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Fatlaðir háskólanemendur óskast! 

Þróun rannsókna á aðgengi fatlaðra nemenda að námi á 
háskólastigi 

Laufey Elísabet Löve 
Rannveig Traustadóttir 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

Á síðustu áratugum hefur aðgangur almennings að háskólanámi aukist mjög, bæði hér 
á landi og erlendis. Þessi þróun hefur orðið samfara aukinni áherslu stjórnvalda á 
samfélagslegt mikilvægi þess að fjölga því fólki sem leggur stund á háskólanám og 
einnig á að höfða til breiðari hóps nemenda. Í þessu skyni hafa stjórnvöld til dæmis í 
Bretlandi og Bandaríkjunum hvatt háskólastofnanir til að leggja sérstaka áherslu á að 
laða til náms hópa samfélagsins sem til þessa hafa síður sótt nám í háskólum (Riddell, 
Tinklin og Wilson, 2005; Shaw, 2009).  

Þegar litið er til fatlaðs fólks og þátttöku þess í námi á háskólastigi, sýna rannsóknir 
að ekki hefur orðið sambærileg aukning meðal þessa hóps nemenda og annarra. 
Þannig er hlutfall fatlaðra einstaklinga sem stunda háskólanám lægra en ætla mætti 
þegar horft er til fjölda fatlaðs fólks innan samfélagsins í heild (Riddell o.fl., 2005; 
Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar aðstæður á Íslandi eru skoðaðar gerir skortur á 
handbærum tölulegum upplýsingum um heildarfjölda fatlaðs fólks og fjölda fatlaðs 
fólks í háskólanámi erfitt fyrir um mat á stöðu mála. Hins vegar má benda á, líkt og 
fram kemur í skýrslu Íslands til The academic network of European disability experts (ANED) 
(Traustadóttir, Rice, Björnsdóttir og Smith, 2010), að á skólaárinu 2009-2010 notfærðu 
650 nemendur sér sértæk námsúrræði við Háskóla Íslands, það er 4.4% af þeim 14.639 
nemendum sem skráðir voru í skólann (Háskóli Íslands, e.d.).  

Mikilvægi háskólamenntunar fyrir fatlað fólk er ótvírætt og má í því sambandi 
benda á bandarískar rannsóknir sem sýna að á sama tíma og fatlað fólk almennt er 
síður líklegt til að vera virkt á bandarískum vinnumarkaði, kemur í ljós að fatlað fólk 
sem lokið hefur háskólagráðu er jafn líklegt til að vera í vinnu og aðrir (Madus, 2006; 
Shaw, 2009). Þannig er ljóst að það að ljúka háskólagráðu getur skipt sköpum hvað 
afkomumöguleika og stöðu á vinnumarkaði varðar og verið valdeflandi fyrir fatlað 
fólk í efnahagslegu og atvinnulegu tilliti (Fuller, Healey, Bradley og Hall, 2004; Shaw, 
2009). Í könnun á málefnum fatlaðs fólks við Háskóla Íslands kemur fram að fatlaðir 
háskólanemendur töldu háskólanám mikilvægt til að styrkja stöðu sína og möguleika á 
vinnumarkaði (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010).  

Það er þó ekki aðeins fatlað fólk sjálft sem hefur hag af opnara og fjölbreyttara 
háskólasamfélagi. Í skýrslu Syracuse háskóla frá árinu 2003, Beyond compliance: An 
information package on the inclusion of people with disabilities in postsecondary education, kemur 
fram að helstu rökin fyrir því að háskólastofnanir taki breytingum til að tryggja jafnt 
aðgengi fatlaðs fólks séu að með því verði háskólasamfélagið og það starf sem þar er 
unnið auðugra. Bent er á að sjónarhorn fatlaðs fólks gefi nýja sýn á samfélagið og alla 
uppbyggingu þess, gildi, viðhorf, stjórnsýslu, sem og einstaklinginn og ábyrgð hans 
(Cory, Taylor, Walker og White, 2003). Það er því ljóst að fatlað fólk og íslenskt 
samfélag í heild eiga mikið undir því að auka og efla aðgengi til náms og tryggja að 
fatlað fólk geti sótt menntun á efstu þrepum menntakerfisins.  
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Samfelld menntastefna 

Í kjölfar réttindabaráttu fatlaðs fólks, líkt og ýmissa annarra minnihlutahópa á sjöunda 
áratugnum, hefur lagalegt jafnrétti verið staðfest, þar með talið til aðgengi að 
háskólanámi. Lagalegur réttur hefur verið mikilvægur grundvöllur framfara varðandi 
aðgengi að háskólanámi (Konur, 2006; Riddell, Tinklin og Wilson, 2005), en hefur 
einnig vakið spurningar um hvað veldur því að þrátt fyrir lagalegan rétt skilar fatlað 
fólk sér ekki inn í háskóla til jafns við aðra (Fuller o.fl., 2004; Riddell, Tinklin og 
Wilson, 2005).  

