, en hún varð 

mótuð sem svar við læknisfræðilega sjónarmiðinu og því má segja að hún sé andstæða 

þess. Innan félagslegrar nálgunar má greina nokkur líkön, en þau byggjast öll á sömu 

grunnhugmyndafræði. Þau leggja öll áherslu á þær umhverfislegu, menningarlegu og 

efnahagslegu hindranir sem fatlað fólk mætir. Breska félagslega líkanið (e. social model 

of disability) um fötlun er þekktast og telja sumir að það gangi hvað lengst í þeim 

grundvallarhugmyndum sem félagsleg líkön eiga sameiginlegt (Barnes, 2000; Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Það felur í sér endurskilgreiningu á hugtakinu fötlun: að hafna þeirri 

hugmynd að skerðing einstaklingsins sé það sem valdi fötluninni og að skerðing og fötlun 

sé það sama. Líkanið tilgreinir að fötlun sé félagslega sköpuð og myndist í raun út frá 

félagslegum hindrunum sem takmarka möguleika fólks með mismunandi skerðingar til að 

takast á við athafnir daglegs lífs. Það leiði til félagslegrar útilokunar og á endanum til 

undirokunar fólks með skerðingar. Félagsleg mismunun og félagslegt misrétti eru nátengd 

hugtakinu fötlun og vilja höfundar breska félagslega líkansins meina að þeim megi líkja 

við kynjamisrétti og kynþáttamisrétti. Líkanið leggur áherslu á að fjarlægja hindranirnar 

sem skapa fötlunina frekar en að hafa áhrif á eða lækna skerðinguna. Félagslega módelið 

leggur þar með meiri áherslu á að samfélagið aðlagi sig að einstaklingum með 

mismunandi skerðingar fremur en að einstaklingar þurfi að aðlaga sig að samfélaginu 

(Barnes, 2000; David, 2006; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

1.2 Sjálfræði og ákvörðunartaka ungmenna með þroskahömlun 

Markmið samnings Sameinuðu þjóðanna er að tryggja fötluðu fólki jöfn réttindi til frelsis 

og mannréttinda. Um leið viðurkennir samningurinn að ýmislegt standi í vegi fyrir fullri 

þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, formáli/2007). Rannsóknir hafa sýnt að margir einstaklingar með fötlun fái ekki að 

upplifa fullorðinsár í sama skilningi og ófatlaðir einstaklingar. Þeir eiga oft ekki möguleika 

á að taka þátt í því sem talið er venjulegar lífsvenjur fullorðinna einstaklinga og upplifa 

hindranir tengdar skóla- og atvinnusamfélaginu, fjölskyldulífi, pólitík o.fl. (Blomquist, 

2006; Kristín Björnsdóttir, 2009; Priestly, 2003).  

Lögræði er hugtak sem nær yfir hugtökin sjálfræði og fjárræði og verða einstaklingar 

lögráða við 18 ára aldur samkvæmt lögræðislögum nr. 71/1997. Fjárræði vísar til rétts 
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einstaklingsins til að ráða yfir fjármunum sínum. Sjálfræði er hugtak sem vísar til þess að 

einstaklingur ræður sér sjálfur (Ástríður Stefánsdóttir, 2012). Burtséð frá lagalegri 

skilgreiningu er sjálfræði einnig hugtak sem vísar til hæfni sem við þróum stöðugt með 

okkur í samspili við umhverfið. Einstaklingur getur verið með mikla hæfni til sjálfræðis, 

þ.e. að taka ákvarðanir fyrir sig sjálfur og ráða sínu lífi, en á sama tíma þurft aðstoð við 

meirihluta daglegra athafna (Reindal, 1999). Í 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna er 

lögð áhersla á að fatlað fólk eigi rétt á aðstoð eftir þörfum og að stjórna hvernig sú aðstoð 

sé veitt (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 12. grein/2007). Einnig 

kemur þar fram að fólk með fötlun eigi rétt á að taka ákvarðanir sem stjórnast af eigin 

vilja og að fá aðstoð til að fullnýta þann rétt. Ofangreind sjónarmið koma fram í stefnuskrá 

Landssamtaka Þroskahjálpar en þar kemur fram að allir eigi rétt til að hafa áhrif á eigið líf 

og að taka eigin ákvarðanir (Landssamtökin Þroskahjálp, 2008). Einnig að þeir sem eiga í 

erfiðleikum með að taka ákvarðanir eigi rétt á að fá aðstoð við það.  

Guðrún Stefánsdóttir (2014) tók saman rannsóknir sem fjalla um sjálfræði 

þroskahamlaðra einstaklinga á Íslandi. Niðurstöður rannsóknanna voru samróma um að 

fólk með þroskahömlun stendur frammi fyrir hindrunum þegar kemur að því að lifa 

sjálfstæðu lífi og að taka eigin ákvarðanir, en ein af stærri hindrunum eru viðhorf annarra 

í samfélaginu. Til að efla sjálfræði er mikilvægt að einstaklingar lifi í umhverfi sem ýtir 

undir sjálfstæða ákvörðunartöku. Forsenda þess að einstaklingur með fötlun geti tekið 

sjálfur ákvarðanir er að hann fái nægilegar upplýsingar og fræðslu til að þekkja þá valkosti 

sem honum standa til boða. Mikilvægt er að einstaklingar hafi greiðan aðgang að 

upplýsingum þar sem skortur á slíkum upplýsingum getur hindrað sjálfræði hans (Dodds, 

2000). Rannsókn Guðrúnar Stefánsdóttur (2014) sýndi að á Íslandi skorti einstaklinga með 

fötlun aðgang að hversdagslegum upplýsingum. Í rannsókninni má finna persónulega 

frásögn konu sem þekkti ekki lagalegan rétt sinn til að taka ákvarðanir um eigið líf. Móðir 

konunnar tók ákvörðun um búsetu hennar, þvert á hennar vilja, þrátt fyrir að konan væri 

bæði sjálfráða og fjárráða. Auðlesið efni er mikilvægt til að gera hversdagslegar 

upplýsingar aðgengilegri fyrir breiðari hóp í samfélaginu, þar á meðal fyrir fólk með 

þroskahömlun. Auðlesið efni gerir fólki mögulegt að afla sér upplýsinga, mynda sér 

skoðanir og taka ákvarðanir um eigið líf. Gagnlegt er að hafa hljóð- eða 

myndbandsupptöku af auðlesnu efni (Barrow o.fl., 2011). 
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Tilfærsluferli frá framhaldsskóla yfir á vinnumarkað 

Tilfærsla er langtímaferli þar sem einstaklingur færist úr núverandi hlutverki yfir í nýtt 

hlutverk (Wehmeyer og Schwartz, 1997). Tilfærsluferli frá framhaldsskóla, hjá nemendum 

með þroskahömlun, er ferli með ákveðna útkomu í huga. Áætluð útkoma er yfirleitt 

atvinna, háskólanám eða önnur tómstundaiðkun. Í reglugerð um nemendur með sérþarfir 

í framhaldsskóla nr. 230/2012 kemur fram í 13. grein að nemendum skal fylgja 

einstaklingsbundin tilfærsluáætlun við lok framhaldsskóla, þar skal gerð grein fyrir 

námslegri og félagslegri stöðu nemenda. Skrá skal allar þær upplýsingar sem teljast 

mikilvægar starfsþátttöku eða sjálfstæðu lífi nemenda. Einnig skal eftirfarandi koma fram: 

upplýsingar um námsframvindu, starfsþjálfun, framtíðaráform nemenda, hæfni, óskir og 

áhuga nemenda (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskóla nr. 230/2012). 

 Í reglugerð um tilfærsluáætlun kemur fram að ráðuneytið skuli láta framhaldsskólum í té 

viðmið sem fara eigi eftir við gerð tilfærsluáætlana. Samkvæmt rannsókn Svövu 

Róbertsdóttur (2017) hefur ráðuneytið enn ekki sett fram slík viðmið. Undirbúningur fyrir 

tilfærslu er langtímaferli og er mikilvægt að sá undirbúningur hefjist snemma. Áætlun um 

tilfærslu skal unnin samhliða námi og vera í stöðugri endurskoðun, þar sem mikilvægt er 

að mið sé tekið af framvindu í námi og persónulegum aðstæðum nemenda. Í 

tilfærsluáætlun skal koma fram áhugasvið nemanda, þekking hans og reynsla, og hvernig 

skólinn mun aðstoða nemandann við undirbúning tilfærslunnar. Þau markmið sem sett 

eru skulu vera með áherslu á þá færni eða hæfni sem gagnast mun nemandanum til þess 

að hann fái vinnu eða komist í það nám sem hann kýs. Tekið skal fram hvernig framkvæma 

skuli eftirfylgni við nemandann eftir að framhaldsskólagöngu hans lýkur (nr. 230/2012; 

Shogren og Plotner, 2012). Rannsóknir sýna að til þess að tilfærsluáætlun sé sem 

árangursríkust er mikilvægt að nemandinn sjálfur, foreldrar hans, sérkennarar, eða aðrir 

fagaðilar, svo sem þroskaþjálfi og náms- og starfsráðgjafi komi að hönnun hennar. 

Samkvæmt reglugerð nr. 230/2012 skulu nemandi og foreldrar hans taka þátt í 

áætlunargerð eftir því sem við á. Dæmi um árangursríka tilfærslu er að einstaklingur hafi 

hæfni til þess að nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn, gangi betur í því námi sem hann tekur sér 

fyrir hendur og hafi auknar líkur á að öðlast atvinnu (King, Baldwin, Currie og Evans, 2005; 

Wehmeyer og Schwartz, 1997). Í nýlegri rannsókn Wehman o.fl. (2015) var sýnt fram á að 

miklar væntingar foreldra til ungmenna með þroskahömlun spáðu fyrir því að ungmenni 

voru líklegri til að fá vinnu á almennum vinnumarkaði að loknum framhaldsskóla. En 
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rannsóknir sýna að foreldrar sem hafa miklar væntingar til barna sinna eru líklegri til að 

vera virk í þeirra lífi og veita þeim meiri stuðning og hvatningu til að vera sjálfstæð (Doren, 

Gau og Lindstrom, 2012).  

 Þegar tilfærsla á milli hlutverka á sér stað er góður undirbúningur mikilvægur. Algengt 

er að einstaklingur sem tekur við nýju hlutverki upplifi kröfur og væntingar sem hann 

hefur hvorki þekkingu né hæfni til að uppfylla. Með góðum undirbúningi er hægt að 

tryggja að einstaklingur fái tækifæri til að auka þekkingu sína eða hæfni á því sviði sem 

hann stefnir á og sé betur í stakk búinn að takast á við þær kröfur og væntingar sem því 

fylgja (Morgan og Riesen, 2016). Ef litið er til einstaklinga með fötlun mæta þeir ýmsum 

hindrunum í tengslum við ferli sitt í átt að lífi sem fullorðinn einstaklingur, eins og áður 

hefur komið fram (Blomquist, 2006; Guðrún Stefánsdóttir, 2014; Priestly, 2003). Áætla 

má því að mikilvægt sé að þau ungmenni fái viðeigandi stuðning og undirbúning fyrir 

aðlögun sína eftir að framhaldsskólanámi lýkur og þau byrja að taka sín fyrstu skref sem 

fullorðnir einstaklingar.  

Rannsóknir hafa sýnt að undirbúningur fyrir tilfærslu nemenda með þroskaskerðingar 

er oft ófullnægjandi og að margir skólar nái ekki þeim lágmarkskröfum sem settar hafa 

verið varðandi ferlið (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012; 

Shogren og Plotner, 2012). Algengt er að þátttaka nemenda, fjölskyldna þeirra eða 

fagaðila sé ekki næg. Einnig eru markmið stundum sett fram án þess að tillit sé tekið til 

vilja og áhugasviðs nemendanna, ásamt því að skólaferill endurspegli markmiðin ekki 

nægilega vel.  

Árið 2012 kom út skýrsla um mat á starfsbrautum framhaldsskóla á Íslandi sem unnin 

var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður 

Hrund Jónsdóttir, 2012). Starfsbraut í framhaldsskóla er ætluð ungmennum sem hafa 

ríkari þörf fyrir stuðning við nám sitt heldur en veitt er á öðrum brautum. Markmið 

matsins var að skoða rekstur starfsbrauta, kanna viðhorf nemenda á starfsbraut, foreldra 

þeirra og starfsmanna og draga fram styrkleika og veikleika starfsins. Gagnasöfnun fór 

fram með viðtölum og spurningalistum. Þátttakendur matsins voru forsvarsmenn 

starfsbrauta, brautastjórar, starfsbrautanemendur og foreldrar eða forráðamenn þeirra. 

Í skýrslunni var meðal annars farið yfir hvernig skólarnir undirbúa tilfærslu nemenda á 

starfsbrautum frá framhaldsskóla yfir á atvinnumarkað og hverjir koma að þeirri 
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áætlunargerð. Í tæplega helmingi tilfella var námsáætlun nemenda unnin í miklu eða 

mjög miklu samráði við nemendurna. Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka nemenda er ein 

af forsendum þess að tilfærslan skili tilætluðum árangri (King, Baldwin, Currie og Evans, 

2005). Þó þarf að taka tillit til þess að nemendur hafa mismikla getu til þess að taka þátt í 

áætlunargerðinni. Þegar litið er til aðkomu foreldra að einstaklingsáætlun fyrir ungmenni 

taldi tæplega helmingur foreldranna þær vera unnar í mjög eða frekar miklu samráði við 

sig (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012). Í einungis 20% tilfella 

var stefna nemenda að námi loknu tiltekin og í aðeins 12% tilfella var nefnt hvernig vinna 

skyldi að því markmiði. Um 15% foreldra töldu undirbúning fyrir þátttöku á almennum 

vinnumarkaði í náminu vera mikinn eða mjög mikinn en tæplega helmingur þeirra taldi 

þá áherslu vera aðeins of litla eða alltof litla. Þegar kom að undirbúningi fyrir þátttöku á 

vernduðum vinnustað töldu um 60% foreldra vera lagða hæfilega mikla áherslu vera 

hæfilega á þann hluta tilfærslunnar (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund 

Jónsdóttir, 2012).  

Langtímarannsókn um tilfærslu ungmenna með skerðingar var gerð í Bandaríkjunum 

árið 2000 og stóð gagnasöfnunin yfir í 10 ár (Shogren og Plotner, 2012). Gögnum var 

safnað á tveggja ára fresti og þau í formi viðtala, spurningalista og beins mats. 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur, foreldrar og kennarar. Markmið 

rannsóknarinnar var að kanna og bera saman einkenni tilfærsluáætlunar fyrir nemendur 

með mismunandi skerðingar, þ.e. þroskaskerðingar, einhverfu og aðrar skerðingar. 

Rannsóknin sýndi að sjaldgæft væri að nemendur með þroskaskerðingu taki leiðandi 

hlutverk í áætlunargerð sinni. Yfirleitt tók starfsmaður frá skólanum að sér leiðandi 

hlutverk. Þátttaka frá öðrum sérfræðingum, líkt og náms- og starfsráðgjöfum og fagfólki 

frá vinnumiðlun, var sjaldgæf. Þetta getur leitt til þess að tilfærsluáætlunin skili ekki sama 

árangri og hún hefði ef allir aðilar tækju virkan þátt í hönnun áætlunarinnar (Johnson, 

Stodden, Emanuel, Luecking og Mack, 2002). Í rannsókn Shogren og Plotner (2012) kom 

fram að aðeins 30% nemenda með einhverfu og helmingur nemenda með þroskahömlun 

mættu á sérstaka fundi ætlaða markmiðasetningu fyrir framtíðaráform nemendanna. 

Þær tölur eru í samræmi við þær niðurstöður að um helmingur foreldra þessara nemenda 

töldu starfsmenn skólans setja flest framtíðarmarkmið fyrir nemendurna. Um 40% 

foreldra vildu taka meiri þátt í markmiðasetningu fyrir börnin sín. Nemendur með 

þroskahömlun eða einhverfu voru einnig ólíklegri en nemendur með annarskonar 
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skerðingar til þess að mæta á fundi og taka þátt í hönnun tilfærsluáætlunar. Af þeim 

nemendum sem mættu tók næstum því helmingur þeirra lítinn þátt í því sem fór fram. 

Shogren og Plotner (2012) draga þá ályktun að nemendur með skerðingar séu ekki 

nægilega vel undirbúnir til að taka þátt í slíkri áætlunargerð en til þess þurfa þeir að hafa 

myndað sér framtíðarsýn. Aðeins um 65% fjölskyldna nemenda með þroskahömlun eða 

einhverfu sagðist hafa fengið upplýsingar um þá valmöguleika sem stóðu nemendum til 

boða eftir útskrift (Shogren og Plotner, 2012). Rannsóknir sýna að það sé mikilvægt að 

fjölskyldur og ungmenni hafi aðgang að upplýsingum um möguleika í námi og starfi eftir 

framhaldsskóla og að þau öðlist góðan skilning á þessum möguleikum eins snemma í 

tilfærsluferlinu og mögulegt sé svo að tilfærslan verði sem árangurríkust (Blalock o.fl., 

2003). Til þess að nemendur og fjölskyldur þeirra öðlist þann skilning er grundvallaratriði 

að upplýsingaflæði milli þeirra og skólans sé gott og að auðvelt aðgengi sé að 

upplýsingum.  

