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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um möguleika fólks með þroskahömlun til þátttöku á almennum 

vinnumarkaði. Hún byggir á fræðilegum heimildum um efnið og rannsóknum. Farið er yfir 

sögulega þróun í takt við gildandi hugmyndafræði á hverjum tíma. Stiklað er á stóru um eðli 

þeirra atvinnutilboða sem standa fötluðu fólki til boða í dag. Stefna stjórnvalda og nýlegar 

skýrslur um atvinnuþátttöku fatlaðs fólks verða til umfjöllunar. Amerískt verkefni er nefnist 

Project SEARCH verður kynnt. Það miðar að því að aðstoða fólk með þroskahömlun við 

undirbúning og ráðningu í störf á almennum vinnumarkaði sem fullgildir þátttakendur til 

jafns við aðra starfsmenn. Að lokum verður fjallað um hverju slíkt verkefni myndi bæta við 

möguleika fólks með þroskahömlun til atvinnu á almennum vinnumarkaði á Íslandi. 

Niðurstöður mínar eftir skoðun á efninu eru þær að betur má ef duga skal ef tryggja á 

tækifæri til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði. Hæg þróun hefur verið í 

málaflokknum hingað til. Fólk með þroskahömlun hefur setið eftir þegar kemur að fullri 

þátttöku á vinnumarkaði og mikilvægt er að huga sérstaklega að því að gera úrbætur í þeim 

efnum, leita nýrra leiða til að fjölga tækifærum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 10 eininga verkefni til lokaprófs BA í þroskaþjálfafræðum frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Eftir nærri 30 ára starfsreynslu sem þroskaþjálfi með 

próf frá Þroskaþjálfaskóla Íslands ákvað ég að bæta við því sem upp á vantaði til BA prófs. 

Skólaárið hefur verið mjög lærdómsríkt og ekki annað hægt um það að segja en að það hafi 

hresst upp á kunnáttu og verið sérlega eflandi fyrir starfsáhugann. 

Efnið er valið af brennandi áhuga á möguleikum fatlaðs fólks til atvinnu á almennum 

vinnumarkaði þar sem ég hef um árabil starfað á þeim vettvangi. Ég hef lært á mínum 

starfsferli að þessum málum má betur sinna og kominn tími til að lyfta grettistaki til að 

möguleikarnir verði fleiri. 

Ég vil þakka vinnuveitendum mínum, Ási styrktarfélagi, kærlega fyrir að hliðra til og sýna 

skilning á námstímanum. Samstarfskonu minni, Sigurbjörgu Sverrisdóttur, færi ég sérstakar 

þakkir fyrir hvatninguna og að vekja athygli mína á Project Search sem ég fjalla um í 

verkefninu. 

Viðmælendum mínum hjá vinnumálastofnun, Reykjavíkurborg, Hlutverki (samtaka um 

vinnu og verkþjálfun), Ási vinnustofu og öllum öðrum sem voru reiðubúnir að veita mér 

upplýsingar og viðtöl. Leiðsagnarkennara mínum, Guðrúnu V. Stefánsdóttur færi ég þakkir 

fyrir hennar aðkomu og þótti mér sérlega gaman að ræða við hana og endurnýja gömul kynni 

síðan í Þroskaþjálfaskóla Íslands. Ég þakka Hrefnu Sigurðardóttur og Hrafnhildi Óskarsdóttur 

fyrir yfirlestur. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir umburðarlyndi í minn garð, 

hvatningu og góð ráð meðan á vinnslu verkefnisins stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík,  11. maí 2021 

Valgerður Unnarsdóttir 
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Inngangur  

Vinna er mikilvæg öllum manneskjum. Flest höfum við lent í því að kvarta yfir vinnunni 

okkar en þegar öllu er á botninn hvolft þá höfum við mikla þörf fyrir hana. Atvinna er ekki 

einungis mikilvæg til að eiga fyrir salti í grautinn heldur er svo margt annað sem vinnan færir 

okkur. Við erum að fást við gildisaukandi verkefni, okkur finnst við vera að leggja eitthvað af 

mörkum sem skiptir máli. Að hafa vinnu eflir sjálfstæði og hefur áhrif á sjálfsmynd. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á möguleika fatlaðs fólks til atvinnu. Hvernig 

atvinna er í boði og hverjir eru möguleikar á atvinnu á almennum vinnumarkaði. Ég mun 

varpa ljósi á atvinnutækifæri með hliðsjón af þróun á þeirri hugmyndafræði sem unnið er 

eftir á hverjum tíma. Hvaða hugmyndafræði er í gildi í dag og hvernig þeir möguleikar sem 

fatlað fólk hefur á atvinnu ríma við hana. Við skrifin hef ég í huga fólk með þroskahömlun 

sem þarf stuðning til atvinnuþátttöku.  

Ritgerðina byggi ég á fræðilegum heimildum, munnlegum heimildum frá aðilum sem 

starfa að atvinnumálum fatlaðs fólks. Einnig aðgerðum sem gripið hefur verið til undanfarin 

tvö ár sem hafa það markmið að stuðla að umbótum á þessu sviði og síðast en ekki síst 19 

ára starfsreynslu minni á sviði hæfingar, dagþjónustu og vinnu og virkni hjá Ási styrktarfélagi. 

Á þeim tíma hef ég kynnst og rætt þessi mál mikið við fatlaða vinnufélaga mína. 

Í lokin mun ég fjalla um verkefni sem kallast Project SEARCH, amerískt verkefni, sem ég 

tel að geti gagnast vel fólki sem er að klára framhaldsskólanám og þarf á hagnýtu starfsnámi 

að halda. Ég álít að verkefni sem þetta yrði kærkomin viðbót hér á landi því ég tel að þeir 

atvinnumöguleikar sem fatlað fólk hefur séu of einsleitir. Mikil þörf er fyrir fleiri tilboð sem 

nýst geta beint til að auka atvinnutækifæri á almennum vinnumarkaði. Ritgerðin skiptist í 

þrjá megin kafla. Fyrsti kaflinn fjallar um gildi atvinnu og rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Farið er stuttlega yfir hvaða ávinningur hlýst af henni, bæði 

fyrir einstaklinginn og samfélagið. Einnig verður farið yfir sögulega þróun í atvinnutækifærum 

fatlaðs fólks og þá hugmyndafræði sem hefur legið til grundvallar þeim. Annar kafli fjallar um 

hvaða atvinnutækifæri standa fólki með þroskahömlun til boða í dag, réttinn til fullrar 

atvinnuþátttöku með tilliti til laga og samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Auk þess greini ég  frá aðgerðum og því helsta sem hefur verið í deiglunni undanfarin 

tvö ár til að bæta aðgengi fólks með þroskahömlun að atvinnutækifærum. Í þriðja kafla er 

kynnt verkefni sem kallast Project SEARCH sem á uppruna sinn í Ohio í Bandaríkjunum. 

Verkefnið er nokkurs konar starfsnám sem kennt er á vinnustað og miðar að því að 

nemendur fái að loknu námi vinnu á almennum vinnumarkaði. Í fjórða kafla tek ég saman 

þann lærdóm sem ég dreg af efni ritgerðarinnar og velti upp möguleikum til úrbóta. 
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1 Fræðilegur bakgrunnur 

Það að hafa atvinnu er eitt af stærstu hlutverkum fullorðinsáranna. Því fylgir að vera 

þátttakandi og fullgildur meðlimur samfélagsins og að leggja sitt af mörkum til þess. Með 

atvinnuþátttöku öðlast manneskjan vel metin hlutverk, styrkir sjálfsmynd sína, eflir félagsleg 

tengsl og aflar sér lífsviðurværis, svo eitthvað sé nefnt. Hér á eftir verður farið yfir hversu 

stóran þátt atvinna á í hlutverkum fullorðinsáranna. Hvernig möguleikar fólks með 

þroskahömlun til að taka að fullu þátt í þessum hlutverkum eru. Nefndar verða bæði 

erlendar og íslenskar rannsóknir um efnið. Farið verður yfir þróun í atvinnuþátttöku fatlaðs 

fólks og hvaða hugmyndafræði liggur til grundvallar á hverjum tíma. 

1.1 Gildi atvinnu og rannsóknir  

Samkvæmt Mark Preastley (2003) hefur atvinna ótvírætt gildi sem eitt af 

meginhlutverkum fullorðinsáranna og er skert atvinnuþátttaka til þess fallin að ýta undir 

jaðarsetningu og valdaleysi. Ferguson og Ferguson (1993) tala um að fullorðinsárin 

samanstandi af þremur víddum og er ein þeirra sú er lýtur að því að hafa merkingarbært val 

um eigið líf. Vera sjálfum sér nógur á þann hátt að geta séð um sig fjárhagslega og félagslega.  

Dóra S. Bjarnason (2001) segir að ef eigi að gera fólki kleift að öðlast fullt sjálfstæði 

samkvæmt þessum víddum þá verði, meðal annars, að tryggja því atvinnu og laun. 

Samkvæmt henni útskrifast nemendur með fötlun með „lítt seljanlega kunnáttu” úr skólum 

sem gerir það að verkum að þeir eru líklegri til að vinna láglaunastörf, á vernduðum 

vinnustöðum fyrir nánast engin laun, eða að vera atvinnulaus. Þetta orsakar takmarkað 

fjárhagslegt sjálfstæði.  

Því miður er það svo að margt fatlað fólk fer á mis við tækifæri til að taka þátt í hjólum 

atvinnulífsins. Af því leiðir að fatlað fólk er líklegra til að hafa minna milli handanna en þeir 

sem ófatlaðir eru. Það að hafa launaða atvinnu er, samkvæmt Priestley (2003), eina leiðin 

sem skilur að fötlun og fátækt. Í rannsókn sem James Rice og Rannveig Traustadóttir gerðu 

árið 2011 á Íslandi um samspil fötlunar og fátæktar kemur fram að þátttakendur voru í 

viðkvæmari stöðu en aðrir fjárhagslega og margir hverjir áttu erfitt með að ná endum saman. 

Þegar þetta tvennt fer saman eru neikvæð áhrif orðin fjölþætt og til þess fallin að ýta undir 

að fötluðu fólki finnist það útskúfað. 

Á aðgreindum vinnustöðum hér á landi eru lítil sem engin laun greidd enn í dag. Það má 

færa rök fyrir því að slík virkni hafi ekki gildi sem atvinna, frekar sem einhvers konar iðja 

Laufey Elísabet Löve (munnleg heimild, 5. mars 2021). Eins mætti halda því fram að ekki sé 

boðlegt að bjóða fólki upp á slíka iðju og kalla hana vinnu þegar ekki eru greidd laun fyrir. 

Auk þess er það alls ekki í takti við þá hugmyndafræði sem við viljum vinna eftir og 

samræmist ekki mannréttindasjónarmiðum en í 27. gr. samningi Sameinuðu þjóðanna um 
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réttindi fatlaðs fólks (2007) segir að fatlað fólk eigi að hafa rétt á atvinnu, að eigin vali, til 

jafns við aðra til að afla sér lífsviðurværis. 