Í grein sinni Fatlaðir háskólastúdentar bendir Rannveig Traustadóttir (2006b) á 
mikilvægi þess að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að menntakerfinu á öllum stigum. Þessa 
áherslu er einnig að finna hjá Konur (2006) sem bendir á að aukin hlutdeild fatlaðs 
fólks í menntun á háskólastigi grundvallist á samfelldri löggjöf sem tryggi fötluðum 
börnum og unglingum raunverulegt aðgengi að almenna skólakerfinu. Mikilvægi þessa 
þáttar kemur skýrt fram í samanburðarrannsókn sem tók til þriggja þýskumælandi 
Evrópulanda. Í ljós kom að lágt hlutfall fatlaðra háskólanemenda mátti rekja til 
menntastefnu þessara landa þar sem flestir fatlaðir nemendur höfðu verið aðgreindir 
frá öðrum og fengið kennslu í sérskólum eða sérdeildum. Sýnt þótti að kröfur í 
þessum aðgreindu námsúrræðum væru ekki sambærilegar við það sem tíðkaðist í 
almenna skólakerfinu og nemendur því skort nauðsynlegan undirbúning fyrir nám á 
háskólastigi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Á Íslandi hefur verið kveðið á um rétt fatlaðra barna til að sækja menntun innan 
almenna skólakerfisins síðan 1977 þegar sett var í fyrsta sinn Reglugerð um sérkennslu 
nr. 270, 1977. Þessi réttur hefur verið ítrekaður margsinnis í lögum og reglugerðum, 
nú síðast í Lögum um grunnskóla nr. 91, 2008. Aðgengi fatlaðra barna og ungmenna 
að almenna skólakerfinu hefur batnað eins og kemur fram í skýrslu Íslands til The 
academic network of European disability experts (ANED), þar sem fjallað er um stöðu mála 
á Íslandi hvað varðar jafnrétti til menntunar og starfsnáms fyrir ungt fatlað fólk 
(Traustadóttir o.fl., 2010). Þrátt fyrir það skortir enn mikið á og bent er á að stefnunni 
um skóla án aðgreiningar sé ekki framfylgt að sama marki í grunn- og framhaldsskóla 
og í leikskólum. Jafnframt kemur fram að þótt fatlaðir nemendur og ófatlaðir sæki 
sama skóla þá fer kennsla fatlaðra nemenda í raun að miklu leyti fram utan almenna 
kerfisins (sbr. líka Dóra S. Bjarnason, 2003, 2004 og Kristín Björnsdóttir, 2002). Þá er 
bent á að enn séu til staðar sérskólar fyrir fötluð börn og aðgreindar námsbrautir fyrir 
fatlaða nemendur (Traustadóttir o.fl., 2010). Einnig er áréttað að talsvert sé um sér-
deildir og sérgreind námsúrræði fyrir fatlaða nemendur innan framhaldsskólakerfisins 
og að mjög skorti á kerfisbundinn stuðning við fatlaða nemendur á framhalds-
skólastigi. Höfundar skýrslunnar benda á að þegar horft er til framangreindra þátta 
megi draga í efa að íslenskt menntakerfi í heild uppfylli í raun markmið Samnings 
Sameinuðu þjóðanna um menntun án aðgreiningar, en Ísland hefur undirritað 
Samninginn og vinnur nú að því að fullgilda hann (Samningur um réttindi fatlaðs 
fólks, 2007). 

Svo virðist því sem fatlað fólk á Íslandi búi almennt við lakari menntunarskilyrði 
en aðrir. Má í því sambandi benda á að þegar litið er til þeirra einstaklinga sem eiga 
rétt á örorkubótum kemur í ljós að rúmur helmingur þeirra er aðeins með grunnskóla-
próf en þegar litið er til íslensku þjóðarinnar í heild, þá er þetta hlutfall rétt yfir þrjátíu 
prósentum. Þannig er ljóst að menntunarstig örorkuþega á Íslandi er almennt lægra en 
þegar litið er til þjóðarinnar í heild (Traustadóttir o.fl., 2010). 
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Háskóli Íslands 