Shogren og Plotner (2012) telja að viðmiðum fyrir tilfærsluáætlun sé ekki náð hjá 

um helmingi nemenda með skerðingar. Höfundar telja að við fyrstu sýn virðist gögnin 

sýna að flestir nemendur séu með virka tilfærsluáætlun en þegar betur sé að gáð er hægt 

að sjá að tilfærsluáætlun samræmist ekki alltaf áfangavali. Af hverjum 100 nemendum 

eru 35 ekki með virka tilfærsluáætlun sem samræmist skipulagi þess náms sem þau eru í. 

Tilfærsluáætlun á að leggja línurnar fyrir skipulag námsins og endurspegla áhuga 

nemenda og drauma þeirra eftir útskrift. 

1.2.1 Hlutverk ungmenna í hönnun tilfærsluáætlunar 

Flestir einstaklingar hafa skoðanir á því hvað þeir vilja frekar en annað. Sú hæfni að taka 

eigin ákvörðun er hæfni sem margir taka sem gefinni en þegar kemur að fötluðum 

einstaklingum er reynsla þeirra af ákvarðanatöku oft takmarkaðri en hjá ófötluðum 

einstaklingum (Wehmeyer, Agran og Hughes, 2000). Þegar einstaklingar fá takmörkuð 

tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir í daglegu lífi leiðir það til skertrar hæfni í 

ákvörðunartöku og er því mikilvægt að skapa fötluðum einstaklingum tækifæri til 

ákvörðunartöku. Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að 

fólk með fötlun hafi frelsi til þess að taka eigin ákvarðanir (3. Grein/2007). Líkt og kemur 

fram í námsskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla (2005) er mikilvægt að nemandinn 

sjálfur komi að hönnun tilfærsluáætlunar og að tilfærsluáætlun sé hönnuð út frá 
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áhugasviði og hæfni nemandans. Eins og áðurnefndar rannsóknir sýna er sjaldgæft að 

nemandi taki sjálfur leiðandi hlutverk í hönnun tilfærsluáætlunar og við 

markmiðasetningu (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012; 

Shogren og Plotner, 2012). Miklu máli skiptir að ungmenni fái tækifæri til að taka sjálf 

ákvarðanir sem hafa áhrif á líf þeirra, eins og að velja hvar þau vilja búa, hvort þau vilja 

fara í skóla eða hvar þau vilja vinna. Rannsóknir hafa leitt í ljós að vegna slakrar hæfni 

fatlaðra einstaklinga til ákvörðunartöku er algengt að aðrir ófatlaðir einstaklingar taki 

ákvarðanir fyrir þau, því þeir halda að þeir viti hvað einstaklingurinn vilji og hvað sé honum 

fyrir bestu. Hér er vert að nefna að oft er litið fram hjá vilja einstaklinga sem tjá sig ekki 

með hefðbundnum tjáningarleiðum (Cannella, O’Reilly og Lancioni, 2005).  

Markmið í tilfærsluáætlun fatlaðra ungmenna eru álík markmiðum ófatlaðra 

ungmenna. Í áðurnefndri rannsókn var meirihluti fatlaðra ungmenna með markmið tengd 

því að fara í framhaldsnám, fá vinnu á almennum vinnumarkaði og að lifa sjálfstæðu lífi 

(Shogren og Plotner, 2012). Þegar markmið hafa verið sett er mikilvægt að áfangaval 

nemenda sé hannað til þess að þeir fái réttan undirbúning og nái markmiðunum. Markmið 

nemenda með þroskahömlun eða einhverfu voru mun sjaldnar tengd frjálsum 

vinnumarkaði og oftar tengd því að fá vinnu á vernduðum vinnustað eða vinnu í tengslum 

við þjónustuna atvinna með stuðningi. Áhugavert er að nefna að um 45% fjölskyldna í 

rannsókninni minntist þess ekki að börnin þeirra hafi verið hvött til að sækja vinnu á 

frjálsum vinnumarkaði. 

1.3 Starfsbraut í framhaldsskóla  

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir er tilgreint að nemendur eigi rétt á sérstökum 

stuðningi við nám (nr. 230/2012). Einstaklingur með skilgreinda fötlun sem hefur ekki 

getu til að ljúka námi á framhaldsskólabraut á því rétt á að stunda nám á starfsbraut. 

Starfsbraut við framhaldsskóla var fyrst starfsrækt á Íslandi árið 1996, en síðan þá hefur 

námið þróast og framhaldsskólum sem bjóða upp á nám á starfsbraut hefur fjölgað 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2005). Námskrá fyrir starfsbraut kom fyrstu út 

árið 2000 og var þá námið skipulagt sem tveggja ára nám, líkt og skipulagið hafði verið frá 

árinu 1996. Árið 2005 var námskráin endurgerð og gerði nú ráð fyrir að námið yrði lengt 

um tvö ár sem yrðu nýtt til starfsnáms og yrði námið þá alls fjögur ár. Í dag er ekki til 

sérstök námskrá fyrir starfsbraut, heldur fylgir brautin aðalnámskrá framhaldsskólana og 



18 

hefur hver og einn skóli tækifæri til að hanna skipulag náms síns samkvæmt henni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í aðalnámskrá framhaldsskólanna kemur 

fram að nám á starfsbraut sé skilgreint á fyrsta hæfniþrepi og að nemendur útskrifast með 

240 framhaldsskólaeiningar. 

Rannsókn Helgu Gísladóttir á starfsemi starfsbrauta á Íslandi benti til þess að engin 

skýr lokamarkmið séu með námi á starfsbraut og að tilgangur námsins sé óskýr. 

Nemendur fá engin réttindi að loknu námi á starfsbraut og óvíst er hvort að nemendur fái 

vinnu að námi loknu. Jafnframt kom í ljós að ekki væru gerðar tilfærsluáætlanir og að 

samstarf á milli skóla og fullorðinsþjónustu væri takmarkað (Helga Gísladóttir, 2007). Í 

annarri rannsókn á starfsbrautum framhaldsskóla sem framkvæmd var fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið kom fram að foreldrar töldu að upplýsingar um valmöguleika 

að námi loknu væru ekki til staðar og að nauðsynlegt væri að slíkar upplýsingar séu 

aðgengilegar á auðskiljanlegu máli (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund 

Jónsdóttir, 2012). Nefndu foreldrar að mikið álag væri fyrir fjölskyldur að þurfa að finna 

upplýsingarnar sjálf. Almennt þykir foreldrum erfitt að bera aðalþungann af tilfærsluferli 

nemenda með þroskahömlun frá skóla yfir á vinnumarkaðinn, samkvæmt rannsókn Dóru 

S. Bjarnason og Grétars L. Marinóssonar (2007). Í þeirri rannsókn reynist óvissa varðandi 

framtíðarvinnu fyrir ungmenni með þroskahömlun vera aðaláhyggjuefni hjá bæði 

foreldrum ungmenna með þroskahömlun og starfsmönnum starfsbrauta. Einnig var 

kannað hlutverk einstaklingsáætlana á starfsbraut og almennt séð voru bæði foreldrar og 

starfsmenn starfsbrauta nokkuð sammála um hver áhersluatriði við gerð 

einstaklingsnámskrár skulu vera. Flestir töldu að megináhersla ætti að vera á að efla 

sterkar hliðar nemenda og að efla sjálfshjálp. Fleiri starfsmenn en foreldrar töldu að 

áhersla ætti að vera lögð á að efla færni nemenda til starfa og hegðun þeirra. Hlutfallslega 

fleiri foreldrar en starfsmenn töldu að það ætti að leggja meiri áherslu á að efla færni í 

verk- og bóklegum greinum og að efla málþroska. Flestir starfsmenn starfsbrautar voru 

sammála um að helstu markmið einstaklingsáætlana ættu að vera að auðvelda starfsfólki 

að vinna að vissu markmiði með nemendunum og auðvelda mat á framförum þeirra 

ásamt því að greiða fyrir skipulagi sérkennslunnar. Foreldrar virtust almennt taka virkan 

þátt í gerð einstaklingsáætlana. 
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Rannsóknarstofa Kennaraháskóla Íslands framkvæmdi rannsókn á menntun barna 

með þroskahömlun á Íslandi (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Þar var 

meðal annars skoðað nám á starfsbraut í framhaldsskóla. Spurningarlisti var lagður fyrir 

starfsmenn starfsbrauta og foreldra ungmenna sem voru við nám á starfsbraut. 

Niðurstöður sýndu fram á almenna ánægju foreldra með framhaldsskólann sem barnið 

þeirra gekk í, og töldu níu af hverjum tíu foreldrum að barnið sitt væri ánægt í skólanum. 

Hlutfallið lækkaði þó þegar spurt var um ánægju varðandi kennsluna sem barnið hlaut og 

þekkingu starfsfólks á þörfum barnsins en þá greindu fjórir af hverjum fimm foreldrum 

frá ánægju. Foreldrar og starfsmenn voru þó sammála um það að skólinn sem heild taki 

vel á móti ungmennum með þroskahömlun og töldu báðir hópar að samskipti á milli 

kennara og nemenda væru góð. Rannsóknir hafa sýnt að góð samskipti kennara sem 

einkennast af félagslegum stuðningi við nemendur sína leiði til betri líðanar í skólanum og 

þess að nemendurnir upplifi sig sem hluta af skólasamfélaginu (Wang og Eccles, 2012). 

Að finna fyrir félagslegri tengingu er mikilvægt öllum ungmennum en algengt er að 

foreldrar ungmenna með þroskahömlun hafi áhyggjur af félagslegri einangrun barna 

sinna (Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Sex af hverjum tíu foreldrum 

töldu að börn þeirra ættu vini í námi sínu á starfsbraut en aðeins þriðjungur þeirra töldu 

börnin sín eiga vini utan starfsbrautar. Tæplega tveir þriðju af foreldrum og starfsfólki 

óttaðist að nemendur starfsbrauta einangrist frá öðrum jafnöldrum í náminu og hafði 

helmingur þeirra áhyggjur af því að félagslíf þessara nemenda væri ekki öflugt.  

1.3.1 Starfsnám  

Rannsóknir sýna að einstaklingar með fötlun sem öðlast starfsreynslu eða fá 

starfsþjálfun í framhaldsskóla eru líklegri til að fá vinnu á almennum vinnumarkaði eftir 

útskrift (Wehman o.fl., 2015). Starfsbraut í framhaldsskólum á Íslandi fylgir aðalnámskrá 

framhaldsskólanna og hefur hver skóli frelsi, innan þeirra marka sem aðalnámskrá setur, 

til að hanna sjálfur skipulag þess starfsnáms sem þar fer fram (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í fyrri námskrá fyrir starfsbraut framhaldsskóla var 

fjallað um markmið náms og kennslu á starfsbraut (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2005). Markmiðin voru að nemandi fengi tækifæri til að tengja saman nám og 

starfsþjálfun, bæði í skóla og á vinnustað og öðlist vinnufærni eftir því sem kostur er, 

ásamt því að fá tækifæri til þátttöku á vinnumarkaði eftir útskrift. Megin markmið 
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starfsnáms var að nemendur fengu að kynnast atvinnufyrirtækjum og fjölbreyttum 

atvinnutækifærum. Innan skólans ætti að vera fræðsla um réttindi og skyldur launþega 

sem stuðlar að þekkingu nemenda og öryggi þeirra á vinnustað. Innan skólan á að vera 

fræðsla sem stuðlar að þekkingu nemenda, öryggi og hollustuhættum vinnustaðs, og 

réttindum og skyldum launþega. Víða í námskránni er fjallað um starfsnám og mikilvægi 

þess, en geta má að lokamarkmið starfsbrautar var ekki að nemendur öðlist atvinnu, 

heldur að nemendur faí tækifæri til að kynnast atvinnumarkaði á sem fjölbreyttasta máta 

og fá tækifæri til að finna hvar áhugi þeirra liggi og hvað þeir vilji starfa við eftir útskrift 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2005). Í aðalnámskrá framhaldsskólanna kemur 

fram að starfsnám ætti að fara fram bæði í skóla og á vinnustað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Innan skólans fari þjálfunin fram í verklegu sérnámi 

undir leiðsögn kennara og á vinnustað. Tækifæri til að fara í starfsnám veitir nemendum 

færi á að hagnýta þekkingu sína og leikni úr námi og auka hæfni sína á vinnumarkaði. Eins 

og áður kom fram hafa framhaldsskólar frelsi til að skipuleggja sjálfir hvernig 

námsfyrirkomulag á starfsbraut sé sem bendir til þess að tækifæri nemenda til starfsnáms 

sé mismunandi á milli ólíkra skóla.  

 Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands vann rannsókn til að greina þörf fyrir 

starfsmenntunarnámskeið fyrir fatlað fólk (Auður Magndís Auðardóttir og Hrafnhildur 

Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir, 2013). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á skýra 

þörf fyrir frekari fræðslu og verklega kennslu þegar kæmi að starfsmenntun fatlaðs fólks. 

Rannsóknin náði til fjögurra rýnihópa, tveir af þeim samanstóðu af fötluðu fólki, einn 

samanstóð af aðilum sem vinna að málefnum fatlaðs fólks og sá fjórði samanstóð af 

atvinnurekendum á svæðinu. Þar kom skýrt fram að fatlað fólk vill meira sjálfstæði í 

atvinnumálum, það vill fá meiri verklega kennslu þegar kemur að starfsmenntun en einnig 

lýstu þátttakendur eftir námskeiði þar sem þau gætu lært ýmis handtök sem myndu 

nýtast þeim í framtíðarstörfum. Allir þátttakendur rannsóknarinnar voru sammála um 

mikilvægi verklegrar kennslu í tengslum við starfsnám. Þau vildu einnig fá meira frelsi til 

þess að velja starfsnám tengt sínu áhugasviði. Einn þátttakandi nefndi að hann hefði 

áhuga á að sækja starfsnám líkt því sem hann fékk á starfsbraut í framhaldsskóla, að því 

undanskildu að starfsnámið væri ítarlegra og sniðið að áhugasviði hvers og eins nemenda. 

Viðmælendur töldu einnig starfsnám á vinnumarkaði stuðla að auknum sýnileika fatlaðs 

fólks á almennum vinnumarkaði en sá sýnileiki gæti leitt til minnkunar fordóma 
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atvinnurekenda fyrir því ráða fatlaða manneskju í vinnu. Skortur á sjálfstrausti og 

þekkingarleysi á því hvernig fólk ber sig að við að sækja um vinnu var talin ein helsta 

hindrun fyrir fatlað fólk á leið á vinnumarkað, en aukin reynsla og fræðsla um 

vinnumarkaði gæti stuðlað að aukinni sjálfstyrkingu og þekkingu á vinnumarkaði og 

þáttum tengdum honum (Auður Magndís Auðardóttir og Hrafnhildur Snæfríðardóttir 

Gunnarsdóttir, 2013). 

1.4 Náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með fötlun 

Eitt af stærri markmiðum náms- og starfsráðgjafar er að gera ráðþegum það mögulegt að 

þekkja styrkleika sína, takmarkanir og áhuga. Mikilvægt er að þekkja sjálfan sig vel og 

valmöguleika sína í bæði námi og starfi (Sharf, 2006). Náms- og starfsfræðsla stuðlar að 

því að einstaklingar taki ákvarðanir tengdar náms- og starfsvali sem eru upplýstar og 

meðvitaðar, en það leggur grunninn að farsælli starfsþróun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2004, 2007).  

Donald Super er einn þekktasti talsmaður kenninga um þróun náms- og starfsferils og 

er hans kenning ein af fáum kenningum á því sviði sem fjalla um allt lífsskeiðið (Super, 

1990). Kenning Supers er skipt upp í stig sem eru aldurstengd og er gengið út frá því að 

einstaklingar gangi í gegnum ákveðin ferli á svipuðum aldri, þótt það sé ekki algilt. Kenning 

Supers gengur út frá þeirri hugmynd að starfsferillinn sé í þróun alla ævi. Í upphafi ferilsins 

hefur einstaklingurinn óljósa sýn á eigin getu til starfa, ásamt því að hugmyndir hans um 

bæði nám og störf séu lítið mótaðar. Samkvæmt Super eru ungmenni á aldrinum 15 til 25 

ára á stigi sem kallast könnunarstig (e. exploration). Á þessu stigi afla einstaklingar sér 

upplýsinga um bæði nám og störf og fara þeir í gegnum það ferli að velja sér starfsvið, 

starf og að lokum byrja að vinna. Þau sem sagt byrja að kynna sér sína valmöguleika og 

að lokum að finna sér starf við hæfi (Super, 1990). 

Super kom einnig fram með hugtakið starfsferilsþroski (e. career maturity) sem vísar 

til þess að einstaklingur sé tilbúinn til að velja sér starfsvettvang (Savickas, 2001; Super, 

1990). Hann taldi mikilvægt að ef ungmenni koma fram með starfshugmynd fái þau 

stuðning við að þróa hugmyndina frekar og þegar hugmyndin hefur mótast með tímanum 

verði þau tilbúin að taka ákvörðun um starfsval. Ef ungmennum er lítið umhugað um 

komandi ákvörðun sína um starfsvettvang gætu þau notið góðs af aukinni fræðslu sem 

ýtir undir skilning þeirra á mikilvægi þátttöku á vinnumarkaði. Super talaði einnig um 
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ákveðna færniþætti: færni í upplýsingaöflun (e. informational competence) og færni til 

ákvörðunartöku (e. specifying a choice). Færni í upplýsingaöflun á við um færni 

einstaklingsins til að verða sér úti um upplýsingar tengdar starfsferli. Hann telur að þegar 

ungmenni hafi þróað með sér færni til að afla sér upplýsinga séu þau tilbúin að vinna sjálf 

úr upplýsingunum og móta eigin skoðanir varðandi starfsval. Færni til ákvörðunartöku 

þróast þegar einstaklingar eru tilbúnir að taka mikilvægar ákvarðanir varðandi starfsferil 

sem studdar eru með þeim upplýsingum sem einstaklingurinn hefur aflað.  