Í rannsókn sem Migliore o.fl. gerðu (2006) og beindist að vilja fatlaðs fólks til vinnu á 

almennum vinnumarkaði  kemur fram að sjá megi aukningu á atvinnuþátttöku fatlaðs fólks í 

Bandaríkjunum. Þrátt fyrir það er hátt hlutfall þeirra sem eru enn á aðgreindum 

vinnustöðum og dagþjónustu fyrir fatlað fólk, eða í það heila um það bil 76%. Þau benda á að 

auðveldara sé að finna pláss fyrir á aðgreindum vinnustöðum en vinnu á almennum 

vinnumarkaði og þegar fólk hefur komist að þá missir það ekki plássið. Verkefnin á 

aðgreindum vinnustöðum eru einföld og oft af skornum skammti. Þegar verkefnin eru fá 

tekur fólk þátt í ólaunuðum verkefnum, námskeiðum og tómstundum. Laun eru umtalsvert 

lægri en það sem greitt er á almennum vinnumarkaði. Þetta á sér hliðstæðu á Íslandi og er 

sambærilegt við starfsemi aðgreindra vinnustaða hér, Halldóra Þ. Jónsdóttir (munnleg 

heimild 5. maí 2021). Í rannsókn Migliore o.fl. (2006) kemur skýrt fram að fatlað fólk hefur 

trú á að það myndi standa sig vel í vinnu á almennum vinnumarkaði ef viðeigandi stuðningur 

væri í boði. Það er einnig áhugavert að sjá að í niðurstöðum þeirra kemur fram að þeir sem 

hafa reynslu af því að vinna á almennum vinnumarkaði eru jákvæðari fyrir því en þeir sem 

ekki hafa reynsluna.  

Árið 2019 gerði Álfheiður Hafsteinsdóttir rannsókn á því hvernig inngilding fatlaðs fólks á 

almennan vinnumarkað birtist á aðgreindum vinnustöðum. Niðurstöður hennar benda til 

þess að fatlað fólk fari flest á slíka vinnustaði eftir nám. Auk þess hafi fólk ekki raunverulegt 

val um hvar það vinnur. Það sem standi til boða eru aðgreindir vinnustaðir og fólk verði bara 

að taka því. Þessa vinnustaði velur það ekki sjálft heldur fær úthlutuðu plássi. Raunverulega 

sé erfitt að hafna plássi því ekki standi til boða að fá atvinnuleysisbætur líkt og ófatlað fólk 

getur fengið meðan atvinnuleit stendur yfir. Í rannsókn hennar kemur auk þess fram að 

atvinnumöguleikar á almennum vinnumarkaði séu mjög litlir og flestir sem hefja störf á 

aðgreindum vinnustöðum starfi þar alla sína starfsævi. Alda Magnúsdóttir Jacobsen gerði 

einnig rannsókn árið 2019  þar sem starfsánægja einstaklinga með þroskahömlun sem vinna 

á vernduðum vinnustöðum er skoðuð. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda einnig til þess 

að fólki finnst það ekki hafa raunverulegt val um hvar það starfar og litlir möguleikar séu á 

starfsþróun eins og algengt er á almennum vinnumarkaði. 

Upphafsmenn Project SEARCH, sem fjallað verður um hér á eftir benda á að 

samfélagslegir hagsmunir af ráðningu fatlaðs fólks séu augljósir. Allt vinnandi fólk leggur til 

samfélagsins og það sé augljóslega hagkvæmara að hafa fatlað fólk í launaðri vinnu en á 

bótum. Þjónusta á dagþjónustustöðum og aðgreindum vinnustöðum sé auk þess einnig 

kostnaðarsöm. Atvinnuþátttaka fatlaðs fólks sé samfélagslega bætandi þar sem fatlað fólk er 

samþykkt og komið er auga á styrkleika og hæfileika þeirra (Daston ofl. 2012). Í íslenskum 
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rannsóknum kemur fram að ekki sé nægilega miklu fjármagni veitt til úrræða líkt og atvinnu 

með stuðningi sem geri það að verkum að ekki sé unnt að veita öllum þann stuðning sem 

þeir þurfa, sér í lagi þeim sem þurfi mikinn stuðning. Hins vegar hefur verið bent á að það eru 

margir einstaklingar sem þurfa mikinn stuðning sem hafa hann á vernduðum vinnustað og 

hann gæti nýst þeim á almennum vinnumarkaði (sbr.Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005, 

Kristján Valdimarsson, 2003, Margrét Magnúsdóttir, 2010). 

Patricia Rogan skrifaði árið 2007 að aðgreindir vinnustaðir og dagþjónustustaðir sem 

þjónusta fullorðið fatlað fólk standi fyrir úrelt þjónustuúrræði sem aðgreina og útilokar fólk. 

Ég verð að taka heilshugar undir það og þegar litið er til félagslegs skilnings á fötlun og 

mannréttindasjónarmiða er ekki viðunandi að fötluðu fólki standi lítið sem ekkert annað til 

boða.  

Á þessum rannsóknum má sjá að tækifæri fólks með þroskahömlun til að afla sér 

lífsviðurværis eru takmörkuð þar sem laun eru mjög lág. Val um atvinnu er ekki raunverulegt 

fyrir flest þeirra, né heldur nægur stuðningur til að stunda atvinnu á almennum 

vinnumarkaði. Þrátt fyrir að það sé fjárhagslega hagkvæmt fyrir samfélagið. 

1.2 Söguleg þróun 

Stór hluti manna býr við einhvers konar fötlun. Hópur fatlaðs fólks er mjög fjölbreyttur 

en á það sameiginlegt að vera útsettur fyrir því að vera jaðarsettur. Það felur í sér að hafa 

ekki sömu tækifæri og aðrir þjóðfélagsþegnar hvað varðar samfélagslega þátttöku. Viðhorf til 

fatlaðs fólks hefur í gegnum tíðina litað þá þjónustu og það viðmót sem það hefur mætt. Þar 

eru atvinnumálin ekki undanskilin. Hér verður fjallað um hvernig litið hefur verið á fötlun 

síðustu öldina. Farið verður yfir söguna og hvernig ólík sýn á fötlun hefur stjórnað þeim 

tilboðum og þjónustu sem fötluðu fólki hefur staðið til boða. 

Á fyrri hluta 20. aldarinnar var litið á fatlað fólk sem sjúklinga og áherslan var á að veita 

þjónustu í formi meðferðar og lækningar. Segja má að læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

hafi verið allsráðandi og áherslan hafi að mestu leyti verið á vangetu fólks til að framkvæma 

athafnir á sama hátt og ófatlaðir einstaklingar. Ekki var tekið tillit til reynslu og aldurs fólks 

heldur var það viðhorf að fatlað fólk væri eilíf börn mjög ríkjandi. Sömuleiðis að það væri 

hættulegt og af því stafaði ógn við samfélagið. Á þeim tíma voru byggðar upp altækar 

stofnanir þar sem fatlað fólk var útilokað frá samfélagsþátttöku og áhersla lögð á að vernda 

samfélagið frá fötluðu fólki og öfugt. Þetta átti sér rætur í mannkynbótastefnu sem var þó að 

líða undir lok á þessum tíma eins og Margrét Margeirsdóttir fjallar um í bók sinni Fötlun og 

samfélag (2001). Á Íslandi voru starfræktar nokkrar altækar stofnanir og má þar nefna 

Sólheima, Kleppjárnsreyki, Kópavogshæli, Skálatúnsheimilið, Sólborg og Tjaldanes. Í dag er 

enn starfsemi á Sólheimum og Skálatúni, þó með töluvert breyttu sniði.  
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Um miðja síðustu öld kom fram hugtakið normalisering, eða eðlilegt líf og 

samfélagsþátttaka. Það var Daninn Bank Mikkelsen sem fyrstur notaði hugtakið. Það fól í sér 

að fatlað fólk ætti rétt á lífi sem líktist eðlilegu lífi, innan stofnunarinnar þar sem það bjó. Dr. 

Bengt Nirje kom með nýja skilgreiningu á hugtakinu um 1969. Samkvæmt honum átti fatlað 

fólk að lifa sem eðlilegustu lífi utan stofnana að svo miklu leyti sem unnt væri. Samkvæmt 

skilgreiningu Nirje var áhersla á að einstaklingurinn hefði tækifæri til að hafa áhrif á líf sitt á 

eigin forsendum en ekki fylgja fjöldanum eins og verið hafði á stofnunum fram til þessa. 

Hann lagði áherslu á að samkvæmt eðlilegum lífstakti væri óeðlilegt að búa, stunda nám og 

starf á sama stað eins og raunin var á altækum stofnunum. Hann lagði áherslu á að hafa rétt 

til að taka ákvarðanir um eigið líf. Kenningar Nirje byggðu á mannúðarsjónarmiðum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

Samfara hugmyndafræðinni um eðlilegt líf, um 1959, fór að eiga sér stað umræða á 

Norðurlöndum um að veita fötluðu fólki heilbrigðis- og félagsþjónustu með það að markmiði 

að það nyti góðra lífsskilyrða og lífsgæða. Um svipað leyti fór að bera á umræðunni um að 

fatlað fólk gæti lagt sitt af mörkum með atvinnuþátttöku (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Miklar vonir voru bundnar við að þessi hugmyndafræði hefði í för með sér jákvæða þróun í 

málefnum fatlaðs fólks og samfélagsins í heild.  

Um 1980 fór Wolf Wolfensberger að láta til sín taka. Hann var undir áhrifum frá Nirje. 

Hann vildi þó frekar en að tala um eðlilegt líf (normalisering), leggja áherslu á það sem hann 

kallaði gildisaukandi félagsleg hlutverk. Þau fela í sér að fatlað fólk eigi að vera fullir 

þátttakendur í samfélaginu utan stofnunar. Áhersla er á að það sé gildisaukandi fyrir 

einstaklinginn að vera þátttakandi en vistun á sólahringsstofnun ekki. Segja má að hugmyndir 

hans og umræðan um gildisaukandi félagsleg hlutverk hafi skipt sköpum í réttindabaráttu 

fatlaðs fólks (Mann og Kraanyeoord, 2014). Wolfensberger lagði áherslu á að fatlað fólk nyti 

almennra þjónustuúrræða í stað sértækra og að félagsleg þátttaka fatlaðs fólks væri 

mikilvæg til að öðlast gildisaukandi hlutverk. Þannig væri best að vinna gegn neikvæðum 

viðhorfum í garð fatlaðs fólks (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Á sama tíma var farið að tala 

um blöndun (e.integrering) en það er náskylt kenningum um eðlilegt líf eða normaliseringu. 