Stefna Háskóla Íslands í málefnum fatlaðs fólks er að mati höfunda ANED 
skýrslunnar hvað framsæknust hvað þennan málaflokk varðar í íslensku menntakerfi. 
Ljóst er að aukning hefur orðið á fjölda fatlaðra nemenda við skólann þótt nákvæmar 
tölulegar upplýsingar skorti. Þannig er hlutfall nemenda sem óska eftir sérúrræðum í 
námi rúm 4 prósent, og er það svipað hlutfall og kemur fram í erlendum rannsóknum 
(Rannveig Traustadóttir, 2006; Riddell o.fl., 2005). Sama er að segja um það hvernig 
þessi hópur nemenda er samsettur. Riddell, Tinklin og Wilson benda á að aukning 
breskra nemenda sem notfæra sér sértækan stuðning í námi verði að mestu skýrð með 
fjölgun meðal nemenda með dyslexiu, en þeir eru um helmingur þeirra sem nýta sér 
sértækan stuðning. Þá kemur í ljós að jafnframt má greina einhverja hlutfallsfækkun 
meðal nemenda með miklar skyn- og líkamlegar skerðingar (Riddell o.fl., 2005). Í 
skýrslu Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands, Málefni fatlaðs fólks við Háskóla Íslands 
2007-2009, kemur fram að lítil aukning hefur orðið meðal hreyfihamlaðra nemenda, 
sjónskertra og heyrnaskertra og er hlutfall þeirra samanlagt af heildarfjölda nemenda 
undir 0,5 prósentum (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Athyglisvert 
er að sjá samhljóm með þróun hvað þennan málaflokk varðar innan Háskóla Íslands 
og innan breskra háskóla. 

Bent hefur verið á að erfitt aðgengi að byggingum Háskóla Íslands kunni að vera 
skýringaþáttur hvað varðar hlutfallslega litla aukningu nemenda sem búa við líkamlega 
og skynræna skerðingu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í skýrslu Félagsvísinda-
stofnunar kemur fram að aðgengi að nýjustu byggingum skólans sé metið ágætt, en þó 
með nokkrum undantekningum (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). 
Hins vegar kom fram í úttekt á eldri byggingum frá árinu 2004 að aðgengi var 
óviðunandi. Ljóst er því að þó aðgengi hafi batnað frá því sem áður var vantar enn á 
og nauðsyn að bæta aðgengi bæði utandyra og innan (Auður M. Leiknisdóttir og Ásdís 
A. Arnalds, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Mat nemenda sjálfra 

Það er ljóst að jafn réttur að lögum til náms á háskólastigi er aðeins einn þeirra þátta 
sem ráða úrslitum um raunverulega möguleika fatlaðs fólks til að stunda háskólanám. 
Til að skýra hvaða hindranir eru í vegi fatlaðra háskólanema hafa ýmsir og oft á tíðum 
samverkandi þættir verið nefndir til sögunnar. Má þar nefna ytri þætti eins og aðgengi 
að og innan bygginga, sem og samfellda menntastefnu sem skilar nemendum inn í 
nám á háskólastigi. Þá hefur í auknum mæli verið bent á nauðsyn þess að huga að innri 
þáttum eins og því hvernig kennslu og námsmati er háttað (Konur, 2006; Riddell o.fl., 
2006). Full ástæða er til að staldra við þennan þátt því komið hefur í ljós í breskum 
rannsóknum að jafnvel þeir fötluðu nemendur sem standa jafnfætis ófötluðum við 
upphaf náms á háskólastigi eiga frekar á hættu að dragast aftur úr og eru jafnframt 
síður líklegir til að ljúka námi með gráðu (Fuller o.fl., 2004). Bandarískar tölur sýna 
einnig að fatlaðir háskólanemar eru mun líklegri til að hellast úr lestinni áður en þeir 
ljúka háskólaprófi (Shaw, 2009).  