Í íslenskri reglugerð um atvinnumál fatlaðs fólks (nr.376/1996) kemur fram í 2. grein 

að fatlað fólk eigi rétt á ráðgjöf til að kynna sér möguleika sína til starfs. Einnig kemur 

fram í 37. grein í lögum um framhaldsskóla að allir nemendur eigi rétt á að njóta náms- 

og starfsráðgjafar (nr. 92/2008). Samkvæmt Félagi námsráðgjafa í Bandaríkjunum 

(American School Counsellors Association [ASCA], 2016) er aðalhlutverk náms- og 

starfsráðgjafa að vera til staðar fyrir alla nemendur þegar kemur að námsferli þeirra eða 

áformum eftir útskrift með því að bjóða upp á ráðgjöf. Náms- og starfsráðgjafi skal einnig 

vera til staðar fyrir nemendur með fötlun eða aðrar sérþarfir, hvetja fjölskyldu nemenda 

til að taka virkan þátt í menntun barna sinna og vera í samstarfi við aðra fagaðila skólans 

til að styðja við árangur í námi, stuðla að jákvæðri upplifun og vellíðan ásamt því að hjálpa 

nemendum að undirbúa útskrift og halda í framhaldsnám eða út á vinnumarkað (ASCA, 

2016). Í rannsókn Lilju Rósar Óskarsdóttur (2011) á náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun benda niðurstöður til þess að fólk með þroskahömlun hafi almennt 

takmarkaðri aðgang að faglegri náms- og starfsráðgjöf en annað fólk. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að náms- og starfsráðgjafar komi ekki að áætlanagerð einstaklinga 

varðandi tilfræslu frá framhaldsskóla og út á atvinnumarkað. 

Þörf einstaklinga með fötlun fyrir náms- og starfsráðgjöf hefur aukist mikið og geta 

ástæður fyrir ráðgjöf verið fjölbreyttar. Rannsóknir sýna að náms- og starfsráðgjöfum 

getur fundist það vera yfirþyrmandi að fá manneskju með fötlun til sín í ráðgjöf vegna 

þess hversu margþætt þörf þeirra ráðþega er (Busacca og Rehfuss, 2016). Það getur 

gagnast náms- og starfsráðgjafa ef hann gerir sér kunnugt um algengar skilgreiningar 

fötlunar til þess að hann geri sér betur grein fyrir ólíkum þörfum þessara ráðþega. Náms- 

og starfsráðgjöf er nánast aldrei eina ráðgjöf eða aðstoð sem manneskja með fötlun fær 

og virkar hefðbundin ráðgjöf, líkt og áhugasviðskönnun, oft illa fyrir þessa ráðþega. 
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Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafi sem hefur fatlaðan einstakling í ráðgjöf sé 

meðvitaður um einstaklingsþætti sem taka þarf tillit til, líkt og kröfur um ákveðið umhverfi 

og takmarkanir einstaklingsins og styrkleika hans. 

1.5 Fatlað fólk og vinna 

Til að gera sér grein fyrir mikilvægi starfsbrautar í framhaldsskólum og mikilvægi vel 

unninnar tilfærslu frá framhaldsskóla er gott að átta sig betur á stöðu atvinnumála fatlaðs 

fólks. Atvinna er mikilvægur partur í lífi margra einstaklinga og eyða flest okkar stórum 

hluta ævinnar í vinnunni. Þegar kemur að þátttöku á atvinnumarkaði er atvinnuleysi 

almennt hærra meðal einstaklinga með fötlun en einstaklinga sem eru ekki með fötlun 

(Geiger, Van der Wel og Tøge, 2017). Lengi hefur reynst erfitt að meta atvinnuleysi meðal 

fatlaðra einstaklinga á Íslandi þar sem öryrkjar og fatlaðir einstaklingar eru hvorir tveggja 

skilgreindir sem örorkulífeyrisþegar vegna skertrar hæfni þeirra til vinnu og eru þeir því 

þannig flokkaðir í opinberum skjölum (Rice og Traustadóttir, 2019). Samkvæmt Hagstofu 

Íslands voru um 8.900 einstaklingar sem tilgreindu sig sem öryrkja eða með fötlun þegar 

þeir voru spurðir um stöðu sína á atvinnumarkaði árið 2017 (Hagstofa Íslands, 2019). 

Áhugavert er að nefna að lítið er fjallað um atvinnumál fatlaðra einstaklinga í lögum en 

þó kemur fram í lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86/2018 að öll mismunun á 

vinnumarkaði sé bönnuð, þar með talið vegna fötlunar eða skertrar starfsgetu.  

Sérfræðingar byrjuðu um miðja 19. öld að velta fyrir sér samspili fötlunar og atvinnu. 

Var þá skoðað hvort fjarvera frá atvinnumarkaði og öðrum hlutverkum fullorðinslífs gæti 

leitt til þess að fatlaðir einstaklingar festust í vítahring sem einkenndist af samfélagslegri 

einangrun, litlu sjálfstrausti og skorti á sjálfræði (Becker og Drake, 2003). Þetta leiddi til 

þess að hugmyndir um verndaða vinnustaði (e. sheltered workshops) litu dagsins ljós, 

með það að leiðarljósi að minnka einangrun og aðskilnað fatlaðra einstaklinga frá 

samfélaginu í von um að þeir öðluðust aukna hvatningu í athöfnum daglegs lífs. 

Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að verndaðir vinnustaðir geta ýtt undir frekari aðskilnað 

fatlaðs fólks frá samfélaginu og að einstaklingar sem vinna á vernduðum vinnustað eiga á 

hættu að missa trúna á því að þeir hafi hæfni til að starfa á almennum vinnumarkaði 

(Becker og Drake, 2003). 

Verndaðir vinnustaðir voru stofnaðir til að koma til móts við þörf atvinnulausra 

einstaklinga með fötlun til að stunda vinnu. Algengt var að einstaklingar með fötlun gætu 
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og vildu vinna en fengu almennt ekki tækifæri til þess í samfélaginu. Í 24. grein í lögum 

um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018 er fjallað um að 

sveitafélög skuli starfrækja vinnustaði með verndaðri vinnu fyrir fatlað fólk þar sem því 

stendur til boða þroska-, iðju- og starfsþjálfun. Á Íslandi eru í dag 23 verndaðir vinnustaðir 

starfræktir(„Vinnustaðir fatlaðra - yfirlitsblað”, 2015). Algeng gagnrýni á verndaða 

vinnustaðir er að þeir séu meðal annars aðgreindir frá almennum vinnumarkaði, að laun 

starfmanna séu of lág og að vinnan sjálf sé oft á tíðum fábrotin (Hagner og DiLeo, 1993). 

Í rannsókn Auðar Magndísar Auðardóttur og Hrafnhildar Snæfríðardóttur Gunnarsdóttur 

(2013) greindu þær frá því að upplifun fatlaðs fólks á vernduðum vinnustöðum væri oft 

ábótavant, flestir væru ósáttir við launakjör og teldu sig skorta tækifæri á sjálfstæði í 

vinnu. Þátttakendur nefndu til dæmis að þeim þætti eftirlit yfirmanna oft á tíðum 

óeðlilega mikið. Alda Magnúsdóttir Jakobsen (2019) gerði rannsókn þar sem hún tók 

viðtöl við bæði starfsmenn á vernduðum vinnustöðum á Íslandi og fagfólk sem þar 

starfaði. Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna upplifun starfsmanna á vernduðum 

vinnustöðum og hvaða þættir þeir upplifa að hafi áhrif á starfsánægju þeirra. Einnig var 

upplifun fagaðila skoðuð til að kanna málefnið frá öðru sjónarhorni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru margþættar og sýndu meðal annars að góður félagsskapur og 

fjölbreytt verkefni voru þættir sem flestir voru sammála um að vektu ánægju á starfsstað. 

Út frá gögnum rannsóknarinnar dró rannsakandinn þá ályktun að starfsmenn á 

vernduðum vinnustöðum eigi það til að festast í störfum. Þessar niðurstöður undirstrika 

mikilvægi þess að krefjast úrbóta í starfsvali fyrir fatlað fólk hérlendis. Niðurstöður sýndu 

einnig fram á að lykilpersónur í lífi fatlaðra einstaklinga höfðu áhrif á starfsval þeirra og 

að starfsmenn verndaðra vinnustaða höfðu að allajafna ekki greiðan aðgang að fræðslu 

eða upplýsingum um þá vinnustaði sem þeim standa til boða. Eins og áður hefur komið 

fram eru upplýsingar grunnforsenda þess að einstaklingar geti nýtt hæfni sína til 

sjálfræðis og tekið upplýstar ákvarðanir (Dodds, 2000). Fagaðili á vernduðum vinnustað 

tilgreindi að einstaklingar með fötlun yrðu stundum fyrir pressu frá forstöðumönnum, 

umsjónaraðilum og foreldrum til þess að byrja að vinna á fyrrnefndum vinnustað (Alda 

Magnúsdóttir Jakobsen, 2019). Hann tilgreindi einnig að foreldrum þætti staðirnir 

spennandi en einstaklingurinn sjálfur hafði mögulega engan áhuga á að vinna þar. 

Samræmi var á milli upplifunar einstaklinga sem vinna á vernduðum vinnustað þegar kom 

að þessu málefni, þeirra upplifun var sú að skoðun foreldra og aðstoðarmanna skipti miklu 
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máli þegar kom að starfsvali. Fagaðilar töldu mikilvægt að einstaklingar með fötlun hefðu 

meira val um hvar þau ynnu en á sama tíma voru fagaðilar meðvitaðir um skort á 

úrræðum hérlendis.  

Með aukinni þekkingu jókst gagnrýni á verndaða vinnustaði og vegna margra vankanta 

þeirra varð til hugmyndin um atvinnu með stuðningi (e. supported employment). Það var 

um miðjan áttunda áratug síðustu aldar sem hugmyndafræði um atvinnu með stuðning 

fór að festa sér rætur sem raunverulegt úrræði á vinnumarkaði fyrir fólk með fötlun 

(Becker og Drake, 2003; Hagner og DiLeo, 1993). Í atvinnu með stuðning felst aðstoð við 

einstaklinga með skerta starfsgetu til að taka skref út á almennan atvinnumarkað 

(Vinnumálastofnun, e.d.). Vinnumálastofnun á Íslandi býður upp á slíka þjónustu fyrir 

einstaklinga með skerta starfsgetu. Þjónustan er tvíþætt, annars vegar stuðningur og 

ráðgjöf við atvinnuleit og hins vegar það sem kallast atvinna með stuðningi. Atvinna með 

stuðningi á við um stuðning við að halda starfi. Í framhaldi er markvisst unnið að því að 

minnka stuðning í starfi og er markmiðið að einstaklingur verði fær um að sinna sínu starfi 

án stuðnings, þótt stuðningurinn sé í boði meðan hann er þarfur. Rannsókn Auðar 

Magndísar Auðardóttur og Hrafnhildar Snæfríðardóttur Gunnarsdóttur (2013) sýndi fram 

á að fatlað fólk hefur almennt mikinn áhuga á að starfa á almennum vinnumarkaði. Fram 

kom að þeir einstaklingar sem unnu á annað hvort vernduðum vinnustað eða 

vinnustofum höfðu áhuga á að takast á við meira krefjandi störf. Einnig að þeir sem nú 

þegar unnu á almennum vinnumarkaði höfðu áhuga á að auka við sig starfshlutfall. 
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1.6 Markmið og rannsóknarspurningar 

Samkvæmt minni bestu vitund hafa íslenskar rannsóknir á tilfærslu frá framhaldsskóla til 

atvinnulífs ekki skoðað upplifun ungmenna á þeim upplýsingum og stuðningi sem þeim 

er veittur við að taka ákvörðun um frekara nám eða starf. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á tilfærslu gefa til kynna að þátttaka nemenda í hönnun tilfærsluáætlunar sé 

ábótavant. Lítil þátttaka í hönnun tilfærsluáætlunar gefur til kynna að nemendur séu ekki 

nægilega undirbúnir til að taka þátt í slíkri vinnu (Shogren og Plotner, 2012). Til að 

framfylgja samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til frelsis til að taka 

eigin ákvarðanir (3. grein/2007) og til að styðja við farsæla tilfærslu frá framhaldsskóla tel 

ég að mikilvægt sé að kanna hvernig ungmennin upplifa tilfærsluferlið. Mikilvægt er að fá 

innsýn í upplifun ungmenna og hvort þau telji sig vera upplýst um framtíðarvalmöguleika 

sína. Jafnframt að öðlast innsýn í hvernig stuðning þau upplifa sig fá við slíka 

ákvörðunartöku. Mikilvægt er fyrir ungmenni að þekkja möguleika sína til að taka 

upplýsta ákvörðun um framtíðina og fá viðeigandi stuðning sem stuðlar að sjálfræði. 

Höfundur lagði upp með það markmið að kanna upplifun ungmenna og að veita 

rödd þeirra tækifæri til að heyrast. Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel til þess að 

draga fram upplifun fólks og þann skilning sem það leggur í aðstæður (Berg, 2009). Því 

taldi ég að eigindleg rannsóknaraðferð væri æskileg fyrir núverandi rannsókn. Ég tel að 

niðurstöður muni styðja við bættan stuðning og úrræði sem tryggja það að upplifun 

einstaklingsins sé sem best og tilfærslan frá framhaldsskóla til atvinnulífs verði sem 

árangursríkust. Þátttakendur eru ungmenni sem útskrifuðust af starfsbraut í 

framhaldsskóla á síðustu fimm árum og lagt var upp með að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Hver er upplifun ungmenna með þroskahömlun af framhaldsskólagöngu 

sinni? Hvernig upplifa þau þann undirbúning sem fer fram innan 

framhaldsskólans fyrir vinnu eða frekara nám? 
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2 Aðferð 
Í þessari rannsókn var notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qalitative research). Sú 

aðferð er talin hentug til að fá innsýn í raunveruleika viðmælenda út frá hans sjónarmiði 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2015). Haft var samband við fagaðila af ýmsum stofnunum í 

gegnum tölvupóst og þeir beðnir um að kynna rannsóknina fyrir núverandi og fyrrum 

nemendum sínum. Þegar það var mögulegt mætti rannsakandi á staðinn og kynnti 

rannsóknina sína fyrir hóp mögulegra þátttakenda. Í rannsókninni voru tekin sjö 

hálfstöðluð og opin viðtöl (e. in-depth interview). Opin viðtöl eru algeng aðferð í 

eigindlegum rannsóknum og eru þau talin góð leið til að afla gagna um reynslu 

einstaklinga og á sama tíma að fá djúpan skilning á upplifun þeirra. Hálfstöðluðum og 

opnum viðtölum er stýrt af rannsakanda en á sama tíma fær viðmælandi frelsi til að deila 

sinni sögu. Rannsakandi skal vera með opið hugafar og leggja markvisst persónulegar 

skoðanir og hugmyndir sem hann kann að hafa um málefnið til hliðar áður en viðtal hefst. 

Mikilvægt er að rannsakandi reyni eftir fremsta megni að skapa traust tengsl við 

viðmælandann. Í viðtölum styðst rannsakandi við viðtalsramma en einnig gefur hann 

viðmælanda frelsi til að tjá sig. Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma (viðauki 1), en 

viðmælendum var frjálst að ræða önnur umræðuefni sem gátu komið upp. 

Í þessum kafla verður ítarlega fjallað um aðferðafræðihluta rannsóknarinnar. Fyrst 

verður farið yfir þátttakendur rannsóknarinnar, síðan fjallað um framkvæmd 

rannsóknarinnar og að lokum verður útlistað hvernig staðið var að úrvinnslu gagna. 

2.1 Þátttakendur 

Rannsóknin náði til sjö ungmenna sem öll eiga það sameiginlegt að hafa útskrifast af 

starfsbraut í framhaldsskóla á Íslandi á síðustu sex árum, eða frá árinu 2014, og að hafa 

hæfni til að tjá sig með tali. Notast var við markmiðsúrtak (e. purposeful sampling) til að 

velja þátttakendur í úrtakið. Sú úrtaksaðferð felur í sér að velja þátttakendur sem búa yfir 

ákveðinni reynslu sem til stendur að rannsaka (Palinkas o.fl., 2015). Þátttakendur geta því 

gefið rannsakanda frekari innsýn í rannsóknarefnið og aukinn skilning á upplifun þeirra. 

Ákveðið var að taka aðeins viðtöl við ungmennin sjálf til að leyfa þeirra rödd að heyrast 

sem hæst.  

Þátttakendahópinn skipuðu þrjár konur og fjórir karlar á aldursbilinu 20 til 25 ára. 

Öllum þátttakendum hafa verið gefin gervinöfn til að tryggja trúnað og nafnleynd. Ekki 
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verður frekar sagt frá hverjum og einum þátttakanda til að stuðla að persónuvernd þessa 

viðkvæma hóps. Gervinöfn sem þátttakendum voru gefin eru: Katrín, Heiður, Védís, 

Hrafnkell, Steinar, Kári og Trausti. 

Tveir þátttakanda, Kári og Heiður, höfðu starfað á vernduðum vinnustað og sex þeirra, 

Katrín, Védís, Heiður, Hrafnkell, Steinar og Trausti höfðu reynslu af því að starfa á 

almennum vinnumarkaði. Fimm þátttakendur, Katrín, Heiður, Hrafnkell, Steinar og 

Trausti höfðu annað hvort lokið starfstengdu diplómanámi hjá Háskóla Íslands eða voru í 

slíku námi meðan á gagnaöflun stóð.  