Blöndun felur í sér að þátttaka í almennum úrræðum komi í stað aðgreindra úrræða.  Sænski 

félagsfræðingurinn Martin Söder skilgreindi blöndun og samkvæmt hans skilgreiningum er 

takmarki blöndunar ekki náð á sviði atvinnu fyrr en fatlað fólk tekur þátt í framleiðsluferli og 

félagslífi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Á svipuðum tíma og hugmyndir um eðlilegt líf litu dagsins ljós fór að þróast félagslegur 

skilningur á fötlun. Í Bretlandi fóru fatlaðir aðgerðarsinnar að láta til sín taka í 

réttindabaráttu. Sú barátta átti stóran þátt í að móta nútíma skilning á fötlun. Stofnuð voru 

samtök er nefnast Union of Phisycally Impared Against Segregation (UPIAS). Þau kröfðust 
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fullra réttinda á við aðra og höfnuðu læknisfræðilegum skilgreiningunum á fötlun. Áhersla 

þeirra var á félagslega þáttinn eða það hvernig jaðarsetning og útilokun frá þátttöku í 

samfélaginu verður til þess að auka á fötlun fólks.  Með tilkomu réttindabaráttunnar kom 

fram það sem í dag er kallað félagslega líkanið (e. social model). Samkvæmt því er rót 

fötlunarinnar ekki hjá einstaklingnum sjálfum eða skerðingu hans heldur í samspili hans við 

það samfélag sem hann býr í (Priestley, 2003). Fötlunin verður þannig til þegar samfélagið 

mætir ekki þörfum þess fatlaða, heldur gerir ráð fyrir því að fatlaðir einstaklingar lagi sig að 

þörfum samfélagsins. Þannig stjórnar samspil og félagsleg tengsl fatlaðs fólks við ófatlað fólk 

því að hindranir og erfiðleikar verði í vegi fatlaðs fólks fremur en skerðingin sjálf (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Fjallað er um hvernig menning og samfélagsgerð getur útilokað og 

jaðarsett fatlað fólk og sett er fram gagnrýni á þau atriði sem eru þess valdandi, meðvitað og 

ómeðvitað, að fatlað fólk á þess ekki kost að taka fullan þátt í samfélaginu. Fram að þessu 

hafði læknisfræðileg sýn þar sem skerðingin var talin stjórna lífsgæðum og valda erfiðleikum 

í lífi hins fatlaða stjórnað sýn fagfólks og þar með mótað þá þjónustu sem fötluðu fólki stóð 

til boða (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Í 27. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem fullgiltur var á 

Íslandi árið 2016, má greina annars vegar félagslegan tengslaskilning á fötlun og hins vegar 

mannréttindasjónarhorn. Þar sem fötlun er skilgreind út frá samspili einstaklingsbundinna og 

samfélagslegra þátta eins og fjallað er um hér að framan. Lögð er áhersla á að koma í veg 

fyrir þessar samfélagslegu hindranir. Jafnframt er mikil áhersla á mannréttindi þar sem litið 

er svo á að fatlað fólk hafi réttindi á öllum sviðum, séu ekki einungis þiggjendur þjónustu 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 27.gr./2007) 

Þegar kemur að atvinnuþátttöku er ljóst að þau viðhorf sem eru ríkjandi hverju sinni hafa 

mikil áhrif á þau tilboð sem standa fötluðu fólki til boða. Á tíma sólahringsstofnana var fatlað 

fólk útskúfað frá samfélaginu og þurfti lítið sem ekkert að sækja út fyrir stofnunina. Í þá tíð 

var litið á fötlun út frá læknisfræðilegu sjónarhorni þar sem áherslan var á skerðinguna og 

það sem fólk gat ekki gert. Einhverskonar skipulögð virkni var innan stofnananna svo sem 

saumaskapur, pökkunarvinna og svo framvegis, en ekki voru greidd laun fyrir slíka virkni. 

Finna má í lögum um fávitahæli að getið er um vinnuhæli fyrir þá sem gátu stundað vinnu en 

þó ekki á almennum vinnumarkaði (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Verndaðir vinnustaðir 

tóku svo við af vinnustöðum stofnananna. Múlalundur var fyrsti verndaði vinnustaðurinn á 

Íslandi, stofnaður 1959. Um 1980 voru stofnsett „vinnuheimili“ og verndaðir vinnustaðir fyrir 

fatlað fólk. Vinnuheimilin tóku svo mörg hver að starfa sem Hæfingarstöðvar. Að einhverju 

leyti var þeim ætlað að undirbúa fólk fyrir aðra vinnu. Þær voru fjármagnaðar með rekstrarfé 

frá ríkinu og ekki gert ráð fyrir að fatlað fólk sem þangað sótti hæfingu fengi greitt fyrir að 

vinna verkefnin (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Slík vinna er í sjálfu sér ekki valdeflandi. Í dag 
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eru flestir þessir vinnustaðir enn starfandi, sumir hverjir hafa vaxið töluvert og einhverjir 

bæst við. Samkvæmt Halldóru Þ. Jónsdóttur eru greidd laun en ekki sambærileg við laun á 

almennum vinnumarkaði (munnleg heimild 5. maí 2021). Það segir okkur að lítil þróun hefur 

átt sér stað í atvinnumálum fatlaðs fólks öll þessi ár. 

Eins og fram kemur hér að framan er umræðan um full samfélagsleg réttindi farin að 

styrkjast um 1980. Hugmyndafræði um eðlilegt líf og blöndun sem gerir kröfu um slíkt hefur 

legið til grundvallar þjónustu við fatlað fólk síðan þá. Þrátt fyrir það hefur ekki tekist að ná 

fram almennri þátttöku á atvinnumarkaði fyrir fatlað fólk. Þar af leiðandi má segja að síðan 

fyrstu vernduðu vinnustaðirnir tóku til starfa, hér á landi, rétt eftir miðja síðustu öld hefur 

ekki orðið þróun í samræmi við gildandi hugmyndafræði né í takti við réttindabaráttu fatlaðs 

fólks. Flestu fötluðu fólki stendur enn sem komið er til boða að starfa á aðgreindum 

vinnustöðum þar sem ekki eru greidd laun samkvæmt almennum kjarasamningum. Það má 

því segja að hugmyndafræðin um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku hafi ekki skilað þeim 

árangri sem vænst var, það er að segja fullri samfélagsþátttöku á öllum sviðum, þar með talið 

atvinnu. 



13 

2 Atvinnutækifæri fatlaðs fólks á íslandi í dag 

Eins og fram hefur komið hér fyrir framan er langur tími liðinn síðan krafan um fulla 

samfélagslega þátttöku til handa fötluðu fólki leit dagsins ljós. Þrátt fyrir það er enn langt í 

land að full atvinnuþátttaka sé raunhæfur kostur fyrir alla. Hér á eftir verður farið yfir þá 

atvinnumöguleika sem fötluðu fólki á Íslandi stendur til boða í dag. 

2.1 Vernduð vinna, hæfing og atvinna með stuðningi 

Verndaðir vinnustaðir og aðrir sértækir vinnustaðir á Íslandi eru margir. Til að mynda eru 

aðilar Hlutverks, samtaka um vinnu og verkþjálfun 25 talsins (hlutverk.is, e.d.). En eins og 

nafnið gefur til kynna þá er um að ræða vinnustaði og verkþjálfunarstaði.   

Þegar kemur að því að ungt fatlað fólk lýkur framhaldsskóla getur það sótt um vinnu til 

Vinnumálastofnunar sem hefur atvinnumál fatlaðs fólks, sem og annarra, á sinni könnu. 

Samkvæmt heimasíðu Vinnumálastofnunar er sótt um, annars vegar verndaða vinnu, 

hæfingu og virkniþjálfun eða atvinnu með stuðningi hins vegar (AMS). Farið er yfir umsóknir 

og gagna aflað í samvinnu við umsækjanda. Því næst er send umsókn og greinargerð til þess 

sveitarfélags sem viðkomandi á lögheimili í og sér það um úthlutun (vinnumalastofnun.is, 

e.d.). Það stjórnast síðan af lausum plássum í þeim úrræðum sem starfrækt eru hvar 

viðkomandi fær úthlutuðu plássi. Ekki er um raunverulegt val að ræða eins og fram hefur 

komið í þeim rannsóknum sem fjallað var um hér að ofan. Þessar umsóknir ná heldur ekki til 

atvinnu á almennum vinnumarkaði. Á vegum Vinnumálastofnunar er starfrækt úrræði er 

kallast Atvinna með stuðningi (AMS). AMS á sér fyrirmynd í Supported employment, sem 

upprunið er í Bandaríkjunum. Það er aðferð sem þróuð var til að auka atvinnuþátttöku 

fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði og fá til þess viðeigandi stuðning. Aðferðin tók að 

ryðja sér til rúms í Evrópu á tíunda áratugnum og voru samtökin European Union of 

Supported Employment stofnuð árið 1993. Á Íslandi tók svæðisskrifstofa um málefni fatlaðra 

á Reykjanesi að starfa eftir aðferðinni í kringum 1990 (Ingibjörg M. Ísaksdóttir og Ævar H. 

Kolbeinsson, 2001). Frá árinu 1999 hefur AMS heyrt undir Vinnumálastofnun. Veitt er aðstoð 

við að finna starf og stuðningur er veittur á vinnustaðnum í upphafi og eftirfylgni til að halda 

starfinu. Áhersla er á einstaklingsmiðaðan stuðning bæði við starfsmann og atvinnurekanda. 

Notast er við vinnusamninga öryrkja þar sem atvinnurekandi fær hluta af launum 

starfsmannsins greidd frá ríkinu. Í upphafi fær atvinnurekandi endurgreidd 75% af launum 

starfsmanns sem kemur til starfa með milligöngu AMS. Endurgreiðslan lækkar árlega um 10% 

þar til 25% hlutfalli er náð. Sú endurgreiðsla helst meðan viðkomandi er ráðinn til starfsins. 

Árlega eru um það bil 100 ráðningar sem verða með milligöngu AMS. Guðrún Jónsdóttir 

(munnleg heimild 12. apríl 2021). 
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Þrátt fyrir að ýmsir atvinnumöguleikar séu í boði fyrir fatlað fólk þá er það svo að 

stærstur hluti ungs fatlaðs fólks sem útskrifast úr framhaldsskólum fer að vinna á 

aðgreindum vinnustöðum. Þar eru einhæf verkefni og lítil sem engin laun. Verkefnin sem 

unnin eru á vinnustöðunum eru, að stórum hluta, þau sömu. Ekki virðist vera auðvelt að fá 

vinnu á almennum vinnumarkaði, sér í lagi fyrir fólk sem þarf daglegan stuðning til að stunda 

vinnu. Arne Friðrik Karlsson (munnleg heimild 14. apríl 2021). Segja má að í dag samræmist 

aðgreindir vinnustaðir ekki þeirri hugmyndafræði sem ríkjandi er. Einnig eru þeir ekki í takti 

við samning Sameinuðu þjóðanna sem fjallað verður um hér á eftir. Árið 2001 benti Margrét 

Margeirsdóttir á það að hæfingarstöðvar hafi orðið varanleg úrræði fyrir fólk með alvarlegar 

fatlanir. Þær rannsóknir, t.a.m. rannsókn Álfheiðar Hafsteinsdóttur (2019), sem gerðar hafa 

verið nýlega sýna að lítil sem engin breyting hefur orðið á þessum tæpu 20 árum.  Árið 2021 

var birt rannsókn sem Stefán Hardonk og Sandra Halldórsdóttir gerðu um atvinnuþátttöku 

þeirra sem nýta sér þjónustu AMS. Rannsóknin er byggð á sjónarhorni ráðgjafa AMS. 