2.2  Framkvæmd 

Hugmyndavinna og undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í apríl 2019. Umsókn til 

Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands var skilað inn í september 2019. Jákvæð umsögn frá 

Vísindasiðanefnd Háskóla Íslands fékkst þann 16. október 2019. Í framhaldi var útbúið 

kynningarbréf um rannsóknina sem innihélt allar nauðsynlegar upplýsingar svo að 

þátttakendur gætu tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku í rannsókninni. Rannsakandi 

auglýsti eftir þátttakendum í rannsóknina í október 2019 og sendi út auglýsingu eftir 

þátttakendum meðal núverandi og fyrrum nemenda í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk 

með þroskahömlun hjá Háskóla Íslands, einstaklinga hjá Fjölmennt símenntunar og 

þekkingarmiðstöð ásamt fyrrum nemendum starfsbrauta hjá ýmsum framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Nemendur og tengilliðir þeirra voru hvattir til að lesa vel 

kynningarbréf rannsóknarinnar og var áhugasömum einstaklingum bent á að hafa 

samband við rannsakanda í gegnum tölvupóst eða síma. Eins og áður hefur komið fram 

fékk rannsakandi að mæta sjálfur á staðinn þegar möguleiki var á og kynna rannsóknina 

sína fyrir hóp mögulegra þátttakenda. Viðtöl við þátttakendur voru tekin á tímabilinu 6. 

til 19. nóvember 2019 og fóru þau fram á þeim stað sem hver viðmælandi kaus, ýmist á 

kaffihúsi, heimili þeirra eða vinnustað. Áður en að viðtöl fóru fram var öllum 

þátttakendum gert skýrt hvað fólst í þátttöku þeirra og farið var yfir kynningarblaðið á 

einföldu máli (sjá viðhengi 3). Að því loknu var farið yfir trúnaðaryfirlýsingu og samþykki 

fyrir rannsókninni (sjá viðhengi 4). Hverjum þátttakanda var gerð grein fyrir því að öllum 

þátttakendum yrðu gefin gervinöfn og að honum væri frjálst að hætta þátttöku hvenær 

sem er meðan á rannsókninni stóð.  
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2.3 Úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp á stafrænt hljóðupptökutæki og í framhaldinu voru þau afrituð 

orðrétt. Afritun var alltaf hafin eins fljótt eftir viðtalið og auðið var, annað hvort 

samdægurs eða daginn eftir að viðtal fór fram. Afritun tók einn til tvo daga, eftir lengd 

viðtalsins. Við gagnagreiningu studdist rannsakandi við aðferð grundaðrar kenningar (e. 

grounded theory). Rannsakandi lagði upp með að hafa góðan tíma á milli viðtala til að 

hægt væri að afrita og greina gögnin samhliða gagnaöflun. Það gaf rannsakanda tíma til 

að ígrunda vel á milli viðtalanna og stunda sífelldan samanburð. Við úrvinnslu var stuðst 

við aðferð Kathy Charmaz (Charmaz, 2014). Samkvæmt henni skal byrja á upphafskóðun 

(e. initial coding) þar sem gögnin eru greind línu fyrir línu og leitast eftir því finna öll þau 

hugtök og flokka sem finnast í gögnunum. Næsta skref er markviss kóðun (e. focused 

coding) en í henni felst að taka saman algengustu eða mikilvægustu hugtökin eða flokkana 

og skýra tengsl þeirra á milli til að fá fram heildarmynd gagnanna. Við gagnagreiningu 

rannsóknarinnar gekk rannsakandi út frá áður tilgreindum skrefum og beitti á sama tíma 

sífelldum samanburði. Sífelldur samanburður felur í sér að viðtöl eru greind um leið og 

þau liggja fyrir og frekari gagna aflað að því loknu. Öll viðtölin voru lesin margsinnis til að 

tryggja það að rannsakandi skildi upplifun og reynslu viðmælanda sem best og að 

niðurstöður væru sem áreiðanlegastar. 

2.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknin var auglýst á einföldu máli til þess að tryggja að mögulegir þátttakendur tækju 

upplýsta ákvörðum um þátttöku. Rannsakandi var meðvitaður um að hér væri verið að 

rannsaka viðkvæman hóp og því var tryggt eftir fremsta megni að allir þátttakendur væru 

sáttir við þátttöku sína og liði vel með sitt framlag. Ávallt var fengið staðfest samþykki 

fyrir þátttöku í rannsókninni og var þátttakendum gefið færi á að spyrja spurninga og 

fræðast um rannsóknina sjálfa. Rannsakandi hugaði vel að trúnaði og gætti nafnleyndar 

þátttakenda (Hennink o.fl., 2011). Þátttakendur í rannsókninni teljast til minnihlutahóps 

sem er viðkvæmur hópur í samfélaginu. Rannsakandi var meðvitaður um að sjá til þess að 

ímynd hópsins birtist ekki á neikvæðan hátt í rannsókninni. Einnig var hann meðvitaður 

um að hætta væri á að þátttakendur upplifðu þrýsting til að taka þátt í rannsókninni eða 

þrýsting til að gefa ákveðin svör eða að þeir gætu upplifað hræðslu við að sýna líf sitt í 

neikvæðu ljósi. Rannsakandi gerði þátttakendum grein fyrir rétti þeirra til að hætta 
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þátttöku hvenær sem er. Rannsakandi hefur sjálfur reynslu af starfi á heimilinum og 

öðrum úrræðum fyrir fólk með fötlun og var því meðvitaður um sín tengsl í öllu ferli 

rannsóknarinnar.  

 Við hönnun viðtalsrammans lagði rannsakandi sig fram við að hafa spurningarnar 

einfaldar og skýrar. Rannsakandi hvatti viðmælendur til að tjá sig um þau málefni sem 

þeim þóttu brýn og þeim fannst skipta sig máli hvað varðar þau málefni sem voru til 

rannsóknar.  
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3 Niðurstöður 
Tilgangur rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu og upplifun ungmenna á 

framhaldsskólagöngu sinni á starfsbraut og tilfærsluferli sínu frá framhaldsskóla í frekara 

nám eða starf. Líkt og áður kom fram voru þátttakendur sjö, þrjár konur og fjórir karlar á 

aldrinum 20 til 25 ára. 

Niðurstöðum rannsóknarinnar hefur verið skipt í þrjá meginkafla í samræmi við þau 

yfirþemu sem komu fram við greiningu gagna. Fyrsti kaflinn fjallar um upplifun ungmenna 

á framhaldsskólagöngu sinni. Þar verður fjallað um mikilvægi félagslegra tengsla, bæði við 

kennara og aðra nemendur. Annar kaflinn fjallar um aðgengi ungmenna að upplýsingum 

um möguleika í námi og starfi. Sá kafli skiptist í aðgengi þeirra að fræðslu eða upplýsingum 

um atvinnu með stuðningi og starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við 

Háskóla Íslands og reynslu ungmenna af starfsnámi í framhaldsskóla. Þriðji kaflinn fjallar 

um tilfærsluferli ungmenna frá framhaldsskóla út á vinnumarkað eða í frekara nám. Þar 

er fjallað um aðdraganda að útskrift og þann stuðning sem ungmenni fá í tengslum við 

hvatningu til frekara náms og vinnu að starfsbraut lokinni.  

3.1 Upplifun ungmenna af framhaldsskólagöngu sinni 

Þegar skoðað var hvernig ungmennin upplifðu framhaldsskólagöngu sína komu fram tvö 

þemu: samskipti við kennara og upplifun af námi og svo félagslíf og samskipti við 

samnemendur.  

3.1.1 Samskipti við kennara og upplifun af námi 

Ungmennin virtust öll vera á sama máli að samskipti við kennara og annað starfsfólk hafi 

mikil áhrif á upplifun sína og gengi í náminu. Þeim þótti mikilvægt að kennarar sýndu sér 

áhuga og skilning og töldu viðmót kennara hafa mikil áhrif á sig. Ungmenni áttu það öll 

sameiginlegt að upplifa góð og jákvæð samskipti við kennara sína, þótt sumir hefðu einnig 

upplifað neikvæð samskipti við þá. Steinar nefndi að sér fyndist skipta sig máli að ná góðri 

og jákvæðri tengingu við þá. Einnig að sér þættu kennarar og annað starfsfólk eitt það 

skemmtilegasta við sinn framhaldsskóla. Hann talaði um að þau væru mörg hver „tengd 

inn í íþróttaheiminn“, sem honum þótti skemmtilegt þar sem hann sjálfur hefði mikinn 

áhuga á íþróttum. Reynsla Katrínar var ekki frábrugðin Steinars. Hún nefndi að hún hefði 

alltaf getað treyst á stuðning starfsmanna skólans: 
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Ég fékk mjög góðan stuðning, kennararnir tóku hart á ef eitthvað var, ef það mátti 
bæta eitthvað þá stóðu þau alltaf upp fyrir manni og gerðu þú veist bara svo okkur 
nemendur leið vel. Þú veist.. ef okkur fannst eitthvað óþægilegt þá löguðu þau það 
bara, t.d. ef okkur fannst námið of þungt þá fengum við aðeins léttara nám. Bara 
svona til að sjá hvar við værum stödd. 

Katrín talaði um að hún hafi haldið upp á einn kennara skólans. Sá kennari hafi reynst 

henni vel og veitt henni öryggi í náminu: 

Ég náði rosalega vel til hans, hann svona kunni svolítið á mig. Og við vorum bara mjög 
góðir vinir.. hann var mikið til staðar, eins og þegar ég var eitthvað lítil í mér í 
skólanum og tókum bara göngutúr. Þegar það var ekki kennsla hjá honum þá tókum 
við stundum bara göngutúr, mér fannst það mjög fínt. 

Hrafnkell upplifði einnig stuðning frá kennurum sínum. Hann talaði um að hann hafi haft 

stuðningsfulltrúa í grunnskóla sem aðstoðaði hann en hann upplifði að hann hafi fengið 

að vera mun sjálfstæðari í framhaldsskóla þar sem honum fylgdi ekki stuðningsfulltrúi þar: 

„Mér fannst ég samt fá alveg góðan stuðning, kennararnir hjálpuðu mér bara mikið.“ 

Honum fannst kennararnir vera indælir þótt þeir væru stundum svolítið strangir. Hann 

skildi það vel að kennarar þyrftu stundum að vera strangir og sagði: „Ég tel það koma frá 

góðum stað því þeir vildu bara að ég myndi vera duglegur að læra.“ 

Trausta og Védísi fannst þau einnig hafa fengið góðan stuðning frá kennurunum 

sínum og töldu sig geta treyst á þá. Þau höfðu bæði orð á því að kennarar þeirra væru 

skemmtilegir og að þau söknuðu kennara sinna eftir að þau útskrifuðust af starfsbraut.  

 Heiði fannst kennararnir í skólanum sínum vera „mitt á milli góðir og slæmir“. 

Heiður var meðvituð um þá þætti sem hún taldi vera veikleika námsins, hún vildi fá að 

vera sjálfstæðari og þótti erfitt ef kennararnir komu öðruvísi fram við hana en aðra 

nemendur. Það kom fyrir að henni þótti kennararnir koma fram við hana eins og barn en 

ekki eins og fullorðna manneskju. Henni fannst að kennararnir í skólanum mættu vera 

meira eflandi og hvetjandi. Hún átti gott samband við einn kennara sem hún taldi hafa 

hjálpað sér mikið í gegnum námið. Henni fannst hann tala við sig af virðingu og þótti henni 

að auki fagið hjá þessum kennara skemmtilegt. Hún tók sérstaklega fram að henni þætti 

góð hugmynd að ráða inn yngri kennara og þroskaþjálfa sem mögulega hefðu frumkvæði 

til að kenna nýrra og gagnlegra kennsluefni. Sem dæmi nefndi hún að hún hefði viljað fá 

betri kennslu um sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.  
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Ungmennin sögðu líka frá neikvæðum samskiptum við kennara. Heiður greindi frá 

eftirminnilegu atviki sem átti sér stað í útskriftarathöfn hennar og hafði mikil áhrif á hana:  

Eitt sem mér fannst leiðinlegt var þegar ég var að útskrifast, ég geri oft miklar 
handahreyfingar og ég gleymdi mér smá í athöfninni ... þegar ég horfði í salinn þá sá 
ég kennarann horfa á mig og gera merki um að ég ætti að vera róleg. Ég hugsaði bara 
„bíddu nú við, er ekki allt í lagi þótt að ég geri smá handahreyfingar?“ Þetta er bara 
spenna hjá fólki, mér finnst ekkert óeðlilegt við þetta og veit um marga vini mína sem 
gera svona. Mér fannst þetta skrítið, banna mér þetta í útskriftinni minni.  

Kára þótti kennararnir margir vera misgóðir og hann „skrópaði alltaf“ hjá einum þeirra. 

Hann lýsti því svo: „Hann var bara svo leiðinlegur að ég gat bara ekki verið þar.“ Þegar 

kom að neikvæðum samskiptum voru ungmennin sammála um að ákveðin og ströng 

framkoma frá kennara léti þeim líða illa og þau upplifðu skilningsleysi og forræðishyggju. 

Bæði Steinari og Védísi fannst erfitt ef kennari var of ákveðinn við þau. Steinar sagði: „Mér 

fannst mjög leiðinlegt þegar kennarinn var frekar ákveðinn, það var svona, ýtti meira í 

mig, ég var meira stressaður, ég var bara að læra eins vel og ég gat.“ Hann nefndi að hann 

væri með athyglisbrest sem reyndist honum stundum erfitt í skólanum. Honum þótti erfitt 

þegar því var ekki sýndur skilningur þar sem hann var að reyna sitt besta. Védís var á sama 

máli að finnast erfitt þegar kennari var strangur. Henni fannst einn ákveðinn kennari 

stundum ósanngjarn og minnist atviks sem átti sér stað og lét henni líða illa: 

Hann var að skamma mig og einn í viðbót, mátti ekki vera á Youtube. Mjög strangur. 
Ég var að einbeita mér að þessu [lærdóminum] sem ég var að gera og að hlusta á 
tónlist, það hjálpar mér að vinna en nei nei, það var bara „slökktu!“  

Heilt á litið höfðu ungmennin upplifað öryggi og traust frá kennurum og starfsfólki á 

meðan á skólagöngu stóð þótt sum hafi einnig upplifað neikvæð samskipti við kennara. 

Eftir útskrift úr framhaldsskóla upplifðu flest þeirra söknuð. Trausti orðaði það svo: „Ég 

fór oft í heimsókn upp í framhaldsskóla eftir að ég útskrifaðist. Ég er samt hættur því núna 

því það eru bara svo margir hættir að vinna.“ Védís sagði að hún hefði átt nokkra 

uppáhalds kennara sem hún treysti mikið á og hefði þótt erfitt að hitta ekki eftir útskrift. 

3.1.2  Félagslíf og samskipti við samnemendur  

Ungmennin voru öll sammála um að það hafi verið gaman að mæta í skólann og hitta vini. 

Mörg þeirra litu á sig sem félagsverur og voru á sama máli að félagslífið væri það sem 

þeim þótti skemmtilegast við framhaldsskólann og það hafi haft jákvæð áhrif á upplifun 
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þeirra þar. Kári, Trausti og Hrafnkell voru allir virkir í félagslífi skólans og tóku þátt í 

viðburðum á vegum nemendafélagsins. Trausti nefndi að honum þótti skemmtilegt að 

fara á böll sem haldin voru í skólanum: „Mér fannst gaman að mæta á böllin, ég mætti 

líka stundum á ball eftir útskrift, mér fannst það mjög skemmtilegt.“ Hrafnkell tók það 

fram að honum þótti skemmtilegt að kynnast nemendum utan starfsbrautar: „Ég fékk 

tækifæri til að kynnast félagslífinu sjálfur, ég var ekki bara með krökkunum sem voru á 

starfsbrautinni.“ Katrín talaði um að hún ætti góða vini í skólanum, bæði á starfsbrautinni 

og öðrum brautum skólans. Það skipti hana miklu máli að eiga góða vini í skólanum og átti 

einnig mikil samskipti utan skólans, henni fannst hún hafa orðið fyrir hópþrýstingi frá 

samnemendum sínum til að „prófa að drekka áfengi og svona“. Henni fannst það erfitt en 

hún hafi fengið góðan stuðning frá foreldrum sínum við að takast á við það. Kári talaði um 

að hann saknaði mikið félagslífsins eftir að hann útskrifaðist. Honum fannst erfið breyting 

að fara úr framhaldsskóla og út á vinnumarkað. Hann starfaði á vernduðum vinnustað 

eftir útskrift. Vinnuumhverfið svalar ekki félagsþörf hans þar sem þar eru færri 

einstaklingar sem geta tjáð sig í töluðu máli og hefur hann þar af leiðandi ekki marga til 

að spjalla við.  

 Félagsleg samskipti við jafnaldra á framhaldsskólagöngunni skiptu Steinar og 

Védísi einnig miklu máli. Steinar lýsti því hvernig starfsfólk framhaldsskólans og móðir sín 

brást við þegar hann var einmana í skólanum: 

Ég fór alltaf í mat með tveimur strákum, svo ég hefði félagsskap. Mamma tekur alltaf 
eftir því að ég er ekki með nægan félagsskap en þeir voru mjög skemmtilegir, en svo 
útskrifuðust þeir en þá varð ég kannski smá einmana.  

Steinar hitti aðra vini sína nokkuð reglulega utan skólans og fannst honum mjög mikilvægt 

að hafa félagsskap: „Við hittumst kannski einu sinni í viku og spilum saman.“ Steinar var 

líka með liðveislu sem hann hittir reglulega sem að hans mati skiptir miklu máli, þeir voru 

góðir vinir og deildu ýmsum áhugamálum. Honum fannst skipta miklu máli að eiga góðan 

vin sem hann gat leitað til.  

Heiður átti marga góða vini innan starfsbrautar, henni fannst gaman að mæta í 

skólann og eiga gott spjall við þá. Henni fannst þó ekki skemmtilegt að mæta á böllin þar 

sem henni fannst oft vera „of mikill hávaði“. Henni fannst mikilvægt að vera til staðar fyrir 
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vini sína í skólanum og aðstoða þá þegar þeir báðu hana um það. Henni fannst gaman að 

„skjótast í sjoppuna“ og fleira fyrir vini sína á meðan þau voru í skólanum.  

Védís átti almennt gott vinasamband við samnemendur en þó ekki alltaf. Hún 

hætti að tala við eina vinkonu sína „því hún var bara svolítið ósanngjörn“. Védís taldi það 

hafa mikil áhrif á sig þegar hún og þessi vinkona hennar voru ósáttar. Þá hafi hún ekki 

mætt jafn glöð í skólann og stundum reyndist það henni erfitt að mæta í skólann þá daga 

sem þær voru ósáttar. Védís hafði ekki mikinn áhuga á að mæta á böll og aðra viðburði á 

meðan hún var í framhaldsskóla. Hún taldi sig hafa meiri áhuga á að fara með vinkonu 

sinni á tónleika og aðra viðburði utan skólans. 

 Þegar dregnar eru saman helstu niðurstöður um upplifun ungmenna á 

framhaldsskólagöngu áttu þau það sameiginlegt að telja að jákvæð og styðjandi samskipti 

ýttu undir vellíðan í skólanum. Ungmennin töldu að góð samskipti við kennara og 

starfsfólk væru eitt það skemmtilegasta við skólann og jafnframt hafði gott viðmót frá 

kennara, traust og skilningur áhrif á hversu vel þeim leið í skólanum. Að öllu jöfnu upplifðu 

þau góðan stuðning frá kennurum sínum og nokkur þeirra nefndu að það olli þeim 

vanlíðan þegar kennararnir væru of strangir og settu of mikla pressu varðandi nám. Einnig 

nefndi Katrín mikilvægi þess að kennarar kæmu til móts við nemendur og aðlöguðu 

námsefnið að hverjum og einum nemanda. Heiður taldi einnig mikilvægt að kennararnir 

gæfu þeim aukið frelsi til sjálfstæðis. Sumir viðmælendur söknuðu mikið kennara sinna 

og sögðust hafa heimsótt í skólann eftir útskrift. Þrír viðmælendur deildu reynslu af 

neikvæðum samskiptum við kennara sem höfðu persónuleg áhrif á þau og höfðu neikvæð 

áhrif á líðan í skólanum. Ungmennin voru öll sammála um að félagsleg samskipti við aðra 

nemendur hefðu haft jákvæð áhrif á framhaldsskólagönguna og væru eitt það 

skemmtilegasta við skólann. Þau töldu sig öll hafa átt góða vini innan starfsbrautarinnar. 

Nokkur þeirra nefndu að þau áttu einnig ágætt félagslíf utan skólans. Það sem 

viðmælendur gerðu helst með vinum sínum var að fara á böll á vegum skólans, hlusta á 

tónlist, spila eða eiga góð samtöl. Þau höfðu þó ekki öll gaman af því að mæta á viðburði 

á vegum nemendafélaga á borð við böll. 

3.2 Aðgengi að upplýsingum um frekara nám og störf 

Ungmennin höfðu ólíka upplifun á aðgengi upplýsinga í sambandi við námið sjálft og hvað 

stæði þeim til boða að framhaldsskólanámi loknu. Sum töldu sig hafa aðgang að 
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upplýsingum og vita hver næstu mögulegu skref væru eftir útskrift en önnur ekki. Þau 

gátu ekki öll tekið upplýstar ákvarðanir í sambandi við framtíðina eftir framhaldsskóla. 

Sum ungmennanna fóru út á vinnumarkað í starf sem aðrir í nærumhverfi þeirra ýttu að 

þeim. Ungmennin voru sérstaklega spurð út í tvö úrræði sem standa fötluðum 

einstaklingum til boða eftir framhaldsskólanám, atvinnu með stuðningi og starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við Háskóla Íslands, og verður fjallað um þau 

úrræði í undirkafla eitt og tvö. Þriðji undirkaflinn fjallar um reynslu ungmenna af 

starfsnámi meðan á framhaldsskólagöngunni stóð. 

3.2.1 Þekking á úrræðinu atvinna með stuðningi 

Þegar skoðað var hversu upplýst ungmennin voru um úrræðið atvinna með stuðningi kom 

í ljós að flest þeirra þekktu til þess að einhverju leyti. Misjafnt var þó hversu vel upplýst 

þau voru og hvaðan þau höfðu fengið þær upplýsingar. Sum höfðu persónulega reynslu 

af atvinnu með stuðningi og mörg töluðu um að hafa fengið kynningu á því frá 

Vinnumálastofnun og/eða foreldrum sínum. Hrafnkell, Heiður, Védís og Katrín höfðu öll 

persónulega reynslu af úrræðinu en Hrafnkell og Védís unnu við afgreiðslustörf og Heiður 

og Katrín unnu sem stuðningsfulltrúar, önnur í skóla og hin í þjónustu fyrir fatlað fólk. Einn 

viðmælandi þekkti ekki til úrræðisins og mundi ekki eftir að hafa fengið neina kynningu á 

því. Þeir viðmælendur sem könnuðust við úrræðið leituðust ekki eftir að nýta sér það, 

annað hvort vegna þess að þau töldu úrræðið ekki henta sér eða höfðu ekki verið hvött 

til þess. Þau ungmenni sem þekktu til úrræðisins voru meðvituð um kosti og vankanta 

þeirrar þjónustu sem felst í atvinnu með stuðningi. 

Trausti taldi sig þekkja „eitthvað aðeins“ til atvinnu með stuðningi. Hann var þó 

ekki viss hver kynnti úrræðið fyrir honum. Hann hafði íhugað að fara til 

Vinnumálastofnunar og nýta sér atvinnu með stuðningi eftir útskrift úr framhaldsskóla. 

Hann hafði hugsað sér að sækjast eftir vinnu á bókasafni. Hann hætti þó við þar sem 

honum fannst hann ekki tilbúinn að fara beint í vinnu eftir útskrift og upplifði litla 

hvatningu til að leita þangað. Hann vildi sjálfur fara í meira nám og sagði: „Það var einn 

kennari í framhaldsskólanum mínum sem hvatti mig til að fara í meira nám.“ Trausta þótti 

það spennandi og hóf í starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands en samhliða því vann 

hann hlutastarf í verslun. Hann gat ímyndað sér að hann myndi nýta sér atvinnu með 

stuðningi eftir útskrift úr diplómanáminu. Kári kannaðist einnig aðeins við úrræðið og 
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fannst það „koma vel til greina að skoða það“. Hann hafði ekki enn leitað til 

Vinnumálastofnunar en taldi mögulegt að hann myndi leita þangað eftir nokkur ár. Hann 

hafði þó efasemdir um að atvinna með stuðningi væri raunhæfur kostur fyrir sig. Hann 

hafði unnið á vernduðum vinnustað með framhaldsskólanum og var boðin aukin vinna 

þar eftir útskrift, sem hann þáði.  

 Katrín sagði að atvinna með stuðningi hafi verið vel kynnt í sínum framhaldsskóla 

og að hún hafi einnig persónulega reynslu af úrræðinu: 

Ég var í vinnu með framhaldsskóla, í gegnum atvinnu með stuðningi. Mér fannst það 
rosalega fínt, þau [starfsfólk Vinnumálastofnunar] tékkuðu á mér öðru hvoru uppi í 
vinnu af því ég er með svo mikinn kvíða og hann [kvíðinn] stoppaði mig svo í vinnunni. 
Þannig að þau [starfsmenn Vinnumálastofnunar] komu stundum og eitt skiptið þá 
minnkaði ég við mig vinnu, það hentaði mér vel. 

Hún nefndi að þegar hún tók ákvörðun um að fara í áframhaldandi nám í Háskóla Íslands 

hafi hún ekki fengið tækifæri til að nýta sér þjónustu atvinnu með stuðningi.  

Mér finnst samt þetta kerfi ekki í lagi því þeir neituðu svo að hjálpa mér þegar ég 
byrjaði í háskólanum. Ég þurfti að velja á milli þess að fara í háskóla eða vinnu en ég 
vildi vinna með háskólanum. Mér finnst þetta asnalegt því ég var að vinna með 
atvinnu með stuðningi með framhaldsskólanum. Ég hefði viljað halda áfram með 
stuðninginn, mér fannst þetta rosalega ósanngjarnt. 

Védís, Hrafnkell og Heiður höfðu öll persónulega reynslu af atvinnu með stuðningi. Védís 

var ánægð í starfi en á sama tíma meðvituð um vankanta úrræðisins og takmarkaða 

möguleika hennar til að skipta um starf, hún upplifði sig ekki hafa valmöguleika um önnur 

störf og að vissuleyti taldi hún sig vera fasta í því starfi sem hún var í: „Ég fékk mína vinnu 

með þeirra hjálp, ég er bara sátt þar.“ Eftir stutta pásu bætti Védís þó við: „Ég get samt 

ekki farið neitt annað að vinna.“  

Hrafnkell sagðist þekkja vel atvinnu með stuðningi því hann hafði fengið kynningu á 

úrræðinu í framhaldskóla. Hann hafði því ákveðið að fara til Vinnumálastofnunar eftir 

útskrift og fengið vinnu í framhaldi af því: „Sko pabbi hafði samband við verslunarstjórann 

og sá eiginlega bara um þetta fyrir mig en svo bara sá Vinnumálastofnun um rest“. Heiður 

nefndi einnig að þjónustan hafði verið kynnt í framhaldsskólanum sínum. Hún hóf þó störf 

á vernduðum vinnustað eftir útskrift úr framhaldsskóla þar sem móðir hennar taldi það 

henta henni betur eins og staðan var þá. Nokkrum árum seinna nýtti hún sér svo úrræðið 

þegar hún loks upplifði hvatningu til að leita til Vinnumálastofnunar. Hún réð sig þá til 



38 

vinnu á almennum vinnumarkaði. Heiður var sæmilega sátt með reynslu sína af úrræðinu 

en fannst mikilvægt að koma því á framfæri að henni þætti slík úrræði alls ekki fullkomin 

og best væri ef fatlað fólk gæti ráðið sig beint til vinnu án milligönguaðila: 

það er miklu meira betra að leyfa fólki að fá störf hjá Reykjavíkurborg eða eitthvað, 
og leyfa fólki að spreyta sig og fá starf sem þau hafa einhvern áhuga á. Auðvitað væri 
best ef allir vinnustaðir og skólar myndu bara gera ráð fyrir öllum, það er bara þannig 
að enginn getur allt og allir geta eitthvað. 

Steinar upplifði sig ekki upplýstan um úrræðið og kannaðist ekki við að hafa heyrt af því 

og „eiginlega ekki vita“ hvað það væri. Aðspurður taldi Steinar sig ekki hafa fengið 

upplýsingar um atvinnuúrræði í gegnum framhaldsskólann sinn.  

3.2.2 Þekking á starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun við Háskóla 
Íslands 

Þegar viðmælendur voru spurðir um þekkingu sína á starfstengdu diplómanámi fyrir fólk 

með þroskahömlun við Háskóla Íslands voru þeir misvel upplýstir. Allir nema einn 

viðmælandi töldu sig ekki hafa fengið kynningu á starfstengdu diplómanámi í sínum 

framhaldsskóla. Flest þeirra sögðust hafa heyrt af náminu frá skyldmennum eða vinum. 

Þegar viðtöl fóru fram voru fimm viðmælendur annað hvort í námi við Háskóla Íslands eða 

höfðu lokið því. Niðurstöðurnar sýna að skyldmenni voru yfirleitt leiðandi í því að kynna 

viðmælendur fyrir náminu og hvetja þau til að sækja um. Flestir viðmælendur voru á sama 

máli um að þau upplifðu sig ekki hafa haft aðgang að upplýsingum um námið í gegnum 

framhaldsskóla sinn. Aðeins tveir viðmælendur mundu eftir því að hafa fengið upplýsingar 

um námið frá öðrum einstaklingum en skyldmennum. 

Hrafnkell mundi eftir því að kennarinn hans og náms- og starfsráðgjafi 

framhaldsskólans hans hafi rætt um námið við hann. Hann kannaðist þó ekki við að hafa 

fengið ítarlega kynningu á náminu heldur hafi kennarinn hvatt hann til að skoða það frekar 

og sagt það vera eflandi fyrir hann. Hann taldi sig ekki hafa fengið nægar upplýsingar um 

námið og áhugi hans á náminu vaknaði ekki fyrr en systir hans kynnti það almennilega 

fyrir honum: 

Ég hefði viljað vita meira um það þegar ég útskrifaðist, eða sko ég vissi af náminu en 
systir mín sagði mér meira frá því, ég hafði sko bara ekki hugmynd að þetta væri 
svona þangað til systir mín sagði mér það bara. 
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Hrafnkell sótti ekki um í námið síðast þegar opið var fyrir umsóknir en hafði áhuga á að 

sækja um næst og vonaðist mikið eftir því að komast inn í námið.  

Steinar, Trausti og Kári höfðu verið í starfstengdu diplómanámi við Háskóla Íslands 

og heyrðu þeir allir af náminu frá foreldrum sínum. Steinar talaði um að móðir hans hefði 

sagt sér frá náminu fyrst: „Ég man bara að mamma sagði mér frá háskólanum því ég vildi 

ekki alveg hætta strax í skóla.“ Trausti tók í svipaðan streng og sagði: „Það voru mamma 

og pabbi sem sögðu mér frá náminu, ég var búinn að sakna þess svolítið að vera í skóla 

eftir að ég útskrifaðist úr framhaldsskóla. Mig langaði nefnilega að vera [þar] lengur en 

það gekk ekki.“ Kári sagði frá því að það hafi verið móðir hans sem sagði honum frá 

náminu og hvatti hann til að sækja um. Vinur hans sem hafði lokið diplómanáminu mælti 

einnig með því við Kára og kveikti það áhuga hans á að sækja um námið. Heiður hafði 

einnig verið í starfstengdu diplómanámi hjá Háskóla Íslands og taldi hún sig ekki hafa 

fengið kynningu um háskólanám meðan á framhaldsskólagöngunni stóð. Hún heyrði fyrst 

um háskólanámið þegar hún leitaði til fagaðila vegna ótilgreindra mála og sótti um námið 

um leið og færi gafst. 

Katrín var sú eina sem mundi eftir að hafa fengið kynningu um námið í 

framhaldsskólanum sínum. Henni fannst kynningin mjög áhugaverð og ákvað í 

framhaldinu að sækja um þegar hún útskrifaðist úr framhaldsskóla. Hún kannaðist við 

námið áður en fékk þarna svör við sínum vangaveltum varðandi námið: 

Þau uppi í háskóla komu upp í skóla [framhaldsskóla] og kynntu það fyrir okkur með 
tveimur fyrri nemendum og voru að kynna eitthvað um námið sem sagt og hvort við 
hefðum áhuga og svona. Við fengum að heyra að það er annað hvert ár sem er hægt 
að skrá sig, því þetta er tveggja ára nám. Mér fannst kynningin fín, leist vel á en var 
ekki alveg viss fyrst en svo þegar ég las um að við fáum að velja hvort við værum á 
frístundasviði eða leikskólasviði og þá leist mér bara mjög vel á það.  

3.2.3 Starfsþjálfun á starfsbraut 

Meirihluti viðmælenda, eða sex af sjö, minntust þess að hafa farið í starfsþjálfun á meðan 

þau voru í framhaldsskóla. Katrín, Trausti, Steinar og Heiður fóru í starfsnám á tvo 

vinnustaði sem stóð yfir í lengri tíma en þá fóru þau vikulega í heimsókn á vinnustað og 

tóku þátt í starfi hans í nokkrar vikur eða mánuði. Kára og Védísi bauðst að mæta í 

vinnustaðakynningu á tvo staði. Hvor heimsókn um sig tók nokkra klukkutíma. Þeir 

vinnustaðir sem ungmennin sóttu starfsþjálfun og vinnustaðaheimsóknir hjá voru 

matvöruverslanir, sérvöruverslun og veitingastaðir.  
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Flestir nemendur sem fóru í vinnustaðaheimsókn fengu ekki val um hvaða 

vinnustaði þau heimsóttu. Þau fengu ekki öll tækifæri til að spreyta sig í starfinu og 

misjafnt var hversu langt starfsnámið var en þau voru öll á sama máli um að það hafi verið 

áhugavert og gaman að fá að prófa sig áfram. Þau sögðu val á vinnustað ekki tengjast 

þeirra áhugasviði né hafi verið horft til þess hvað þau vildu starfa við eftir útskrift. Það 

starfsnám sem þau voru send í var valið vegna auðvelds aðgengis og hentugleika. Allir 

viðmælendur voru á sama máli um að gott hafi verið að fá starfsþjálfun og voru þau 

þakklát fyrir að fá tækifæri til að kynnast vinnumarkaðnum betur.  