Rannsókninni var ætlað að beina sjónum að hvernig stuðningurinn sem veittur er stuðlar að 

tækifærum til að tilheyra, að félagslega vel metnum hlutverkum og hvernig virðing fyrir 

væntingum einstaklingsins birtist. Fram kom að það var mat ráðgjafanna að 

vinnumarkaðurinn væri ekki tilbúinn að taka á móti fötluðu fólki til starfa. Fordómar væru til 

staðar og ekki nægur vilji til að aðlaga verkefni að þörfum fatlaðs fólks. Þó voru ráðgjafarnir 

þess vissir að með tímanum myndu þessi viðhorf breytast samfara því að fötluðu fólki 

fjölgaði á atvinnumarkaði. Fram kom að ráðgjafar upplifa sig sem nokkurs konar sölumenn 

þar sem þeir „selja” fyrirtækjum það að ráða fatlað fólk til starfa. Þeir nefndu að áhrifaríkast 

væri að leggja áherslu á persónulega eiginleika starfsmannanna frekar en ástæðu þess að 

þeir þyrftu á stuðning AMS að halda. Einnig sögðu þeir að vinnusamningar öryrkja skiptu 

sköpum er varðar möguleika fatlaðs fólks til að vera ráðið. Í máli ráðgjafanna kemur fram að 

þegar fólk sækir um stuðning til atvinnuleitar er hæfni starfsmanna metin til að taka þátt í 

störfum á almennum vinnumarkaði og oft væri fólki vísað í sértæk úrræði frekar en í AMS. 

Niðurstöður þeirra Stefáns Hardonk og Söndru Halldórsdóttur (2021) gefa til kynna að 

mestur stuðningur eigi sér stað í upphafi starfs en miðist svo að mestu leyti að því að koma í 

veg fyrir að starfsmennirnir missi störfin. Ekki sé áhersla á að aðstoða fólk við að þróa sig í 

starfi né heldur að veita atvinnurekendum stuðning við að laga vinnu að þörfum 

starfsmanna. Þau benda á að þeir sem eru líklegastir til að nýta sér AMS séu þeir sem geti 

starfað á vinnustaðnum eins og hann er og þurfi til þess tiltölulega lítinn stuðning og hreyfi, 

auk þess, lítið við vinnustaðnum. 



15 

2.2 Rétturinn til atvinnu - Lög og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks 

Í lögum og reglugerðum er réttur fatlaðs fólks til fullrar samfélagsþátttöku skýr og þar er 

atvinnuþátttaka engin undantekning. 

Í lögum nr. 38 frá 9. maí 2018 um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir er kveðið á um að þjónusta við fatlað fólk skuli miða að því að það fái 

nauðsynlegan stuðning til að geta notið fullra mannréttinda til jafns við aðra. Í 8. grein 

laganna segir að fötluðu fólki skuli standa til boða stoðþjónusta sem nauðsynleg er til 

þátttöku í samfélaginu án aðgreiningar þannig að það standi til jafns við aðra og komið verði í 

veg fyrir félagslega einangrun þess. Þjónustan skuli miðuð við þarfir einstaklingsins til 

hæfingar, endurhæfingar, menntunar og atvinnu, m.a. á grundvelli viðeigandi aðlögunar, svo 

að hann geti séð sér farborða og tekið virkan þátt í samfélaginu til jafns við aðra. 

Starfsþjálfun skal standa til boða á vinnumarkaði með viðeigandi stuðningi samkvæmt lögum 

um vinnumarkaðsaðgerðir. Í lögunum kemur jafnframt fram að við framkvæmd laganna skuli 

framfylgja þeim alþjóðlegu skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, 

einkum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn var 

samþykktur í desember 2006 á þingi Sameinuðu þjóðanna, undirritaður á Íslandi árið 2007 

og fullgiltur árið 2016. Með undirritun og fullgildingu samningsins hefur íslenska ríkið 

skuldbundið sig til að vinna samkvæmt samningnum, eins og fram kemur í ofangreindum 

lögum, þrátt fyrir að hann hafi ekki verið lögfestur eins og til stóð að gera árið 2020. 

Samningurinn hefur það að markmiði að tryggja full mannréttindi og frelsi fatlaðs fólks til 

jafns við aðra. Hann hefur jafnframt að markmiði að standa vörð um virðingu og mannlega 

reisn, sjálfræði, sjálfstæði og frelsi til að taka eigin ákvarðanir. Hann felur í sér bann við 

mismunun á grundvelli fötlunar og að tryggð séu jöfn tækifæri og full samfélagsþátttaka. 

Samkvæmt samningnum er réttur fatlaðs fólks til þess að afla sér lífsviðurværis með vinnu að 

eigin vali á vinnumarkaði, í opnu vinnuumhverfi, án aðgreiningar viðurkenndur. Lögð er 

áhersla á að ríki geri ráðstafanir til þess að rétturinn verði að veruleika með hvers kyns 

nauðsynlegum aðgerðum svo sem lagasetningu. Í samningnum er kveðið á um að bann við 

mismunun til allra þátta atvinnu skuli tryggt með lögum, rétturinn til jafnra tækifæra og 

vinnuskilyrða svo sem launajafnréttis skuli einnig tryggður. Samningurinn fjallar að sama 

skapi um réttindi til þátta eins og stéttarfélagsréttinda, starfsþjálfunar og símenntunar, 

tækifæra til starfsframa, auka aðstoð við að fá vinnu og halda henni (samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 27. gr./2007).  
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2.3 Aðgerðir til að auka atvinnuþátttöku fatlaðs fólks 

Á undanförnum árum hefur umræða um atvinnumöguleika fatlaðs fólks aukist mikið. 

Ýmsar aðgerðir hafa verið settar af stað og hér er ætlunin að taka það að einhverju leyti 

saman.  

Í þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-

2021 kemur fram að efla eigi full mannréttindi fatlaðs fólks og skilyrði sköpuð til að það geti 

lifað sjálfstæðu lífi á eigin forsendum. Þar er sett fram markmið um að auka atvinnuþátttöku 

fatlaðs fólks með því að fjölga atvinnutækifærum. Þá kemur einnig fram að gera eigi 

rannsókn til að kanna hvernig þörfum fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði er mætt og 

hvaða hindranir standi í vegi fyrir atvinnuþátttöku. Við vinnslu verkefnisins sendi ég 

fyrirspurn til Félagsmálaráðuneytis um hvort slík rannsókn hefði verið gerð en henni var ekki 

svarað. Ætlunin er að leitast eftir samstarfi við fyrirtæki og þeim veittur stuðningur og 

fræðsla til að greiða aðgengi fatlaðs fólks til starfa. Vinnumálastofnun er ábyrg fyrir 

verkefninu og til þess er veitt fé. Samkvæmt áætluninni á að vera mælanlegur munur á 

hlutfalli fatlaðs fólks sem fær störf á almennum vinnumarkaði á tímabilinu. Í sömu áætlun er 

tilgreint að byggja eigi brú milli framhaldsskóla og atvinnulífs til að auka samfellu milli skóla 

og atvinnulífs og störfum fjölgað sem ungt fatlað fólk getur sóst eftir við útskrift. 

Vinnumálastofnun er sömuleiðis ábyrg fyrir framkvæmd þessa markmiðs og ætlunin er að 

störfum hafi fjölgað um 20 á tímabilinu til handa þessa hóps. Samkvæmt Laufey 

Gunnlaugsdóttur deildarstjóra ráðgjafar og vinnumiðlunarsviðs Vinnumálastofnunar hafa 

Félagsmálaráðuneyti og Vinnumálastofnun gert samning um verkefni er kallast ráðning með 

stuðningi. Úrræðinu er ætlað að fjölga starfstækifærum og fjölbreytni starfa nemenda sem 

eru að ljúka námi af starfsbrautum framhaldsskóla og stefna á almennan vinnumarkað. 

Jafnframt segir Laufey að almennt gangi vel að ná markmiðum um að finna störf (munnleg 

heimild 3. maí, 2021). Fleiri markmið eru tilgreind í atvinnumálum s.s. vinnumiðlun, fræðsla, 

að greiða fyrir úthlutun hjálpartækja sem gagnast við að stunda vinnu og fleira. Velferðar-

ráðuneyti er ætlað að bera ábyrgð að greiða fyrir þeirri úthlutun (Þingskjal nr. 1000/2017. 

Þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-

2021). 

Árið 2018 stofnaði mennta og menningarmálaráðherra verkefnahóp um úrbætur í 

menntun, atvinnu og tómstundum fyrir nemendur sem lokið hafa námi á starfsbrautum 

framhaldsskóla. Skýrsla hópsins var gefin út um mitt ár 2020. Í henni er fjallað um úttekt sem 

var gerð á afdrifum nemenda sem lokið höfðu námi frá starfsbrautum. Þar kemur fram að 

50% nemenda eru komnir í einhverja virkni strax eftir útskrift, 75% eftir fjóra mánuði, 85% 

eftir ár og 90% eftir tvö ár. Í skýrslunni er ekki tilgreint um hvers konar virkni er að ræða en 

það getur verið nám, vinna eða önnur virkni. Það er heldur ekki skoðað hvort um fullt starf 
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eða hlutastarf er að ræða. Ekki er heldur tilgreint hvort um fullt nám eða stutt námskeið er 

að ræða. Í skýrslunni eru lagðar til eftirfarandi tillögur að úrbótum sem lúta að því að tengja 

betur saman framhaldsskóla og tilboð að loknu námi.  

 Að safna upplýsingum á einn stað um náms- og atvinnuframboð og kynna 

skipulega fyrir nemendum sem eru að ljúka námi á starfsbrautum.  

 Að bæta aðgengi útskriftarnema starfsbrauta að atvinnutækifærum með því að 

styrkja verkefnið ráðning með stuðningi sem er einmitt hluti af markmiði 

brúarinnar milli framhaldsskóla í ofangreindri framkvæmdaáætlun.  

 Auka samfélagslega vitund um mikilvægi þess að ráða til sín einstaklinga með 

skerta starfsgetu.  

 Fjölga námstilboðum á sviði framhaldsfræðslu og háskóla þar sem færri komast 

að en vilja í þau námsframboð sem eru í boði.  

 Auka aðgengi að tómstunda- og íþróttatilboðum þannig að fleiri einstaklingar hafi 

greiðari aðgang að ástundun á sínu áhugasviði.  

Í skýrslunni eru ábyrgðaraðilar hverrar tillögu fyrir sig tilgreindir en ekkert kemur fram 

hvort og hvenær á að ráðast í þær. Hins vegar kemur fram að stjórnarsáttmáli 

ríkisstjórnarinnar tiltaki að ætlun stjórnvalda sé að skipuleggja framboð hlutastarfa hjá hinu 

opinbera fyrir fólk með skerta starfsgetu. Þau störf verði sveigjanleg þar sem vinnutími og 

verkefni eru aðlöguð að getu hvers og eins. Í stjórnarsáttmálanum kemur einnig fram að í 

framhaldinu sé mikilvægt að atvinnulífið taki virkan þátt í því verkefni (Mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2020). Á heimasíðu Stjórnarráðs íslands er að finna upplýsingar 

um að slíkt verkefni sé hafið, að það sé viðvarandi verkefni en ekki er að sjá tölulegar eða 

aðrar upplýsingar um framvindu þess (stjornarradid.is, 2021) Í mars hóf störf hjá 

Landssamtökunum Þroskahjálp starfsmaður til að sjá um að safna upplýsingum um náms- og 

atvinnutilboð og kynna fyrir starfsbrautarnemum (throskahjalp.is, 2021) 

Í byrjun árs 2021 kom út skýrsla um tækifæri fyrir fatlað fólk innan nýsköpunar. Með 

gerð skýrslunnar er ætlunin að koma auga á tækifæri á sviði nýsköpunar fyrir fatlað fólk. 