Kári fór í stutta heimsókn á tvo vinnustaði og fékk þar „aðeins að kíkja á bak við 

tjöldin“. Hann fékk ekki að velja staði sjálfur, heldur taldi hann að þessir staðir hafi orðið 

fyrir valinu „út af aðgengi inn á staðinn“. Kára þótti vinnustaðaheimsóknirnar 

áhugaverðar og lýsti því hvernig hafi verið að kynnast þeim störfum sem þar voru unnin. 

Védís mundi eftir því að samnemendur hennar fóru í heimsókn á tvo vinnustaði og tók 

heimsókn á hvern vinnustað innan við einn dag. Hún missti sjálf af 

vinnustaðaheimsóknunum vegna veikinda. Það fannst henni leiðinlegt og hefði viljað fá 

að mæta. 

Katrín minnist þess ekki að hafa fengið val um hvert hún fór í starfsnám en hún fór 

á tvo vinnustaði og mætti vikulega yfir lengri tíma. Hún sagði að vinnustaðirnir tveir hefðu 

verið „sama vinnan þannig séð”. Hún lýsti upplifun sinni af starfsþjálfun svo: „Mér fannst 

það ekki það skemmtilegasta, ég var bara að raða í hillur, maður þarf að læra samt því 

það er oft þannig að maður þarf að sjá hvort maður ráði við þetta eða ekki.“  

Steinar fór einnig á tvo vinnustaði þar sem hann mætti vikulega í lengri tíma, hann 

greindi frá því að annar staðurinn hafi verið vinnustaður fyrir fólk með þroskahömlun. 

Hann minntist þess ekki að hafa verið spurður hvort hann hefði ósk um starfsnám en 

fannst þetta hafi „verið ágætt“. Hann saknaði þess þó að fá að kynnast almennum 

vinnumarkaði betur.  

Heiður fór í starfsnám á tvo staði sem skólinn hafði valið og fannst henni áhugavert 

að fá að spreyta sig í starfi. Henni þótti ókostur við starfsþjálfunina að starfsmaður frá 

skólanum fylgdi henni eftir á leið í starfsnámið: 

Aðallega sem var slæmt var að kennarinn var alltaf að fylgja mér eftir eins og ég sé 
smákrakki, hún keyrði mig á staðinn. Ég sagði við mig að ég get alveg tekið strætó, ég 
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get þetta alveg. Starfsbrautin kenndi manni að taka strætó en svo skutluðu þau 
manni. Í staðinn fyrir að hjálpa fólki að læra og reka sig á þá fannst mér þau fylgja 
mér of mikið eftir. Ég hefði viljað vera sjálfstæðari. Ég var í tvo vetur í starfsnáminu, 
en ég fékk ekki að velja mér, ég stakk upp á [vinnustaður] en þau sögðu bara að ég 
ætti frekar að skoða þetta því þau eru auðvitað með samning þar. 

 Trausti var eini viðmælandinn sem minntist þess að hafa fengið að ráða hvert 

hann fór. Hann sagðist hafa beðið um að fá að fara á bókasafn og fékk það: 

Ég fór í starfsnám að vinna á bókasafni, bara raða bókum í hillur. Svona raða bókum 
svona eftir númerum og stöfum. Það var ágætt bara. Ég fór aðeins líka að vinna í 
eldhúsinu, læra hjálpa til, hjálpa kokkunum. Það var ágætt. Ég bað um að fá 
starfsnám á bókasafni sko, svo hugsa ég smá að kennararnir þeir hafi stungið upp á 
þarna að hvort ég hefði áhuga á að vinna á hinum staðnum.  

Hrafnkell var eini viðmælandinn sem minntist þess ekki að hafa farið í starfsþjálfun en 

hann taldi það vera vegna þess að hann var nú þegar í vinnu meðfram 

framhaldsskólanum.  

Þegar teknar eru saman niðurstöður um aðgengi að upplýsingum um frekari 

möguleika í námi og starfi er auðséð að viðmælendur höfðu misgóðan aðgang að þessum. 

Niðurstöður sýna að fjölskyldur viðmælenda sáu oft um að upplýsa ungmennin um náms- 

og starfsmöguleika þeirra. Jafnframt gefa þær til kynna að skólarnir halda misvel utan um 

að upplýsa nemendur sína um það sem stendur þeim til boða eftir útskrift. Sumir 

nemendur könnuðust ekkert við þá þjónustu sem stóð þeim til boða á meðan aðrir þekktu 

vel til þjónustunnar og höfðu jafnvel persónulega reynslu af henni. Ekki höfðu öll 

ungmennin færi á því að taka upplýsta ákvörðun um hvert framhaldið væri að loknum 

framhaldsskóla ef marka má þær upplýsingar sem þau höfðu aðgang að meðan á 

skólagöngunni stóð. Sex nemendur þekktu atvinnu með stuðningi að einhverju leyti og 

flestir viðmælendur þekktu til starfstengds diplómanáms fyrir fólk með þroskahömlun við 

Háskóla Íslands. Þegar kom að atvinnu með stuðningi mundu flestir viðmælendanna eftir 

að hafa fengið kynningu innan framhaldsskólans ásamt því að foreldrar þeirra hafi rætt 

um þjónustuna við þau. Flest voru þau á sama máli með að fjölskyldumeðlimir höfðu 

kynnt háskólanámið fyrir þeim. Einn viðmælandi mundi eftir að hafa fengið kynningu á 

háskólanáminu, þar sem starfsfólk frá háskólanum hafi komið í framhaldsskólann hennar 

ásamt fyrrum nemendum og kynnt vandlega fyrir þeim námið.  
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Misjafnt var hvernig starfsnám viðmælendur fóru í en Kári og Védís minntust þess að 

starfsnám sitt hafi samanstaðið af stuttri vinnustaðaheimsókn á tvo vinnustaði. Katrín, 

Heiður, Steinar og Trausti fóru þó í lengri starfsþjálfun. Viðmælendur voru flestir sammála 

um það að starfsþjálfun væri spennandi tækifæri til að kynnast atvinnumarkaðnum. 

Aðeins einn viðmælandi sagðist hafa haft möguleika til að velja sjálfur sína starfsþjálfun 

og fékk hana í starfi sem hann hafði áhuga á. Það starfsnám hafði verið jákvæð reynsla 

fyrir Trausta og sá hann fyrir sér að vinna slíka vinnu í framtíðinni. Aðeins einn viðmælandi 

fékk ekki tækifæri til að fara í starfsnám.  

3.3 Tilfærsla frá framhaldsskóla yfir á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám  

Viðtölin voru skoðuð með það í huga að kanna upplifun ungmenna á undirbúningi fyrir 

tilfærsluferli þeirra og komu tvö þemu í ljós: aðdragandi að útskrift og stuðningur og 

hvatning.  

3.3.1 Aðdragandi að útskrift 

Misjafnt var hvert nemendur héldu eftir útskrift af starfsbraut. Fimm ungmenni, Steinar, 

Trausti, Kári, Heiður og Katrín, hófu starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands. Vegna 

hættu á að veita persónugreinanlegar upplýsingar er ekki unnt að tilgreina hver var í námi 

meðan á viðtölum stóð og hverjir höfðu lokið því. Steinar og Trausti höfðu verið í vinnu á 

almennum vinnumarkaði. Védís, Heiður, Hrafnkell og Katrín höfðu öll stundað vinnu í 

tengslum við þjónustuna atvinna með stuðningi. Kári og Heiður höfðu unnið á vernduðum 

vinnustað.  

Ungmennin upplifðu öll mikil stakkaskipti í lífinu við útskrift og misjafnt var hversu 

tilbúin þau voru til að útskrifast. Ungmennin voru stolt af sjálfum sér en flest þeirra 

upplifðu blendnar tilfinningar. Algengt var að þeim fyndist þau ekki tilbúin til að halda út 

á vinnumarkaðinn, þau voru óviss með hvað þau vildu vinna við og mörg töluðu um að 

þau vildu fara í frekara nám. Enginn viðmælendanna mundi til þess að hafa tekið þátt í 

gerð tilfærsluáætlunar meðan á framhaldsskólagöngu þeirra stóð. Þau mundu ekki eftir 

að kennari eða annar starfsmaður á starfsbraut hafi spurt þau hvað þau vildu gera eftir 

útskrift. Þau könnuðust ekki við að vinna að markmiði meðan á framhaldsskólagöngu 

þeirra stóð til að undirbúa sig fyrir að halda út á vinnumarkað. Ungmenni voru mörg hver 

óviss um hvað hafi staðið þeim til boða eftir útskrift. 
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Steinar taldi sig ekki hafa rætt um starfsáhuga sinn við starfsmenn skólans. Hann 

hafði ekki frumkvæði til að velja starf eftir útskrift úr framhaldsskóla: „Þetta var eiginlega 

bara stungið upp á við mig meira, ég var í raun ekkert að hugsa út í það að ég þyrfti að 

fara vinna, það var bara starfsmaður á sérdeildinni sem kom með þá hugmynd að ég færi 

bara að vinna þarna.“ Hann bjóst við að fara vinna á annarri deild á vinnustaðnum en þó 

hafi starfið ekki verið „svo slæmt“.  

 Eins og fram hefur komið upplifðu mörg þeirra blendnar tilfinningar þegar styttist 

í útskrift, bæði vegna óvissu varðandi hvað tæki við og vegna söknuðar til kennaranna. 

Steinar lýsti því svona: „Ég var glaður en á sama tíma var ég svona kannski ekki beint dapur 

en ég vissi að ég myndi sakna smávegis starfsmannanna á starfsbrautinni.“ Hann var 

einnig spenntur að takast á við nýtt tímabil í lífinu og byrja að vinna. Védís saknaði 

kennaranna mikið: „Úff.. það var erfitt að útskrifast, ég sakna þeirra. Mér fannst líka erfitt 

að byrja að vinna en svo vandist ég því.“ 

Trausti glímdi við blendnar tilfinningar við útskrift, var ekki tilbúinn að útskrifast 

og ósáttur að geta ekki haldið áfram í námi í framhaldsskóla. Hann treysti sér ekki til að 

halda áfram án stuðnings starfsbrautarinnar:  

Mér fannst ekkert rosalega fínt að útskrifast, bara smá tilbreyting að vera búinn með 
skólann allavega, en samt fannst mér þetta einum of stutt, hefði viljað vera lengur. 
En þá hefði ég þurft að taka stúdentsprófið, vera þá í alveg mörgum áföngum og taka 
prófin og svona, þá gat ég verið aðeins lengur en það var ekki alveg málið. Ég var 
náttúrulega í sérdeild í grunnskóla, svo í framhaldsskóla var ég á starfsbraut, fyrstu 
önnina fór ég í bara einn áfanga, svo það hefði verið of mikið að ætla taka 
stúdentsprófið.  

Hrafnkeli fannst námið of stutt: „Mér fannst þetta bara svolítið skrítið, mér fannst þetta 

líða hratt. Þetta eru náttúrulega bara fjögur ár. Mér fannst ég ekki tilbúin að pæla í vinnu.“  

Katrín, Heiður og Kári voru á sama máli að þeim leið vel við útskrift og voru stolt 

af afreki sínu. Á sama tíma upplifðu þau sig ekki vel undirbúin fyrir næsta skref í lífinu og 

höfðu úr fáu að velja. Kári hélt áfram að vinna á sama vinnustað eftir útskrift og hann 

hafði unnið hlutastarf meðfram framhaldsskólanum og taldi hann erfitt að fá vinnu annars 

staðar. Katrín var „ekki alveg tilbúin“ í næsta skref í lífinu en taldi sig þó meðvitaða um þá 

valkosti sem voru í boði að lokinni útskrift. Heiður var „mjög spennt að útskrifast“ og stolt 

af sjálfri sér. Hún stefndi á vinnu á vernduðum vinnustað þar sem móðir hennar taldi það 

„æskilegt“ fyrir hana.  
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3.3.2 Stuðningur og hvatning 

Flestir viðmælendur voru á sama máli um að þau fengu stuðning og hvatninguna frá 

fjölskyldu sinni og starfsfólki framhaldsskólans til að vega og meta þá náms- og 

starfsmöguleika sem voru í boði eftir útskrift. Niðurstöður sýndu þó fram á að 

stuðningurinn var mismikill. Oftar en ekki voru foreldrar og skyldmenni helstu 

stuðningsaðilar ungmennanna. Hrafnkell, Katrín og Védís upplifðu sig fá góðan stuðning 

frá bæði skólanum og fjölskyldu sinni en það átti ekki við um aðra viðmælendur. Steinar, 

Kári og Heiður upplifðu sig fá mestan stuðning frá fjölskyldu sinni og upplifðu minni 

stuðning og hvatningu frá skólanum. Trausti upplifði sig fá sinn helsta stuðning frá 

starfsfólki skólans og þótti honum sérstaklega einn kennarinn hans vera til staðar fyrir sig 

og aðstoða sig við að finna valkosti sem hæfðu áhuga hans.  

Steinar hafði farið í starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands stuttu eftir að 

hann útskrifaðist úr framhaldsskóla og sagði fjölskyldu sína hafa hvatt sig til að sækja um 

námið og stutt við sig í umsóknarferlinu: 

Það voru nefnilega báðar ömmur mínar, bæði frá mömmu og pabba, og nefnilega 
hún móðir mín sem hvatti mig til að sækja um. Ég var samt alls ekki að búast við því 
að ég kæmist inn. Ég og mamma fórum í gegnum þetta saman að sækja um, hún sótti 
um með mér. 

Steinar taldi sig ekki hafa fengið hvatningu frá starfsfólki framhaldsskóla síns til að sækja 

um diplómanámið. Hann taldi lítið hafa verið rætt um hvað hann vildi gera eða hvar hans 

áhugi lægi. Hann minntist þess ekki að hafa þróað tilfærsluáætlun með kennurunum 

sínum á meðan námi stóð. Kennari hans hafi aðstoðað hann við að finna vinnu sem hann 

hafði „lítinn áhuga á“. Steinar taldi sig heppinn að komast í háskólanámið. Í 

háskólanáminu upplifði hann mikinn stuðning og hvatningu til að undirbúa sig til að stíga 

út á vinnumarkað að náminu loknu.  

Trausti fékk stuðning og hvatningu frá kennara sínum fyrir útskrift úr 

framhaldsskóla. Kennarinn hafði verðið honum innan handar í atvinnuleitinni: „Einn 

kennarinn minn í skólanum var samferða mér upp á skrifstofu til að sækja um vinnu.” 

Kennarinn hvatti hann til að halda áfram sinni lærdómsvegferð samhliða vinnunni og 

kynnti Trausta fyrir stofnun sem bauð upp á ýmis námskeið og sagði hann: „Það var einn 

kennari í framhaldsskólanum sem hvatti mig til að fara skoða einn stað og halda áfram að 

læra þar. Ég valdi því að vinna frá opnun til svona hádegisbil, bara stuttan dag, þá fór ég 
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á námskeið.“ Honum leið ekki vel þegar styttist í útskrift úr framhaldsskólanum og vildi 

halda áfram í námi á starfsbraut. Kennarinn hans hvatti Trausta til að sækja um starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun. Foreldrar hans hvöttu hann einnig til þess því 

þau vissu að hann „saknaði þess að vera í námi“.  

Katrín og Védís töldu sig fá mikið frelsi og stuðning til að finna sjálfar hvað þeim 

langaði að gera í lífinu og upplifðu báðar stuðning frá fjölskyldum sínum og starfsfólki 

skólanna. Katrín sagðist hafa fengið tækifæri til að vera sjálfstæð: „Ég hef alltaf bara verið 

alin upp þannig að vera sjálfstæð, ég fæ samt alltaf mikinn stuðning frá mömmu og pabba 

til að ákveða mig, en þau spyrja mig hvað ég vil gera.“ Hún fór beint í starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun eftir útskrift. Hún tók sjálf ákvörðun um að 

sækja um námið eftir að hafa setið kynningu um námið. Hún sagðist hafa upplifað mikla 

hvatningu og stuðning þegar hún sagði fjölskyldu sinni frá því og að einn kennarinn hennar 

í framhaldsskólanum hafi hvatt hana mikið til að sækja um þar sem hann hafði mikla trú 

á henni: „Hann er alltaf að segja mér hvað ég er alltaf dugleg í námi, ég svona, þótt mér 

finnst kannski ekki allt gaman þá sinni ég því alltaf, ég tek því mjög alvarlega.“  

Heiður fór að vinna á vernduðum vinnustað eftir að hún lauk framhaldsskóla og 

hún upplifði sig ekki fá hvatningu til að skoða aðra kosti: 

Ég og mamma löbbuðum út um allan bæ, því við vorum búnar að ákveða að ég færi 
að vinna á vernduðum vinnustað. Það höfðaði einhvern veginn ekkert til mín. Ég sá 
að það var ekkert, svo ég sættist við að fara á [vinnustað A] en fór stuttu seinna á 
[vinnustað B]. 

Móðir hennar taldi að starf á vernduðum vinnustað væri besti möguleikinn fyrir hana á 

þeim tímapunkti. Hún var sjálf ekki spennt fyrir að hefja starf á vernduðum vinnustað en 

upplifði það sem hennar eina kost á þeim tíma: „Fyrsta árið fannst mér okey en ég vann 

þar í fimm ár, en í dag er staðan önnur og ég er komin á almennan vinnumarkað.“ Kári 

hóf einnig störf á vernduðum vinnustað eftir að hann útskrifaðist úr framhaldsskóla en 

hann upplifði ekki sig ekki fá hvatningu til skoða aðra valmöguleika: „Ég fór bara beint í 

að vinna þarna.” Seinna meir hætti Kári í vinnunni þar sem honum fannst vera kominn 

„leiðinlegur mórall” þar. Þá beindi hann sjónum sínum að starfstengdu diplómanámi fyrir 

fólk með þroskahömlun. Kári nefndi foreldra sína sem sinn mesta stuðning í því ferli: 

„Mamma hvatti mig til að sækja um í háskólanum, eins kláraði vinur minn þetta nám, 
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hann hvatti mig líka.“ Hann var ánægður með að hafa farið í háskólanám og fannst hann 

hafa öðlast skýrari sýn á framtíðaratvinnumöguleika snemma á námsferlinum. 