Áherslan er jafnt á tækifæri til þátttöku í verkefnum fyrir aðila í nýsköpun og fyrir fatlað fólk 

sem hefur áhuga á að koma sínum eigin nýsköpunarverkefnum af stað. Í skýrslunni er leitað 

eftir sjónarhorni allra aðila er koma að málinu með það að leiðarljósi að koma auga á og 

hrinda í framkvæmd þátttöku fatlaðs fólks í þeim fjölbreyttu verkefnum sem vettvangur 

nýsköpunar býður upp á. Þannig skapast tækifæri til atvinnuþátttöku á töluvert breiðari 

vettvangi en nú er. Í skýrslunni kemur fram að fatlað fólk hefur almennt mikinn áhuga á 

þátttöku í fjölbreyttum verkefnum á vinnumarkaði en leggur áherslu á að oft vanti upp á 

þekkingu, reynslu og stuðning til að tækifærin gefist. Þar kemur einnig fram að allir aðilar eru 
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sammála um að tækifæri séu til að finna verkefni sem bjóða upp á þátttöku fatlaðs fólks.  

Hæfni sé til staðar sem auðvelt væri að heimfæra á störf í nýsköpun. Með þátttöku í 

nýsköpun myndi opnast möguleiki á fleiri og fjölbreyttari störfum en nú þegar eru í boði. 

Helstu hindranir sem nefndar voru í skýrslunni er fjárskortur en þeir sem standa að nýsköpun 

eru yfirleitt að reiða sig á styrki meðan verið er að koma verkefnum af stað og geta illa greitt 

laun. Eins getur aðgengi og skortur á viðeigandi stuðningi verið hindrun. Fram kemur að 

forsvarsmenn aðgreindra vinnustaða eru jákvæðir fyrir því að veita nauðsynlegan stuðning til 

að auka möguleika á þátttöku í verkefnunum (Stefán Hardonk o.fl., 2021).  

Samkvæmt Arne Friðrik Karlssyni (munnleg heimild. 14. apríl 2021) sem starfar sem 

forstöðumaður hjá Reykjavíkurborg er margt að gerast er varðar möguleika fatlaðs fólks til 

atvinnu. Unnið er að því að endurskoða lög um þjónustu við fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir. Þar er kaflin um atvinnu ekki nægilega skýr og til bóta að endurskoða hann. 

Stofnaður hefur verið starfshópur til að koma með tillögur að úrbótum í atvinnutækifærum 

en að hópnum koma fulltrúar frá sveitarfélögum, Vinnumálastofnun, auk fulltrúa frá 

hagsmunasamtökum fatlaðs fólks  

Í nóvember 2020 stóðu samtök atvinnulífsins fyrir umræðufundi í samstarfi við 

Vinnumálastofnun um atvinnuþátttöku fatlaðs fólks. Umræðurnar fóru fram undir 

yfirskriftinni „Atvinnulífið á verkefni fyrir alla”. Ég fylgdist með fundinum og var margt 

áhugavert sem þar kom fram. Þar var rætt við nokkra fatlaða einstaklinga um reynslu þeirra 

af vinnu á almennum vinnumarkaði. Einnig var rætt við forsvarsmenn fyrirtækja sem hafa 

reynslu af því að hafa fatlað fólk í vinnu. Allir þessir aðilar voru í samstarfi við AMS. Það vakti 

athygli mína hversu jákvæðir allir aðilar voru og fannst sjálfsagt að fatlað fólk ætti greiðari 

aðgang að atvinnulífinu. Að fundi loknum undirrituðu forsvarsmenn Samtaka atvinnulífsins 

og Vinnumlálastofnunar hvatningu til fyrirtækja um að láta sig málið varða. Um leið átti 

undirritunin að vera skuldbinding um að veita þessum málaflokki brautargengi á næstu árum 

(sa.is, 2020). 

2.4 Samantekt 

Ljóst er af ofangreindum þáttum að mikill vilji er til úrbóta er varðar atvinnuþátttöku 

fatlaðs fólks. Mikillar bjartsýni gætir hjá aðilum sem starfa að þessum málum. Arne Friðrik 

Karlsson (munnleg heimild, 14.apríl 2021). Það má sjá augljós merki þess í 

framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar og skýrslunum sem gerðar hafa verið nýlega.  

Ár hvert kemur þó upp sú staða hjá mörgu ungu fólki sem er að útskrifast úr 

framhaldsskólum að það stendur frammi fyrir því að hafa fá tækifæri þegar kemur að 

atvinnu. Það segir okkur að við þurfum að gera betur og auka tækifærin sem til staðar eru. 

Þetta á sérstaklega við um ungt fólk með þroskahömlun sem þarf meiri stuðning en í dag er 
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veittur í úrræði eins og AMS. Í skýrslu Mennta og menningarmálaráðuneytisins um tækifæri 

ungs fólks með þroskahömlun sem fjallað var um hér að ofan kemur þetta skýrt fram. Gerð 

var rannsókn árið 2012 á atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun sem lokið hafði 

starfstengdu diplomanámi frá Háskóla Íslands. Þar kemur fram að eftir námið hafði 

atvinnuþátttaka á almennum vinnumarkaði aukist um helming (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2012). Það segir okkur að starfstengt nám er til bóta fyrir fólk með þroskahömlun og hefur 

nýst vel þegar kemur að því að fá atvinnu. Umrætt starfstengt diplómanám í Háskóla Íslands 

miðar að því að undirbúa nemendur til starfa á sviði menntavísinda (hi.is, Um starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun, 2021). Sambærilegt nám sem undirbýr fólk fyrir 

vinnu á öðrum sviðum er ekki til staðar enn sem komið er. Ég tel brýnt að slíkum tækifærum 

verði fjölgað og fötluðu fólki standi frekara starfsnám til boða. Með þetta að leiðarljósi langar 

mig til að kynna til sögunnar Project SEARCH sem ég hef trú á að gæti verið mjög góð viðbót 

við tækifæri ungs fatlaðs fólks sem er um það bil að stíga sín fyrstu skref út í atvinnulífið.  



20 

3 Project SEARCH 

Hér á eftir verður fjallað um verkefni sem kallast Project SEARCH. Ég heyrði fyrst af 

verkefninu eftir að samstarfskona mín, Sigurbjörg Sverrisdóttir, sem fór á ráðstefnuna Pacific 

Rim á Hawaii og fékk kynningu á verkefninu sagði mér frá því. Í kjölfarið las ég bók sem 

upphafsmenn verkefnisins, Maryellen Daston, J. Erin Riehle og Susie Rutkowski (2012), 

skrifuðu um það. Bókin High School Transition that works! fjallar um tilurð verkefnisins og 

hvernig það er í framkvæmd. Eftir lestur bókarinnar fengum við mikinn áhuga á að kynna 

okkur verkefnið betur og kanna möguleika á að koma slíku verkefni á hér á landi. Það varð til 

þess að við áttum fjarfund með Erin og Susie til að fá nánari upplýsingar um það. Eftir það 

höfum við tekið þátt í einum fundi með þeim og aðilum sem starfa eftir verkefnamódelinu. 

Ég byggi kynninguna sem hér kemur á eftir á efni bókarinnar. 

3.1 Bakgrunnur og upphaf 

Erin Reihle hjúkrunarfræðingur á Cincinnati Childrens Hospital er upphafsmaður 

verkefnisins. Hún kom verkefninu af stað árið 1996. Starf hennar fólst að miklu leyti í því að 

ráða fólk til að sjá um birgðir fyrir gjörgæsludeild spítalans. Starfsfólkið sem hún fékk til 

starfa var að stórum hluta lækna- og hjúkrunarfræðinemar. Það er að segja ungt fólk sem var 

á leið í frekara nám og stoppaði stutt við. Það hafði takmarkaðan áhuga á vinnunni en sóttist 

eftir að ná í nafn spítalans á ferilskrána. Af þessum sökum var starfsmannavelta mikil og 

störfunum ekki sinnt af áhuga og alúð. Á þessum tíma hafði spítalinn sett sér 

jafnréttisáætlun sem tók til kynþáttar, trúar og kynja en hvergi var minnst á fötlun. Árið 1995 

hafði American College of Healthcare Excecutive (ACHE), sem eru regnhlífa samtök 

sjúkrahúsa, sett sér markmið um að vera leiðandi í að auka framboð starfa fyrir fatlað fólk og 

vera talsmenn þess til annarra fyrirtækja. Með þetta tvennt í huga fékk Erin þá hugmynd að 

hún vildi reyna að fá fatlað fólk til starfa í sinni deild á sjúkrahúsinu. Hún hafði enga reynslu 

af störfum með fötluðu fólki og vissi ekki hvernig eða hvar hún átti að byrja. Hún tók því 

símaskrána og byrjaði að hringja. Þannig komst hún í samband við Susie Rutkowski sem 

starfaði sem forstöðumaður í þjónustu fyrir fatlað fólk. Hún spurði hvort hún vissi um fatlað 

fólk sem hefði áhuga á að vinna á sjúkrahúsinu. Hún fékk mjög jákvæð viðbrögð við því og 

Susie og hennar samstarfskona voru mættar samdægurs til hennar. Þrír starfsmenn hófu 

fljótlega störf á sjúkrahúsinu og eftir ár höfðu 35 fengið vinnu. Susie hafði fundið fyrir því að 

fólkið sem hún vann með, vantaði tækifæri. Það varð til þess að saman mótuðu þær nám 

fyrir þessa nemendur, nokkurskonar brú frá skóla yfir í vinnu. Árið 1998 festi sjúkrahúsið 

verkefnið í sessi með því að láta því í té húsnæði fyrir starfsemina. Verkefnið hefur síðan 

þróast og stækkað eftir þörfum hverju sinni og reglulega er samið við sjúkrahúsið um ný 
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störf. Þess má geta að sjúkrahúsið hefur frestað eða sleppt því að kaupa vélmenni til að leysa 

ákveðin störf með það í huga að þau henti fötluðu fólki vel og séu betur leyst af því. 

3.2 Markmið og framkvæmd 

Forsvarsmenn Project SEARCH segja það vera fyrirtæki sem hefur það að markmiði að 

ögra þeirri hugmynd sem viðheldur litlum væntingum til vinnuframlags fatlaðs fólks og 

viðheldur þannig takmörkuðum atvinnumöguleikum þeirra. Yfirleitt er unnið í samstarfi við 

stór fyrirtæki á almennum vinnumarkaði svo sem sjúkrahús þar sem mikið framboð er af 

fjölbreyttum störfum. Þess ber að geta að tekið er fram að flest stór fyrirtæki hafi, að mati 

forsvarsmanna verkefnisins, getu til að hýsa og vera í samstarfi við það. Lögð er áhersla á að 

skapa mjög jákvæða mynd af fötluðum starfsmönnum. Það er, að þeirra mati, áhrifaríkasta 

leiðin til að breyta viðhorfum til hins betra. Undirbúningur og eftirfylgni er unnin í samstarfi 

við skóla, þjónustumiðstöðvar, verndaða vinnustaði og félagslega kerfið sem styður við hvern 

og einn nemanda. Verkefnið gengur í stuttu máli út á það að fyrirtæki sem starfar með 

aðilum frá Project SEARCH leggur til húsnæði og störf. Nemendur fá kennslu innan 

fyrirtækisins í 9 mánuði. Kennslan er í formi starfsþjálfunar sem hefur það að markmiði að 

þjálfa færni til starfa og er valdeflandi fyrir fólk til að það geti sótt um störf á almennum 

vinnumarkaði að tímabilinu loknu.  Námið er ekki hæfing, ekki starfsmat, ekki aðlögun að 

vinnu, heldur á að vera til þess fallið að þátttakendur verði samkeppnishæfir starfsmenn. 

Unnið er eftir skýrum verkferlum sem hafa það að markmiði að fatlað fólk fái viðeigandi 

stuðning og þjálfun við að finna varanleg, samkeppnishæf störf. Byggt er á grunni eins og 

samfélagslegum leiðbeiningum, mentor kennslu, stuðningi á vinnustað og svo framvegis.  

Project SEARCH er viðskiptadrifið og aðgreindir vinnustaðir þjóna engu hlutverki í því. 

Áherslan er alltaf á að einstaklingurinn fái vinnu á almennum vinnumarkaði, sé ráðinn beint 

af fyrirtækinu og fái laun samkvæmt kjarasamningum. Starfshlutfall skal vera 20 tímar á viku 

að lágmarki. Forsvarsmenn verkefnisins hafa þá skoðun að greiðslur sem fyrirtæki fá til að 

greiða hluta af launum fatlaðra starfsmanna standi í vegi fyrir eðlilegu ráðningarferli og því 

að fatlað fólk sé metið af verðleikum í starfi. Það leiði til þess að ekki sé verið að ráða 

viðkomandi af því að hann sé hæfur til starfsins. Að sama skapi býður það upp á að fyrirfram 

séu efasemdir um að viðkomandi ráði við starfið. Þannig komi starfsmaður ekki inn í 

fyrirtækið á sömu forsendum og annað starfsfólk. Sömuleiðis geti sú pappírsvinna sem fylgir 

slíkum endurgreiðslum verið fráhrindandi fyrir atvinnurekendur þar sem það er auka vinna 

fyrir þá að sækja um slíkar greiðslur. Í Project SEARCH módelinu er lögð áhersla á að þegar 

fatlað fólk er ráðið til starfa sé ekki notað annað orðfæri eða aðferðir við innleiðingu eða 

þjálfun í starf eins og „starfsþjálfun” eða „hæfing“. Heldur sé innleiðing með sama hætti og 

hjá öðrum starsfmönnum. Til dæmis líkt og þegar nýr gjaldkeri tekur til starfa í banka fylgir 

hann vönum gjaldkera í ákveðinn tíma og það kallað innleiðing í starf. 
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Samkvæmt Project SEARCH hugmyndafræðinni, ef svo má kalla, er gert ráð fyrir að allir 

eigi möguleika á störfum á almennum vinnumarkaði. Einnig þeir sem þurfa mikinn stuðning. 

Bent er á að samfélagslegir hagsmunir séu augljósir þegar kemur að ráðningu fatlaðs fólks, 

allt vinnandi fólk leggur til samfélagsins og það er augljóslega hagkvæmara að hafa fatlað 

fólk í launaðri vinnu en á bótum. Aðgreindir vinnustaðir eru dýrir í rekstri og því hagstæðara 

að fatlað fólk vinni á almennum vinnumarkaði. 

Verkefnið hefur gengið mjög vel og hefur teygt anga sína víða á þessum 25 árum sem 

liðin eru síðan þær stöllur byrjuðu. Vinnustaðir sem hafa tekið að sér verkefnið eru, auk 

sjúkrahúsa: bankar, dýragarðar, borgarskrifstofur og háskólar svo eitthvað sé nefnt. 

Starfsnámið fer eingöngu fram á vinnustað þar sem kennd eru praktísk atriði til að efla 

sjálfstæði og sjálfstraust, samhliða vinnustaðanámi. Áherslan er á að nám eigi sér stað í 

raunverulegu vinnuumhverfi til að fatlað fólk eigi farsæla leið frá skóla á vinnumarkað. 

Aldur þátttakenda er frá 18-20 ára og reynsla af vinnumarkaði alla jafna lítil. Þetta telja 

forsvarsmenn Project SEARCH mikinn kost því að hafi fólk reynt að hefja vinnu og 

misheppnast þá dragi það úr sjálfstrausti og hafi þar með neikvæð áhrif. Eins sé mjög 

mikilvægt að námið fari fram á vinnustað þar sem kröfur eru meiri en í skólastofu og frekar 

til þess fallið að fólk taki námið alvarlega og leggi sig allt fram. Þetta telja þeir vera lykilinn að 

því að þátttaka í verkefninu hefur augljóslega góð áhrif á öryggi og sjálfstraust 

einstaklinganna. Mikil áhersla er lögð á að viðhalda trúnni á að ráðning með fullum 

réttindum fyrir hvern og einn muni takast. Eða eins og þær segja „trúa og láta eins og það sé 

ómögulegt að mistakast”. Það að fara í gegnum námið eins og það er sett upp er einnig mjög 

mikilvægt. Erin Reihle tekur sem dæmi að strax á morgun gætu 3 einstaklingar fengið vinnu. 

Þeir gætu staðið sig vel í vinnu en verið dreifðir um vinnustaðinn og næðu því ekki að sanna 

sig í vinnuumhverfinu. Heppilegra er að taka á móti 12 einstaklingum í Project SEARCH. Þeir 

læra í tæpt ár, fá þjálfun í tveimur til þremur mismunandi deildum í senn. Þannig fá 

starfsmenn 20 deilda sem fyrir eru í fyrirtækinu og hafa jafnvel aldrei unnið með fötluðu fólki 

áður kynningu á þeim sem fullorðnu, fjölhæfu fólki sem getur sinnt fjölbreyttum störfum. 

Viðhorf þeirra sem fyrir eru í fyrirtækinu mótast þar með á jákvæðan hátt og litið er á fatlaða 

fólkið sem félaga og samstarfsmenn frá upphafi. 

Inntökuskilyrði í námið eru eftirfarandi:  

- Að vera orðinn 18 ára.  

- Að hafa lokið framhaldsskóla. 

- Samþykkja að taka þátt í að minnsta kosti eins árs námi sem lýkur með diploma eða 

viðurkenningu. 

- Að vera fær um að nýta sér munnlega þjálfun. 
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- Að vera fær um að nýta sér þjálfun þjónustuaðila sem nauðsynleg er í eftirfylgni.  

- Að vera fær um að sinna persónulegu hreinlæti og kunna almenna mannasiði. 

- Að vera sjálfstæður í daglegu lífi. 

- Að vera fær um að viðhafa félagslega samþykkta hegðun og félagslega færni á 

vinnustað. 

- Að vera fær um að taka við og tileinka sér tilmæli yfirmanna. 

- Að geta tjáð sig með áhrifaríkum hætti. 

- Að geta tileinkað sér sjálfstæðan ferðamáta. 

- Hafa reynslu af vinnu/skóla/sjálfboðaliðastarfi.  

- Standast lyfjapróf og hafa hreint sakavottorð. 

- Hafa vilja til að starfa á samkeppnishæfum vinnumarkaði að loknu starfsþjálfunar 

námi hjá Project SEARCH. 

Námið er skipulagt vel fyrir fram. Undirbúningur hefst að sumri áður en eiginlegt nám 

hefst. Gangurinn er yfirleitt þannig að einstaklingar koma beint frá framhaldsskóla. Þessi 

tenging við framhaldsskólann er mjög mikilvæg í augum þeirra sem standa að Project 

SEARCH þar sem alltaf er hætta á að fólk lendi „milli laga” þegar skóla lýkur og leiðin liggur út 

á vinnumarkaðinn. Sumarið er sem sagt nokkurs konar undirbúnings- og aðlögunartími. Þá 

eru skipulögð praktísk atriði eins og hvernig viðkomandi ætlar að komast til og frá 

vinnustaðnum. Sett er saman teymi aðila til stuðnings og veitt fræðsla um verkefnið frá þeim 

sem til þekkja svo sem fyrrverandi þátttakendum, fjölskyldum þeirra og aðstoðarmönnum. 

Þetta fólk hittist fjórum sinnum áður en nám hefst. Þátttakendur fá ítarlega kynningu á 

verkefninu og rætt er um praktíska þætti eins og hvaða áhrif þetta hefur á bætur og þess 

háttar. Farið er yfir væntingar varðandi ráðningu í störf, ábyrgð og markmið er varðar 

atvinnuleit. Eins eru rædd praktísk atriði eftir óskum hvers og eins sem ekki tengjast 

verkefninu beint en eru mikilvæg. Áður en námið hefst er einnig búið að ganga frá því 

hvernig stuðningi verði háttað eftir að námi lýkur, hver sinni vinnuþjálfun á nýjum vinnustað 

og aðstoði við „starfsframa”. Þannig getur tilfærslan úr Project SEARCH náminu á 

vinnumarkað gengið snurðulaust fyrir sig. Þegar nám hefst fara fyrstu dagarnir í kynningu á 

vinnustaðnum, starfsmannastefnu, öryggismálum og öðru sem nauðsynlegt er að vita um 

vinnustaðinn. Eftir það fer fyrsta klukkustundin alltaf fram í kennslustofu þar sem kennd eru 

ýmis praktísk atriði er varða sjálfstæði í einkalífi og á vinnustað. Eftir það eru fimm 

klukkustundir í beinni kennslu á vinnustaðnum. Lögð er áhersla á grunnþekkingu sem á við á 

flestum vinnustöðum og mikilvægt er að kenna s.s. flokkun, tölvufærni, símanotkun, 

meðhöndlun efna, færni til að leysa vandamál og verkefni af ýmsum toga. Áhersla er einnig 

lögð á hluti eins og að velja og taka skynsamlegar ákvarðanir í kaffitímum, viðeigandi 
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klæðnað og framkomu, rata um vinnustað og svo framvegis. Námstímabilið er ólaunað. Aðal 

markmið tímabilsins er að fá hágæða þjálfun í samkeppnishæfum störfum. Fyrirtækið 

viðurkennir lærdómsferlið og verkefnin eru valin með það fyrir augum að nemendur öðlist 

færni sem nýtist sem best á almennum vinnumarkaði.  

Farið er eftir fyrirfram ákveðnum verkferlum og símat fer fram á tímabilinu þar sem lagt 

er mat á framgang námsins hjá hverjum og einum. Hvert starf er tilgreint og hvaða færni það 

krefst. Allt er til skriflegt til að tryggja sem best markviss vinnubrögð. Teymi er fyrir hvern og 

einn nemanda sem fundar að minnsta kosti einu sinni í mánuði. Nemandinn sjálfur stjórnar 

þeim fundum, stýrir umræðuefni, sér um undirbúning og svo framvegis. Litið er á fundina 

sem mikilvægan þátt í lærdómsferlinu og eru þeir einnig valdeflandi fyrir nemandann. Á 

þeim er farið yfir framvindu námsins, áskoranir sem nemandinn stendur frammi fyrir og sett 

markmið fyrir komandi starfsþjálfun. Mikið er lagt upp úr því að námsskrá sé sveigjanleg til 

að hægt sé að mæta þörfum hvers og eins og þörfum vinnustaðarins. Kennarar eru 

meðvitaðir um að námstíminn er stuttur og því mikilvægt að nýta tímann vel. Kennt er í 10 

vikna lotum og milli þeirra er vika þar sem farið er yfir lotuna sem er að klárast og sú næsta 

undirbúin. Þegar helmingur námstímans er að klárast snúast markmið námsins að því að 

fínpússa færni og leggja loka hönd á starfsframa markmið. Unnið er að undirbúningi 

útskriftar og starfsumsókna.  