Hrafnkell taldi fjölskylduna sína vera sinn helsta stuðning, ásamt því fannst honum 

bæði kennarar sínir og náms- og starfsráðgjafinn í framhaldsskólanum sínum vera 

hvetjandi: „Kennarinn minn var alltaf að hvetja okkur að sækja um í námið, segja okkur 

hvað það væri eflandi fyrir okkur.“ 

Þegar niðurstöður úr kaflanum um tilfærslu eru dregnar saman kemur í ljós að 

meirihluti ungmennanna upplifði blendnar tilfinningar við útskrift. Þau voru stolt af því að 

útskrifast en á sama tíma upplifðu þau depurð eða söknuð. Flest voru þau á sama máli að 

þau voru ekki tilbúin til að halda út á vinnumarkað strax að loknum framhaldsskóla. 

Nokkur þeirra upplifðu sig ekki vera upplýst um hvaða þjónusta eða náms- og 

starfsmöguleikar stóðu þeim til boða. Flest ungmennanna upplifðu stuðning við 

ákvörðunartöku um nám eða starf við útskrift úr framhaldsskóla. Misjafnt var hvaðan sá 

stuðningur kom en flest þeirra upplifðu sig fá helst stuðning og hvatningu frá 

fjölskyldumeðlimum sínum eða kennurum á starfsbraut í sínum framhaldsskóla. Almennt 

séð var stuðningur frá foreldrum algengari. Aðeins einn viðmælandi upplifði sig fá meiri 

stuðning frá starfsmanni á starfsbrautinni en fjölskyldu sinni við útskrift. Niðurstöður gefa 

til kynna að viðmælendur voru fæstir með skýra framtíðarsýn eftir útskrift úr 

framhaldsskóla og mismunandi var hversu mikinn stuðning eða hvatningu nemendur 

fengu við mat á náms- og starfsmöguleikum.  
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4 Umræður 
Markmið þessarar rannsóknar var að leiða í ljós í upplifun nemenda sem höfðu verið á 

starfsbraut í framhaldsskóla. Lögð var áhersla á að skoða aðdraganda að tilfærslu þeirra 

frá framhaldsskóla í frekara nám eða á vinnumarkað. Lögð var áhersla á að skoða hvort 

ungmennin upplifðu sig upplýst um valmöguleika sína til náms og starfs að loknu námi á 

starfsbraut, ásamt því að skoða hvort þau upplifðu stuðning og hvatningu til að skoða þá 

valmöguleika. Þátttakendur voru sjö ungmenni sem höfðu lokið námi af starfsbraut í 

framhaldsskóla í Reykjavík á árunum 2014 til 2019. Kynjaskiptingin var fjórir karlar og þrjár 

konur á aldursbilinu 20 til 25 ára. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að heilt á litið treystu ungmennin mikið 

á kennara sína og starfsfólk starfsbrautar meðan á námi stóð og þótti þeim mikil viðbrigði 

að útskrifast og þurfa að kveðja þá. Það sem þeim þótti skemmtilegast við 

framhaldsskólagönguna voru samskipti við kennara og vini og spilaði það stóran þátt í 

jákvæðri upplifun þeirra af skólagöngunni. Þau nutu þess að vera í framhaldsskóla og voru 

flest þeirrar skoðunar að námsárin hefðu liðið of fljótt. Ungmennin upplifðu mörg hver 

blendnar tilfinningar við útskrift úr framhaldsskóla. Mörg upplifðu óvissu um hvað tæki 

nú við og hvaða þjónusta stæði þeim til boða. Þau þekktu flest til þjónustunnar atvinna 

með stuðningi hjá Vinnumálastofnun og starfstengds diplómanáms fyrir fólk með 

þroskahömlun við Háskóla Íslands. Foreldrar og önnur skyldmenni voru almennt leiðandi 

í miðlun upplýsinga um náms- og starfsmöguleika viðmælenda og veittu þeim stuðning 

og hvatningu til að sækja um framhaldsnám eða störf. Kennarar starfsbrauta sáu einnig 

um að upplýsa viðmælendur um náms- og starfsmöguleika og hvöttu þá til þess að skoða 

þá möguleika frekar. Reynsla viðmælenda var þó mismunandi og virtust sumir hvorki 

upplifa stuðning né hvatningu frá nærumhverfinu til kynna sér þá valmöguleika sem stóðu 

þeim til boða. Viðmælendurnir könnuðust almennt ekki við að unnin hafi verið 

tilfærsluáætlun fyrir þau þar sem þeirra áhugi eða markmið væru sett fram. 

4.1 Upplifun ungmenna af framhaldsskólagöngu 

Viðmælendur voru allir á sama máli að samskipti þeirra við kennara sína höfðu áhrif á 

upplifun þeirra af námi á starfsbraut og líðan þeirra í skólanum. Þeir töldu að samskipti 

sín við kennara hafi haft áhrif á velgengni sína í náminu og þeim fannst það skipta máli að 

kennarar sýndu sér áhuga og skilning. Jafnframt þótti þeim mikilvægt að kennarar 
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hlustuðu á þau og veittu þeim viðeigandi stuðning í námi. Stuðningurinn fólst í því að 

kennarar aðlöguðu námsefnið að þeirra getu og settu ekki of mikla pressu á þau að vinna 

námsefni sem þeim þótti erfitt. Jafnframt nefndu sumir viðmælendanna að þeim þótti 

það erfitt ef kennari þeirra var strangur og gerði of miklar kröfur til þeirra. Flestir 

viðmælendur upplifðu stuðning og jákvæð samskipti við kennara sína, en rannsókn Wang 

og Eccles (2012) sýndi fram á að félagslegur stuðningur kennara í framhaldsskóla við 

nemendur stuðli að vellíðan nemenda og að þeir upplifi sig sem part af skólasamfélaginu. 

Viðmælendurnir sögðu sér hafa almennt liðið vel í skólanum, sem helst einnig í hendur 

við niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem sýndi að foreldrar nemenda á starfsbraut telji 

ungmenni sín almennt ánægð í skólanum og að skólarnir taki vel á móti þeim (Grétar L. 

Marinósson, 2007). Viðmælendum þótti það mikil viðbrigði að þurfa að útskrifast úr 

framhaldsskóla og kveðja kennara sína. Sumir reyndu að halda í framhaldsskólaárin með 

því að mæta á böll á vegum skólanna eða heimsækja sína skóla til að hitta fyrrum kennara 

sína. Þau upplifðu ekki að þeim hafi verið fylgt eftir af skólanum að lokinni útskrift þó að 

fram komi í reglugerð um nemendur með sérþarfir í framhaldsskóla nr. 230/2012 að í 

einstaklingsbundinni tilfærsluáætlun skuli tekið fram hvernig eftirfylgni nemenda skal 

háttað. Óvíst er út frá niðurstöðunum hvort að áform um eftirfylgni hafi verið tekin fram 

í tilfærsluáætlun nemendanna eða ekki og ef svo er, af hverju viðmælendur könnuðust 

ekki við að þeim áformum hafi verið framfylgt.  

Viðmælendur voru flestir sammála um að framhaldsskóli væri vettvangur til að efla 

sjálfræði sitt en sumum þeirra var fylgt eftir af stuðningsfulltrúa í gegnum 

grunnskolagönguna og þóttu það viðbrigði að koma í framhaldsskóla án stuðningsfulltrúa. 

Aðrir viðmælendur nefndu að þeim hefði ekki verið gefið nægt svigrúm til að þroskast og 

efla sjálfræði sitt. Einn viðmælandi greindi frá því að henni þótti aðstoðin vera of mikil og 

oft á tíðum upplifði hún að starfsfólk skólans kæmi fram við sig sem barn. Í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er kveðið á um að fatlað fólk eigi rétt á 

aðstoð eftir þörfum og að sama skapi eiga þau rétt á að stjórna því hvernig sú aðstoð er 

veitt (12. grein/2007). Enn fremur benda rannsóknir á mikilvægi þess að einstaklingar 

með þroskahömlun fái tækifæri til að efla sjálfræði sitt en til þess þurfa þeir sem víðast 

að eiga möguleika á að taka sjálfir ákvarðanir um eigið líf (Dodds, 2000; Guðrún 

Stefánsdóttir, 2014). Forsenda þess að efla sjálfræði sitt er að hafa aðgang að 

hversdaglegum upplýsingum og þekkja sinn lagalega rétt og þá valkosti sem standa til 
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boða. Mikilvægt er að þau lifi í umhverfi þar sem þeirra réttur til sjálfræðis sé virtur og 

þau séu hvött til að nýta hann. Niðurstöðurnar gefa til kynna að efla þurfi sjálfræði 

ungmenna á starfsbraut enn frekar þar sem hluti þátttakenda taldi sig skorta svigrúm til 

að sýna sjálfstæði og skorta tækifæri til að kanna valmöguleika til náms- og starfs á eigin 

forsendum.  

Ungmennin voru á sama máli að félagslífið hafi verið eitt það skemmtilegasta við 

framhaldsskólann og haft jákvæð áhrif á upplifun þeirra. Flestir töldu sig hafa átt góða vini 

innan starfsbrautar og þrír viðmælendur sögðust einnig hafa átt vini á öðrum brautum 

skólans. Virtust viðmælendur eiga virkt félagslíf þó að foreldrar ungmenna með 

þroskahömlun hafa almennt áhyggjur af félagslegri einangrun barna sinna (Dóra S. 

Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Í rannsókn Dóru S. Bjarnason og Gretars L. 

Marinóssonar (2007) hafði um helmingur foreldranna áhyggjur af því að félagslíf barna 

sinna væri ekki öflugt og óttuðust þeir að þau ættu ekki vini innan starfsbrautar. Tveir 

þriðju foreldra í þeirri rannsókn höfðu áhyggjur af því að börn þeirra myndu einangrast 

frá jafnöldrum í skólanum. Ef nemendur starfsbrauta eiga erfitt með félagslíf er mikilvægt 

að brugðist sé við því. Einn viðmælandi sagði frá því hvernig starfsmenn skóla hans hafi 

brugðist við þegar móðir hans lýsti yfir áhyggjum yfir því að hann væri einmana í 

skólanum. Í framhaldinu byrjuðu tveir nemendur skólans að verja hádegishléum sínum 

með viðmælandanum en það bætti líðan hans í skólanum til muna og ýtti undir jákvæða 

reynslu af skólagöngunni. Þessar niðurstöður sýna fram á hversu stór áhrif það getur haft 

á vellíðan ungmenna með fötlun að grípa inn í þegar þau upplifa sig félagslega einangruð. 

4.2 Aðgengi að upplýsingum um náms- og starfsmöguleika 

Einstaklingum með fötlun stendur til boða þjónusta tengd námi og starfi, meðal þess er 

atvinna með stuðningi hjá Vinnumálastofnun og starfstengt diplómanám fyrir fólk með 

þroskahömlun við Háskóla Íslands. Viðmælendur töldu sig misvel upplýst um þessar 

þjónustuleiðir. Flestir viðmælenda könnuðust við báða möguleika en fjórir af sjö 

viðmælendum töldu sig hafa fengið kynningu á þjónustunni atvinna með stuðningi þegar 

þau voru í framhaldsskóla en aðeins einn viðmælandi kannaðist við að starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun hafi verið kynnt í framhaldsskóla sínum. 

Aðgengi að upplýsingum um náms- og starfsmöguleika ásamt tækifæri til þess að kynnast 

vinnumarkaði stuðlar að því að fólk með þroskahömlun sé nægilega upplýst og geti tekið 
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ákvarðanir um framtíð sína í námi og starfi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004, 2006; Sharf, 

2006). Mikilvægt er að fólk með þroskahömlun geti tekið upplýstar ákvarðanir varðandi 

eigin líf (Guðrún Stefánsdóttir, 2014) en til þess þurfa upplýsingarnar að vera aðgengilegar 

og auðlesnar (Barrow o.fl., 2011). Hætta er á að skortur á slíkum upplýsingum leiði til þess 

að sjálfræði einstaklinga með fötlun sé ekki fullnýtt og grafi það undan rétti þeirra til að 

taka eigin ákvarðanir (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 3. 

grein/2007). Samkvæmt niðurstöðunum voru það foreldrar ungmennanna sem sáu um 

þungann á því að miðla til þeirra upplýsingum um náms- og starfsmöguleika. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við íslenska rannsókn sem sýndi að foreldrar ungmenna með 

þroskahömlun upplifa sig þurfa að taka meginábyrgð á því að miðla upplýsingum um 

náms- og starfsmöguleika eftir útskrift af starfsbraut til barna sinna (Auður Magndís 

Leiknisdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012). Jafnframt töldu þeir foreldrar sig þurfa 

að afla sér upplýsinga um náms- og starfsmöguleikana sjálfir. Í ljósi niðurstaðna 

rannsóknarinnar sem og fyrri rannsókna er þörf á að meta áhrif þess að foreldrar séu í 

aðalhlutverki þess að miðla upplýsingum um náms- og starfsval á sjálfræði ungmenna. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar hafa áhrif á að náms- og starfsval ungmenna 

með þroskahömlun (Wehman o.fl. 2015) og dregur það úr rétti þeirra til að taka 

sjálfstæðar og upplýstar ákvarðanir um nám eða störf. Þar sem ungmennin könnuðust 

ekki við ofannefnd þjónusta hafi verið kynnt í framhaldsskólum sínum veltir maður fyrir 

sér hver ábyrgð framhaldsskólanna sé varðandi það að upplýsa nemendur um framtíðar 

náms- og starfsmöguleika og hvort að þungi þeirrar ábyrgðar ætti að liggja hjá fagfólki 

skólanna fremur en foreldra. Einn liður í því að styðja við það að ungmenni starfsbrauta 

séu upplýst um möguleika sína erað auka aðgengi þeirra að auðlesnu efni varðandi náms- 

og starfsmöguleika.  

Kenning Super (1990) telur að í kringum 15 ára aldurinn fari einstaklingur að kanna 

valmöguleika sína til starfs. Það að einstaklingur sé meðvitaður um starfsmöguleika á 

vinnumarkaði stuðlar að því að hann verði reiðubúinn að taka ákvörðun um sinn 

framtíðarstarfsvettvang. Til þess að fatlað fólk geti fylgt þessari braut og að samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks til að taka eigin ákvarðanir sé framfylgt þarf 

að tryggja aðgengi að auðlesnu efni um náms- og starfsmöguleika og sjá til þess að þau 

fái frekari stuðning í gegnum ferlið frá óháðum aðila (Barrow o.fl., 2011; Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks/12. grein). Fyrri rannsóknir sýna að fötluð 
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ungmenni treysta mikið á foreldra sína til að leiðbeina sér og vera sinn stuðningur í 

tilfærsluferli sínu frá framhaldsskóla (Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund 

Jónsdóttir, 2012). Þær sýna einnig að háar væntingar foreldra til ungmenna með 

þroskahömlun spá fyrir því að ungmenni séu líklegri til að fá vinnu á almennum 

vinnumarkaði að loknum framhaldsskóla (Wehman o.fl., 2015). Bæði hefur þó verið sýnt 

fram á að foreldrum þyki erfitt að taka á sig það hlutverk og að dæmi séu um að fatlað 

fólk upplifi sig undir pressu að þiggja starf sem lykilmanneskja í lífi þeirra vill að þau þiggi 

(Alda Magnúsdóttir 2019; Auður Magndís Leiknisdóttir og Heiður Hrund Jónsdóttir, 2012). 

Nokkrir viðmælendanna lýstu svipuðum upplifunum, þar sem þau tóku starf sem aðrir 

aðilar stungu upp á og töldu æskilegt starf fyrir þá, þrátt fyrir að ungmennin sjálf hefðu 

lítinn áhuga á starfinu. Mikilvægt er þó að greina frá því að skortur virðist vera á 

tækifærum fyrir fatlað fólk til að spreyta sig á vinnumarkaði og vinnutengdum úrræðum 

en það gæti spilað inn í þá pressu sem viðmælendur upplifðu (Auður Magndís Auðardóttir 

og Hrafnhildur Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir, 2013). Þessar niðurstöður benda til þess 

að ungmenni með þroskahömlun þurfi ríkari stuðning við ákvörðunartöku varðandi 

framtíðarnám og störf frá óháðum fagaðila líkt og náms- og starfsráðgjafa. Náms- og 

starfsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki við upplýsingagjöf. Það að einstakingar þekki 

náms- og starfsmöguleika sína er grundvallaratriði þess að þeir geti tekið upplýsta og 

meðvitaða ákvörðun um starfsferil sinn (Guðrún Vilhjálmsdóttir, 2004, 2007; Sharf, 2006). 

Niðurstöður rannsóknar Lilju Rósar Óskardóttur (2011) benda til þess að fólk með 

þroskahömlun hafi almennt séð takmarkaðan aðgang að slíkri ráðgjöf, þrátt fyrir að lög 

um framhaldsskóla kveði á um að allir nemendur eigi rétt á náms- og starfsráðgjöf (nr. 