Við námslok og útskrift fá nemendur nokkurs konar vegabréf út í vinnu. Það inniheldur 

venjulega starfsferilsskrá, meðmæli, þátttökuskírteini frá Project SEARCH, viðurkenningar 

sem þeir hafa fengið á tímabilinu og umsagnir frá vinnustaðnum þar sem starfsnámið fór 

fram. Þetta vegabréf á að gefa mynd af reynslu og getu einstaklingsins og hefur gagnast vel 

við ráðningu í störf að námstíma loknum. Markmiðið er að innan þriggja mánaða frá útskrift 

hafi hver og einn hlotið ráðningu í starfshlutfall sem er að minnsta kosti 20 klukkustundir á 

viku. Stundum gerist það að fyrirtækið sem hýsir námið vill ráða nemanda til starfa og gengur 

það í flestum tilfellum eftir ef það uppfyllir lokamarkmið námsins og hentar viðkomandi vel. 

Hægt er að flýta útskrift komi til þess konar ráðningar en nemandi getur þá engu að síður 

fengið stuðning frá Project SEARCH. 

Haldin er formleg útskrift í lok náms og er litið á það sem mikilvægan þátt í að ljúka 

þessum kafla, þakka fyrirtækinu þar sem starfsnám fór fram og öðrum samstarfsaðilum. 

Einnig er það liður í náminu að skipuleggja viðburðinn. Nemandi sinnir þeirri skipulagningu 

sem reynir á samvinnu, skipulagshæfni og samskipti. 

3.3 Árangur verkefnisins 

Verkefnið hefur gengið mjög vel. Þeir nemendur sem hafa lokið starfsnáminu, fá yfirleitt 

loforð um vinnu eftir 3-6 mánuði af þeim 9 sem námið stendur yfir. Tölfræðin segir að 70% 
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þátttakenda fái varanlega vinnu sem er mjög hátt hlutfall þar sem stór hluti þess hóps hefði 

annars farið í dagþjónustu fyrir fatlað fólk, á aðgreinda vinnustaði eða verið atvinnulausir. 

Þar kemur einnig fram að 94% fólks með einhverfu hafi verið komið í fasta vinnu eftir 2 ár og 

þar með fullgildir meðlimir á almennum vinnumarkaði. Það er því ljóst að verkefni á við 

Project SEARCH hefur gríðarlega jákvæð áhrif. Það er valdeflandi og fjárhags- og félagslega 

hagkvæmt fyrir þá sem taka þátt. Verkefnið er smátt og smátt að sanna sig og breiðist til 

annarra ríkja Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu og er einnig að hasla sér völl í Evrópu.  

Forsvarsmenn benda einkum á tíu atriðið sem einkenna velgengni verkefnisins.  

1. Tilgangurinn er starf á almennum vinnumarkaði fyrir alla. Það þýðir að aðgreindur 

vinnustaður, dagþjónusta eða önnur sérúrræði koma ekki til greina. Eina ásættanlega 

útkoman er vinna í almennu vinnuumhverfi með laun samkvæmt kjarasamningum. 

2. Samvinna allra stuðningsaðila er algert skilyrði. Með þeim fyrirvara þó að verkefnið er 

ekki sett í hendur annarra aðila s.s. sveitarfélaga. 

3. Project SEARCH er viðskiptatengt verkefni. 

4. Samvinnuaðilar verða að útvega stöðugt starfsfólk á vinnustað til stuðnings. 

5. Aðal áhersla verkefnisins er á að þjónusta ungt fólk með talsverðar skerðingar. 

6. Project SEARCH er stöðugt að því leitinu til að það hefur tryggt sér fasta styrki en þarf 

ekki að leita að styrktaraðilum. 

7. Project SEARCH byggir eingöngu á aðlögun/námi á vinnustað. Mikilvægt er að 

starfsþjálfun fari fram í raunverulegu vinnuumhverfi, að minnsta kosti 6 klukkustundir 

á dag. Þetta er ekki einungis mikilvægt fyrir einstaklinginn heldur einnig fyrir þróun 

vinnustaðamenningar á vinnustaðnum. 

8. „Námsskrá” Project SEARCH inniheldur vel skilgreind einstaklingsmarkmið sem 

samræmast markmiðum verkefnisins. 

9. Einstaklingar sem útskrifast fá virka eftirfylgd til að halda starfi. Gengið er frá þeirri 

eftirfylgd áður en einstaklingur hefur námið og er hún sniðin að hans þörfum. 

10. Allir samstarfsaðilar undirrita samning við Project SEARCH til að tryggja að unnið sé 

eftir verkferlum og til að tryggja gæðaeftirlit.  

Að mínu mati er verkefni eins og þetta mjög gagnlegt og yrði ansi góð viðbót hér á landi. 

Ég sé fyrir mér að þetta gæti verið nokkurs konar starfsnám að loknum framhaldsskóla. 

Verkefnið er ólíkt AMS að því leyti að nám á sér stað í eðlilegu vinnuumhverfi. Það tel ég að 

geti verið mjög gagnlegt fyrir margt fólk með þroskahömlun sem er um það bil að hefja störf 

á vinnumarkaðnum. Mikill einstaklingsmiðaður stuðningur og kennsla er í boði fyrir hvern og 

einn. Markmiðin eru skýr, sem og skýrir verkferlar. Lögð er áhersla á að kynna umsækjendur 

um störf á jákvæðan og uppbyggilegan hátt og stuðningur á vinnustaðnum er tryggður áður 
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en til ráðningar kemur. Mikið er lagt upp úr að vinna markvisst að því að 

vinnustaðarmenningin verði þannig að fatlaða starfsmanninum sé tekið á jafningjagrundvelli 

og að hann tilheyri starfsmannahópnum frá upphafi ráðningar (Daston, M. o.fl., 2012). 

Ég er meðvituð um að verkefnið Project SEARCH hófst og hefur þróast í allt öðru og 

miklu fjölmennara samfélagi en raunin er hér á landi. Að ekki sé talað um muninn milli 

landanna þegar kemur að stórum og vel stæðum fyrirtækjum sem gætu tekið þátt í 

verkefnum af þessum toga. En þá er að bretta upp ermar og finna leiðir til að nýta 

hugmyndafræðina og laga hana að aðstæðum sem hér ríkja. Vinnuhópar og skýrslur hafa 

skilað góðum og göfugum fyrirheitum en kannski er tímabært að reyna eitthvað nýtt. 



27 

4 Samantekt og lokaorð 

Það að hafa atvinnu hefur ótvírætt jákvætt gildi fyrir fólk. Eins og rannsóknir sem vitnað 

hefur verið til hér að framan sýna. Það er eitt af stærstu hlutverkum fullorðinsáranna og 

hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar, félagslegt tengslanet og það sem skiptir kannski einna 

mestu hjá fullorðinni manneskju að vera fjárhagslega sjálfstæð. Í gegnum tíðina hefur 

fötluðu fólki ekki staðið til boða næg tækifæri sem uppfylla þessi skilyrði. Margt hefur 

áunnist og stærstu sigrarnir til þessa voru án efa þegar fólk fluttist frá stofnunum og 

vinnustaðir tóku til starfa einn af öðrum. En kröfurnar breytast í tímans rás og sem betur fer 

hefur krafan um fulla þátttöku og mannréttindi orðið háværari. Sterkir talsmenn fatlaðs fólks 

hafa komið fram og lyft grettistaki í átt til aukinnar þátttöku og mannréttinda. Er þar réttur til 

atvinnu ekki undanskilinn. Tilkoma samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

var einnig mjög stórt skref í átt að auknum mannréttindum til handa fötluðu fólki.  

Þegar þróun í atvinnutækifærum fatlaðs fólks er skoðuð þá er hún í stórum dráttum í 

takt við ríkjandi hugmyndafræði hvers tíma. Frá vinnustofum stofnana til verndaðra 

vinnustaða og hæfingarstöðva til atvinnu á almennum vinnumarkaði fyrir tilstilli AMS. Allir 

þessir þættir eru jákvæðir á sinn hátt. Þó er það svo að frá því að fyrstu vinnustaðirnir fyrir 

fatlað fólk voru opnaðir og frá því að Nirje og Wolfensberger fóru að tala um sjálfstætt líf og 

gildisaukandi hlutverk, eins og fjallað var um hér að framan, hefur þróunin í átt að fullri 

atvinnuþátttöku verið hæg. Stórum hluta fólks með þroskahömlun stendur einungis til boða 

vinna á aðgreindum vinnustöðum eftir útskrift úr framhalds- og háskóla. Tækifæri þeirra til 

starfsþróunar og vinnuskipta eru færri en flestra annarra.  

Ungt fatlað fólk hefur sömu drauma og ófatlað en er sér oft og tíðum meðvitað um 

takmarkaða möguleika til að láta þá rætast. Í rannsókn Guðrúnar Stefánsdóttur frá árinu 

2012 kom fram að fólk með þroskahömlun sem lokið hafði starfstengdu diplómanámi frá HÍ 

var sér meðvitaðra um hvað það vildi starfa við í framtíðinni eftir námið. Það jók sjálfstraust 

þeirra til muna. Virk þátttaka var þar lykilatriði (Guðrún Stefánsdóttir, 2012).  Þetta má, að 

mínu mati auðveldlega heimfæra upp á atvinnuþátttöku. Forsvarsmenn Project SEARCH, 

(Daston, M. o.fl., 2012), hafa einnig nefnt þennan þátt, þar sem það að vera fullgildur 

meðlimur í starfsmannahóp er sjálfseflandi og styrkjandi fyrir einstaklinginn. Einnig má finna 

samhljóm í umfjöllun Guðrúnar Stefánsdóttur (2012) og reynslu Project SEARCH nemenda að 

því leyti að fötluðu fólki finnst mikilvægt að fá að taka ábyrgð og finna að þeim sé treyst fyrir 

verkefnum til jafns við aðra. Ætla má að þeir sem vinna á aðgreindum vinnustöðum hafi ekki 

tækifæri til að finna fyrir þessu trausti, upplifa aðgreiningu og að vera ekki fullir þátttakendur 

í atvinnulífi sökum þess. Í skýrslu Stefáns Hardonk o.fl. (2021) um tækifæri innan nýsköpunar, 

kemur fram að viðmælendur þeirra úr röðum fatlaðs fólks sem hefur beitt sér fyrir 

mannréttindum, töldu að fatlaðir einstaklingar vildu almennt tækifæri til að vinna á 
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almennum vinnumarkaði. Eins kemur fram í máli þeirra að þau telja að meiri virðing væri 

fólgin í því að fá laun en örorkubætur svo greiðsla bótanna í formi launa yrði til bóta. Í sömu 

skýrslu kemur fram að starfsfólk aðgreindra vinnustaða er tilbúið að styðja fólk til þátttöku í 

frumkvöðlastarfi og það sama á við um stuðning á almennum vinnumarkaði Halldóra Þ. 

Jónsdóttir (munnleg heimild 5. maí 2021). 

Við skoðun þessa efnis hef ég velt fyrir mér ástæðum þess að ekki gengur betur en raun 

ber vitni og eftirfarandi spurningar hafa komið upp í hugann: Getur verið að erfiðast reynist 

að horfa fram hjá skerðingum hvers og eins þegar metið er hvort viðkomandi gæti unnið 

vinnu á almennum vinnumarkaði? Getur verið að við eigum aðeins eftir að stíga skrefið þar 

sem viðurkennt er að fólk getur alla hluti ef það fær þá aðstoð sem það þarf? Einblínum við 

of mikið á að finna atvinnu sem fólk getur stundað eitt og óstutt í stað þess að finna störf 

sem fólk getur sinnt, í þann tíma sem hentar hverjum og einum og með viðeigandi aðstoð? 