92/2008). Núverandi rannsókn bendir til þess að hlutverk foreldra sé mikið og það þurfi 

að kanna hvernig styðja megi við foreldrana og auðvelda þeim öflun upplýsinga um náms- 

og starfsmöguleika fyrir barnið sitt, ef til vill með ráðgjöf frá fagaðila. Mikilvægt er þó að 

hafa í huga upplýsingaflæði til foreldra þurfi að vera á þann veg að allir séu meðvitaðir 

um að sú aðkoma sé styðjandi og hvetjandi til að ungmennin finni starfsvettvang við hæfi. 

Rannsóknir sýna að fólk með þroskahömlun séu líklegri til að starfa á almennum 

vinnumarkaði ef að foreldrar þeirra bera háar væntingar til þeirra, eru styðjandi og 

hvetjandi (Wehman o.fl., 2015; Doreno o.fl., 2012). Þrátt fyrir það getur myndast ákveðin 

pressa út frá aðkomu foreldra sem getur takmarkað sjálfræði ungmenna. 
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 Öllum viðmælendum að einum undanskildum stóð til boða að fara í starfsþjálfun 

á vinnustað í framhaldsskóla. Mismunandi var á milli skóla hvernig starfsþjálfuninni var 

háttað, tveir viðmælendur fóru í stutta vinnustaðaheimsókn en aðrir fóru í starfsþjálfun á 

vinnustaði yfir lengri tíma. Viðmælendur töldu fróðlegt að kynnast vinnumarkaðnum og 

fá að spreyta sig í starfi. Aðeins einn viðmælandi fékk val á starfsþjálfun og var fjölbreytni 

á vinnustöðunum almennt lítil. Fram kemur í fyrrum námskrá starfsbrauta að mikilvægt 

er að nemendur fái tækifæri til að kynnast atvinnumarkaði á sem fjölbreyttasta máta og 

fá þannig tækifæri til að finna hvar áhugi þeirra liggi og hvað þeir vilji starfa við eftir 

útskrift (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2005). Einnig að þeir fái tækifæri til að 

hagnýta sína þekkingu og leikni sem þeir hafa öðlast í námi sínu á vinnumarkaði (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). Skýr þörf er fyrir verklega kennslu til að stuðla að því 

að fólk með þroskahömlun öðlist hæfni í starfi sem tilheyrir þeirra áhugasviði (Auður 

Magndís Auðardóttir og Hrafnhildur Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir, 2013). Skortur á 

sjálfstrausti og þekkingarleysi um það hvernig fólk ber sig að við að sækja um vinnu er 

talin ein helsta hindrun fatlaðs fólk sem er á leið á vinnumarkað. Aukin reynsla af 

vinnumarkaði og fræðsla um vinnumarkaðinn getur því unnið gegn þekkingarleysi og 

skorti á sjálfstrausti. Aukinn sýnileiki á vinnumarkaði í formi verklegrar kennslu er einnig 

talinn vinna á móti fordómum gegn fötluðu fólki á vinnumarkaði (Auður Magndís 

Auðardóttir og Hrafnhildur Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir, 2013). Þessi gögn styðja við 

mikilvægi starfsþjálfunar, sérstaklega í takt við þeirra áhugasvið nemendanna svo að 

starfsþjálfunin geti nýst þeim í framtíðarstarfi. Rannsóknir sýna að einstaklingar sem hafa 

starfsreynslu eða fengu starfsþjálfun í framhaldsskóla eru líklegri til að fá vinnu á 

almennum vinnumarkaði eftir útskrift úr framhaldsskóla (Wehman o.fl., 2015). 

Mismunandi var hvernig starfsnámi var háttað á milli framhaldsskóla en algengt var að 

ungmenni höfðu lítið eða ekkert val um starfsstað. Mikilvægt er að kanna hvers vegna 

skortur sé á vali um starfsstaði eftir áhugsviði nemenda, en ef draga má ályktun út frá því 

úrræðaskort sem fólk með þroskahömlun mætir á vinnumarkaði er líkleg skýring sú að 

framhaldsskólunum skorti samstarf við fleiri fyrirtæki til að bjóða upp á aukna fjölbreyttni 

í starfsþjálfun á vinnustað (Auður Magndís Auðardóttir og Hrafnhildur Snæfríðardóttir 

Gunnarsdóttir, 2013).  



53 

4.3 Tilfærsluferli frá framhaldsskóla  

Hindranir sem fötluð ungmenni mæta við komu sína á vinnumarkað eru oft á tíðum fleiri 

en þær hindranir sem ófötluð ungmenni mæta og sést það enn fremur í því að 

atvinnuleysi einstaklinga með fötlun er hærra en annarra einstaklinga (Blomquist, 2006; 

Schall o.fl., 2014; Geiger o.fl., 2017; Kristín Björnsdóttir, 2009). Til þess að minnka þessar 

hindranir og auðvelda einstaklingum með fötlun að færast yfir á vinnumarkað er 

mikilvægt að unnið sé að tilfærsluáætlun meðan á framhaldsskólagöngu stendur, eins og 

kveðið er á um í 13. grein reglugerðar um nemendur með sérþarfir í framhaldsskóla nr. 

230/2012. Jafnframt er sérstaklega mikilvægt að slík tilfærsluáætlun sé hönnuð með 

áhuga og markmið sérhvers nemenda í huga og skiptir þar þátttaka nemandans sjálfs 

lykilmáli (King o.fl, 2005; Wehmeyer og Schwartz 1997). Þátttakendur minntust þess ekki 

að hafa tekið þátt hönnun tilfærsluáætlunar, þrátt fyrir mikilvægi þess að þau taki þátt í 

því ferli. Aðrar rannsóknir sýna að algengt er að skólar nái ekki þeim viðmiðum sem sett 

eru fyrir gerð tilfærsluáætlunar (Shogren og Plotner, 2012). Þá ber helst að nefna að 

tilfærsluáætlun sé óvirk, ekki í tengslum við áfangaval eða skorti þátttöku lykilmanneskja 

(Johnson o.fl., 2002). Þegar tilfærsluáætlanir á starfsbrautum í íslenskum 

framhaldsskólum voru skoðaðar í rannsókn Auðar Magndísar Leiknisdóttir og Heiðu 

Hrundar Jónsdóttir (2012) kom fram að í aðeins 20% tilfella var tiltekið að hverju nemandi 

stefndi eftir útskrift og í aðeins 12% tilfella var greint frá hvernig vinna skyldi að því. Þær 

niðurstöður endurspeglast í núverandi niðurstöðum þar sem enginn viðmælandi mundi 

eftir því að hafa unnið að slíkri áætlun. Hafa ber í huga að þessar niðurstöður geta ekki 

sagt til um hvort að tilfærsluáætlun hafi verið gerð fyrir þessi ungmenni en þær benda þó 

til þess að þátttaka ungmennanna í gerð slíkrar áætlunar hafi verið lítil eða engin.  

 Eins og áður hefur komið fram upplifa ungmennin mikil þáttaskil við útskrift úr 

framhaldsskóla. Miklar breytingar eiga sér stað og því er mikilvægt að undirbúningur fyrir 

þau þáttaskil sé vandaður. Í framhaldsskóla er mikilvægt að ungmenni séu í umhverfi þar 

sem þau finna fyrir stuðningi og hvatningu, að þau fái tækifæri til að efla sjálfræði sitt og 

fá að taka virkan þátt í sínu náms- og starfsferli. Þau þurfa að hafa greiðan aðgang að 

auðlesnu efni hvað varðar náms- og starfsval og aðgang að óháðum fagaðila líkt og náms- 

og starfsráðgjafa til að fá aðstoð við að vega og meta þær upplýsingar. Hlutverk náms- og 

starfsráðgjafa er meðal annars að aðstoða ráðþega við að kanna sína styrkleika, 

takmarkanir og áhuga í tengslum við möguleika í námi og starfsvettvangi, en mikilvægt er 
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að kanna alla þessa þætti til að stuðla að farsælli starfsþróun (Guðrún Vilhjálmsdóttir, 

2004, 2007). 
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5 Lokaorð 
Þegar meginniðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman gefa þær til kynna 

að góður stuðningur og skilningur frá kennurum og góðir vinir á starfsbraut stuðli að 

jákvæðri upplifun ungmenna af framhaldsskólagöngu á starfsbraut. Stuðningur og 

hvatning frá kennurum og foreldrum skipti miklu máli þegar kom að náms- og starfsvali 

og var þeirra skoðun oft leiðandi í vali ungmenna um nám eða starf eftir útskrift. Jafnframt 

undirstrika niðurstöðurnar þá þörf að bæta aðgengi að auðlesnu efni um náms- og 

starfsmöguleika eftir framhaldsskóla fyrir fólk með þroskahömlun sem og aðgengi að 

náms- og starfsráðgjafa til að vega og meta þá valkosti sem eru til staðar með tilliti til 

hæfnis og áhuga hvers einstaklings. Rannsókn var unnin með opnum einstaklingsviðtölum 

til að gefa röddum ungmenna með þroskahömlun færi á að heyrast og segja þeirra sögu 

af tilfærsluferlinu. Það er mín von að með því að varpa ljósi á þeirra reynslu gefi það betri 

mynd af upplifun nemenda starfsbrauta og hvernig námið nýtist þeim til frambúðar. 

Niðurstöðurnar voru að mörgu leyti samhljóma fyrri rannsóknum og er gildi 

rannsóknarinnar fyrst og fremst í því að veitt var röddum fatlaðra ungmenna hljómgrunn 

en sá hópur fær sjaldan tækifæri til að láta sína rödd heyrast. Það að hafa þekkingu á 

upplifun ungmenna af þessu ferli er gagnlegt fyrir náms- og starfsráðgjafa og aðra fagaðila 

til að geta veitt viðeigandi ráðgjöf og stuðning til þeirra sem tilheyra þessum hópi. 

Rannsakandi vonast til að niðurstöðurnar vekji athygli á því sem betur má fara sem og því 

sem vel er gert í framhaldsskólanum og í tilfærsluferlinu til að stuðla að sjálfræði og skapa 

tækifæri fyrir þessa einstaklinga í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks. Rannsakandi vonast til að niðurstöður verði hvatning til að bæta tilfærsluferli 

ungmenna með þroskahömlun og auka starfsöryggi þeirra og sjálfræði. 

 

 

Hildur Benediktsdóttir     

Nafn höfundar 
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Viðauki 1 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í viðtölum 
 

Skólaumhverfi 

• Hvar varst þú í framhaldsskóla?  

• Hvernig fannst þér að vera í þeim skóla?  

• Hvað fannst þér skemmtilegast að gera? 

• Hvað fannst þér leiðinlegast að gera? 

• Fórstu í heimsókn á vinnustaði meðan þú varst í skólanum? 

• Hvert? 

• Hvað fannst þér skemmtilegast? 

 

Samskipti 

• Hvernig var samband þitt við kennarana þína? 

• Áttirðu uppáhaldskennara? 

• Hvernig var samband þitt við aðra nemendur? 

 

 Áhugasvið 

• Hvað finnst þér gaman að gera 

• Hvað finnst þér leiðinlegt að gera 

• Hvað langaði þig til að vinna við þegar þú varst í skóla? 

• Manstu hvort að kennari þinn hvatti þig til að sækja um það? 

 

Eftir útskrift af starfsbraut 

• Hvernig leið þér þegar þú útskrifaðist úr framhaldsskóla? (tilfinningar - 

glaður, alveg sama, leiður) 
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• Manst þú hvort að kennarinn þinn hafi rætt við þig um hvað þú vildir gera 

eftir útskrift? 

• Hvar ertu að vinna/læra?  

• Fékkstu hjálp við að finna vinnu/nám? 

• Fékkstu vinnuna sem þig langaði í?  

• Hvað ertu að gera í vinnunni? 

• Hvernig finnst þér það? 

• Hvernig eru samskipti þín við vinnufélaga? 

 

Valmöguleikar (aðlaga að núverandi stöðu viðmælenda) 

• Finnst þér vinnan þín skemmtileg? Af hverju/af hverju ekki? 

• Þekkir þú þjónustuna atvinna með stuðningi? 

• Hvað er draumavinnan þín? 

• Þekkir þú starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við HÍ? 

• Ertu búin að sækja um eða viltu sækja um? 

 

Í lokin - Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki 2 

Auglýsing um rannsókn 

 
Hefur þú lokið námi af starfsbraut í framhaldsskóla? 

Hildur er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hildur er að vinna 

að lokaverkefni sínu. 

Hildur vill taka viðtöl við ungt fólk með þroskahömlun sem hefur útskrifast af starfsbraut 

í framhaldsskóla á síðustu 10 árum.  

 

Með þessu verkefni vill Hildur skilja hvað var gert vel og hvað má betur fara þegar ungt 

fólk með þroskahömlun útskrifast úr framhaldsskóla.  

 

Hvað felst í þátttöku? 

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtali. Hildur mun spyrja þig spurninga um skóla og vinnu. 

Það tekur um 30 til 60 mínútur. Þú ræður hvar og hvenær viðtalið fer fram. Viðtalið er 

tekið upp á hljóð-upp-töku-tæki.  

 

Allt sem þú segir í viðtalinu eru trúnaðar-upplýsingar.  
Þú mátt hætta í rannsókninni hvenær sem er. 

Ef þú vilt vita meira eða vilt taka þátt í rannsókinni hafðu þá 

samband við Hildi Benediktsdóttir í tölvupósti á hib18@hi.is eða í 

síma 698-9230 

  

Hildur Benediktsdóttir 
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Viðauki 3 

Kynningarbréf  

Hefur þú lokið námi af starfsbraut í framhaldsskóla á síðustu 10 árum? 

Hildur er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hildur er að vinna að 

lokaverkefni sínu. Lokaverkefnið snýr að því hvernig ungu fólki líður þegar það útskrifaðist 

af starfsbraut í framhaldsskóla. Með þessu verkefni vill Hildur skilja hvað var gert vel og 

hvað má betur fara þegar ungt fólk með þroskahömlun útskrifast úr framhaldsskóla. 

 

Hildur vill taka viðtal við ungt fólk með þroskahömlun sem hefur útskrifast af starfsbraut 

í framhaldsskóla á síðustu 10 árum.  

 

Hvað felst í þátttöku?  

Þátttaka í rannsókninni felst í viðtali. Í viðtalinu mun Hildur spyrja spurninga sem eru 

tengdar bæði skóla og vinnu. Viðtalið tekur um 30-60 mínútur. Ef þú vilt taka þátt þá 

máttu ráða hvar og hvenær viðtalið fer fram. Viðtalið er tekið upp á hljóð-upp-töku-tæki. 

Viðtalið verður síðan skrifað upp í tölvu, þegar það er búið verður upptökunni af viðtalinu 

eytt.  

 

Rannsakandi er Hildur Benediktsdóttir meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf. (netfang: 

hib18@hi.is og sími 698-9230) 

 

Öryggi og trúnaðarmál  

Öll gögn rannsóknarinnar eru trúnaðar-upplýsingar. Nafn þátttakanda kemur aldrei fram 

í rannsókninni. Viðtölum verður eytt þegar búið að er að skrifa þau upp og greina. 

Þátttakendur geta hætt í rannsókninni hvenær sem er.  

 

Hvernig get ég fengið frekari upplýsingar og staðfest þátttöku í rannsókninni?  

Ef þú vilt vita meira eða vilt að taka þátt í rannsókninni hafðu þá samband við Hildi 

Benediktsdóttur í síma 698-9230 eða í tölvupósti á hib18@hi.is 
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Ávinningur rannsóknarinnar  

Niðurstöður rannsóknarinnar munu stuðla að betri upplifun ungmenna af því að útskrifast 

úr framhaldsskóla og byrja að vinna. 
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Viðauki 4 

 

Háskóli Íslands  

Rannsóknasetur í fötlunarfræðum  

Sæmundargötu 2  

101 Reykjavík  

 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki á einföldu máli í rannsókninni: Tilfærsla ungmenna 

með þroskahömlun frá framhaldsskóla yfir á vinnumarkað 

  

Rannsakendur: Hildur Benediktsdóttir, meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf 

 

Hildur er að gera þessa rannsókn til að skoða hvernig ungu fólki með þroskahömlun líður 

þegar það útskrifast af starfsbraut við framhaldsskóla.  

 
Hildur hvetur þig til að lesa þetta bréf og kynningarbréfið með einhverjum sem þú treystir 

vel, áður en þú skrifar undir samþykki um að taka þátt. 

 
Farið verður með öll gögn rannsóknarinnar sem trúnaðarupplýsingar.  

 

Nafnið þitt kemur hvergi fram. 

 
Það verður notað gervinafn. 

 
Þú getur haft einhvern sem þú treystir með þér í viðtalinu 

 
Viðtalið verður geymt á læstri tölvu og enginn getur hlustað á það nema Hildur. 

 
Þegar búið er að skrifa upp viðtalið og greina þá verður því eytt. 

 
Það er þitt val að ákveða hvort þú takir þátt eða ekki. 

Þú mátt hætta við að taka þátt hvenær sem er meðan á rannsókn stendur. 
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Ef þú vilt taka þátt í rannsókninni þá skrifar þú nafnið þitt hér að neðan. Þú mátt alltaf 

skipta um skoðun og þarft ekki að gefa ástæðu fyrir því. 

 

Hér að neðan skrifar þú undir formlegt samþykki:  

 
Með því að skrifa hér undir, er ég að láta vita að ég hef lesið þetta bréf og fengið tækifæri 

til að ræða þátttöku mína við Hildi. Með því að skrifa undir samþykki er ég að taka þátt í 

rannsókninni en ég get hætt ef ég vil/l án þess að þurfa útskýra af hverju.  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dagsetning, ár og staður:  

_____________________________________________________  

 

Nafn þátttakanda:  

______________________________________________________ 

  

Nafn rannsakanda: 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