Að mínu mati er hægt að svara öllum þessum spurningum játandi. Þrátt fyrir það tel ég að 

ástæða sé til að vera bjartsýn á að möguleikar til aukinnar atvinnuþátttöku fólks með 

þroskahömlun séu fyrir hendi. Því, eins og fram hefur komið í þeim rannsóknum sem hér 

hafa verið nefndar er margt fólk með þroskahömlun með stuðning á aðgreindum 

vinnustöðum sem gæti eins vel nýst á almennum vinnustöðum. Það færist einnig í aukana að 

fólk hafi NPA þjónustu (Notendastýrða persónulega aðstoð) sem einnig gæti nýst sem 

stuðningur í vinnu.  

Möguleikarnir eru margir og að mínu mati er mikilvægt að fyrir hendi séu fjölbreyttar 

leiðir sem koma til móts við þarfir hvers og eins. Fólk er eins misjafnt og það er margt og 

stuðningsþörf mjög einstaklingsbundin, áhugasvið og hæfileikar mismunandi og þannig 

mætti lengi telja. Því er brýnt að tekið sé tillit til áhuga og getu hvers og eins, stuðningur 

einstaklingsmiðaður og möguleikar til náms og starfs fjölbreyttir. Ég tel að starfsnám í líkingu 

við Project SEARCH gæti verið mjög góð viðbót við þau tilboð sem nú þegar eru í boði. 

Verkferlar þess verkefnis miða að því að undirbúningur er vandaður, verkferlar eru skýrir og 

gott samstarf er við fyrirtæki þar sem verkefnið hefur verið innleitt. Meiri stuðningur er í 

boði á vinnustaðnum en AMS getur boðið upp á eins og staðan er í dag. Væri hann efldur 

gæfist fleirum tækifæri á atvinnuþátttöku. Ég komst að því við skoðun á umræðu og skýrslum 

sem gefnar hafa verið út á síðustu tveimur árum að það er raunverulegur meðbyr. 

Atvinnulífið virðist vera tilbúnara að taka á móti fötluðu fólki og stjórnvöld meðvitaðri um 

sínar skyldur til að greiða götur þess út á atvinnumarkaðinn. Nú þegar er miklum fjármunum 

veitt í aðgreinda vinnustaði sem nýta mætti á annan og uppbyggilegri hátt. Mikilvægt er að 

nýta þennan meðbyr til að halda áfram til góðra verka. Ég vona svo sannarlega að hann skili 

fötluðu fólki fleiri atvinnutækifærum og að það verði ráðið til starfa á jafningjagrundvelli. 
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Með breyttri sýn og hugsun ættum við að sjá tölulega aukningu á ráðningu fatlaðs fólks til 

starfa á almennum vinnumarkað, þar sem það stendur jafnfætis ófötluðu fólki. 

Mér finnst vel við hæfi að enda á orðum Unnar Jónsdóttur sem fór haustið 2019 til 

Jelgava í Lettlandi í tengslum við Nord+ verkefnið „Freedom of my choice” fyrir Íslands hönd. 

Unnur valdi að fjalla um réttinn til vinnu á almennum vinnumarkaði. Hún orðar sínar 

skoðanir á eftirfarandi hátt: 

Það sem mér finnst mikilvægt er að hafa vinnu og verkefni við hæfi. Mér 

finnst líka mikilvægt að geta skipt um vinnu þegar ég vil. Ég vil hafa fjölbreytt 

verkefni. Það skiptir mig miklu máli að fá stuðning á vinnustaðnum og vera 

ekki að vinna alein. Það sem gerir mig leiða er að vera að vinna ein. Ég vil ekki 

vera með einhæf verkefni. Mér finnst mikilvægt að geta skipt um vinnu þegar 

mér hentar en þurfa ekki að bíða heima. Mér finnst að allir eigi að hafa rétt á 

að velja sér vinnu við hæfi og geta skipt um vinnu ef þá langar til. 

     (Ás styrktarfélag, 2020) 



30 

Heimildaskrá 

Álfheiður Hafsteinsdóttir. (2020). MA ritgerð í Fötlunarfræðum og opinberri stjórnsýslu, 
“þetta er bara það sem var í boði” um aðgreinda vinnustaði fyrir fatlað fólk. Háskóli 
Íslands, Félagsvísindasvið. 

Ás styrktarfélag. (2020. 5.mars). Unnur Jónssdóttir. Frelsi til að velja NPAD 2019. [myndband] 
https://www.youtube.com/watch?v=w-xq3W9-xmU 

Daston, M., Riehle, J.E. og Rutkowski, S. (2012). High school transition that works!, Paul H. 
Brookes publishing. 

Dóra S. Bjarnason. (2003). Fullorðinshlutverk og fötlun, Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri). 
Fötlunarfræði nýjar íslenskar rannsóknir (bls.153-174). Háskólaútgáfan. 

Ferguson, P. og Ferguson, D. (1993). The promise of adulthood. 
https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=ed
ucation_books  

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2012). Atvinnuþátttaka fólks með þroskahömlun sem lokið hefur 
starfstengdu diplomunámi frá Háskóla Íslands, Tímarit um menntarannsóknir, 10. árg. 
(1.tölublað). Háskóli Íslands. https://timarit.is/page/6689470#page/n86/mode/2up  

Hardonk, Stefan og Sandra Halldórsdóttir. (2021). Work inclusion through Supported 
Employment? Perspectives of job counsellors in Iceland. Scandinavian Journal of 
Disability Research,2 (1), bls. 39-49. http://doi.org/10.16993/sjdr.767 

Háskóli Íslands. (e.d.). Um starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun. 
https://www.hi.is/menntavisindasvid_ithrotta_tomstunda_og_throskathjalfadeild/u
m_starfstengt_diplomanam_fyrir_folk_med_throskahomlun 

Hlutverk, samtök um vinnu og verkþjálfun. (e.d.). aðilar Hlutverks. 
https://hlutverk.is/?page_id=89 

Ingibjörg M. Ísaksdóttir og Ævar H. Kolbeinsson. (2001). Atvinna með stuðningi-Meira en 
áratugar reynsla á Reykjanesi. https://www.mbl.is/greinasafn/grein/599643/ 

Lög um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir nr. 38/2018  38/2018: Lög 
um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir | Lög | Alþingi 
(althingi.is) 

Mann, G.og Kraayenoord, C. (2011). The influence of Wolf Wolfensberger and his ideas, 
International Journal of Disability, Development and Education, 58:3, 203-211. 
http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2011.598374 

Margrét Margeirsdóttir. (2001). Fötlun og samfélag: Um þróun í málefnum fatlaðra, 
Háskólaútgáfan. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2020). Tækifæri ungs fólks með þroskahamlanir og 
skyldar raskanir að loknu námi á starfsbraut, tillögur verkefnahóps, Stjórnarráð 
Íslands. https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-
rit/2020/12/03/Taekifaeri-ungs-folks-med-throskahomlun-og-skyldar-raskanir-ad-
loknu-nami-a-starfsbraut-tillogur-starfshops/  

https://www.youtube.com/watch?v=w-xq3W9-xmU
https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=education_books
https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1014&context=education_books
https://timarit.is/page/6689470#page/n86/mode/2up
http://doi.org/10.16993/sjdr.767
https://www.hi.is/menntavisindasvid_ithrotta_tomstunda_og_throskathjalfadeild/um_starfstengt_diplomanam_fyrir_folk_med_throskahomlun
https://www.hi.is/menntavisindasvid_ithrotta_tomstunda_og_throskathjalfadeild/um_starfstengt_diplomanam_fyrir_folk_med_throskahomlun
https://hlutverk.is/?page_id=89
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/599643/
https://www.althingi.is/lagas/151b/2018038.html
https://www.althingi.is/lagas/151b/2018038.html
https://www.althingi.is/lagas/151b/2018038.html
http://dx.doi.org/10.1080/1034912X.2011.598374
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/12/03/Taekifaeri-ungs-folks-med-throskahomlun-og-skyldar-raskanir-ad-loknu-nami-a-starfsbraut-tillogur-starfshops/
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/12/03/Taekifaeri-ungs-folks-med-throskahomlun-og-skyldar-raskanir-ad-loknu-nami-a-starfsbraut-tillogur-starfshops/
https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/stakt-rit/2020/12/03/Taekifaeri-ungs-folks-med-throskahomlun-og-skyldar-raskanir-ad-loknu-nami-a-starfsbraut-tillogur-starfshops/


31 

Migliore, A., Mank, D., Grossi, T., og Rogan, P. (2007). Integrated employment or sheltered 
workshops: Preferences of adults with intellectual disabilities, their families, and staff. 
Journal of Vocational Rehabilitation, 26(1), 5-19. 

Priestley, M. (2003). Disability A life course approach, Polity www.polity.co.uk 

Rannveig Traustadóttir. (2003). Fötlunarfræði-Sjónarhorn, áherslur og aðferðir á nýju 
fræðasviði. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar 
rannsóknir (bls.17-51) Háskólaútgáfan. 

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi-Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra 
hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 
fræðasviði. Háskólaútgáfan. 

Rice, J. og Rannveig Traustadóttir. (2011). Fátækt fötlun og velferð. Samantekt á stöðu 
fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum rannsóknum frá árunum 200-2013, 
Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum, Háskóli Íslands. 
https://doi.org/10.13177/irpa.a.2011.7.2.9  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 27. grein/2007 

Samtök atvinnulífsins. (2020, 12.nóvember). Atvinnulífið á verkefni fyrir alla. 
https://sa.is/frettatengt/frettir/atvinnulifid-a-verkefni-fyrir-alla-hvatning-undirritud 

Stefán Hardonk, Sandra Halldórsdóttir og Sara Mildred Harðardóttir. (2021). Fjölbreytt störf 
og verkefni, tækifæri fyrir fatlað fólk innan nýsköpunar. Rannsóknarsetur í 
fötlunarfræðum, Háskóli Íslands. 

Vinnumálastofnun. (2020). umsókn um verndaða vinnu hæfingu og virkniþjálfun. 
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-verndada-vinnu-haefingu-og-
virknithjalfun 

Vinnumálastofnun. (2021). Umsókn um atvinnu með stuðningi. 
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-atvinnu-med-studningi-og-
sertaeka-radgjof 

Þingskjal nr. 1000-434/2016-2017, Þingsályktun um stefnu og framkvæmdaáætlun í 
málefnum fatlaðs fólks fyrir árin 2017-2021. 
https://www.althingi.is/altext/146/s/1000.html 

 

http://www.polity.co.uk/
https://doi.org/10.13177/irpa.a.2011.7.2.9
https://sa.is/frettatengt/frettir/atvinnulifid-a-verkefni-fyrir-alla-hvatning-undirritud
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-verndada-vinnu-haefingu-og-virknithjalfun
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-verndada-vinnu-haefingu-og-virknithjalfun
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-atvinnu-med-studningi-og-sertaeka-radgjof
https://vinnumalastofnun.is/umsoknir/umsokn-um-atvinnu-med-studningi-og-sertaeka-radgjof
https://www.althingi.is/altext/146/s/1000.html