Bent hefur verið á nauðsyn þess að gefa fötluðum háskólanemendum sjálfum 
orðið til að fá skýrari mynd af því hvaða hindranir eru í vegi þeirra og hvernig 
mögulegt sé að fjarlægja þær. Rannsóknum sem leita eftir sjónarhorni nemenda sjálfra 
með því að gefa þeim orðið voru fátíðar í fyrstu en hefur fjölgað og má þar sem dæmi 
nefna rannsóknir Hall og Tinklin (1998), Borland og James (1999), Holloway (2001), 
Fuller o.fl. (2004), Riddell o.fl. (2005), Madriaga (2007) og Vickerman og Blundell 
(2010). Einnig má geta tveggja nýrlegra íslenskra BA ritgerða sem beindu sjónum að 
upplifun nemenda við Háskóa Íslands á aðgengi að námi á háskólastigi (Guðrún Linda 
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Björgvinsdóttir, 2010; Pála Kristin Bergsveinsdóttir, 2007). Framangreindar rannsóknir 
hafa beitt bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum til að afla upplýsinga um 
afstöðu og mat fatlaðra nemenda sjálfra. Þá hafa rannsóknir einnig beinst að 
viðhorfum háskólakennara og starfsfólks, samanber rannsókn Riddell o.fl. (2006). 
Allar eiga þessar rannsóknir það sameiginlegt að byggja á félagslegu sjónarhorni á 
fötlun, það er að líta ekki svo á að erfiðleikar nemenda stafi af skerðingu þeirra, hvort 
heldur líkamlegri eða andlegri, heldur því að ekki hafi tekist að fjarlægja hindranir í 
umhverfinu og skort hafi á að stofnanir sjálfar bregðist við að fyrra bragði til að 
tryggja full réttindi fatlaðra nemenda (Vickerman og Blundell, 2010).  

Ýmsir áhugaverðir þættir hafa komið í ljós þegar nemendur sjálfir eru spurðir 
hvernig þeir meti aðstæður og hvað megi betur fara. Í rannskókn Fullers o.fl. (2004) á 
mati breskra háskólanemenda á þeim hindrunum sem þeir töldu að stæðu þeim í vegi í 
háskólanámi kom í ljós að tæpur helmingur, eða 44 prósent, nefndi hindranir tengdar 
kennslu og kennsluháttum. Meðal þeirra atriða sem nefnd voru var að kennarar töluðu 
of hratt og fjarlægðu sjónræn kennslugögn eins og glærur of fljótt. Sömuleiðis áttu 
sumir nemendur í erfiðleikum með að hlusta eða horfa og skrifa glósur samtímis. Þá 
nefndu nemendur erfiðleika við að taka þátt í umræðum og spyrja vegna þess að 
viðkomandi var þannig staðsettur í kennslustofunni að erfitt var að heyra og sjá 
kennara og hina nemendurna. Einnig kom fram að hluti kennara var ekki tilbúinn til 
að sýna sveigjanleika og heimiluðu til dæmis ekki hljóðupptöku í kennslutímum, gerðu 
óraunhæfar kröfur um magn lesefnis og gættu þess ekki að gögn sem dreift var í 
tímum væru aðgengileg. Bent var á að lánstími á bókasafni væri of stuttur. Þá taldi 
helmingur nemenda próf og próffyrirkomulag vera hindrun (Fuller o.fl., 2004). 

Í nýrri íslenskri könnun á afstöðu fatlaðra nemenda við Háskóla Íslands til 
aðgengis að námi var meðal annars bent á að oft væru sérúrræði ekki nægjanlega 
sniðin að þörfum hvers og eins og nýttust því ekki sem skyldi (Guðrún Linda 
Björgvinsdóttir, 2010). Áberandi var einnig hversu títt nemendur nefndu skort á 
upplýsingum um það hvers konar stuðningur væri í boði, hvar ætti að leita hans og 
hverjir ættu rétt á stuðningi. 

Fordómar gegn fötlun  

Athyglisvert er að fatlaðir nemendur, bæði í könnunum hér á landi og erlendis, nefna 
ítrekað skort á upplýsingum. Madriaga (2007) hefur bent á að ein algengasta birtingar-
mynd fötlunarfordóma (disablism) innan menntakerfisins sé einmitt skortur á 
upplýsingum sem miði að því að styðja við framtíðarmöguleika fatlaðra nemenda. 
Þetta á sérstaklega við um nám á háskólastigi (Vickerman og Blundell, 2010). Madriaga 
(2007) bendir á að fötlunarfordómar séu afleiðing ríkjandi viðhorfa samfélagsins sem 
byggjast á svonefndu læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun sem lítur á fólk sem býr við 
skerðingu sem gallað, getulítið og líf þess sem harmleik (Rannveig Traustadóttir, 
2006a). Slík viðhorf leiða til ákveðins vítahrings. Viðhorf einstaklinga og stofnana í 
garð hópa sem álitnir eru öðruvísi en það sem telst „eðlilegt“ leiðir, oftast ómeðvitað, 
til útilokunar og framandgerningar þessara hópa og viðheldur þannig einangrun þeirra 
(Ahmand, 2000; Madriaga, 2007). Bent hefur verið á að slík viðhorf eru í eðli sínu til 
þess fallin að draga úr möguleikum fatlaðs fólks til valdeflingar (Madriaga, 2007). 
Rannsókn Madriaga (2007) sýndi að slíkir fordómar einkenndu enn ferla innan bresks 
háskólasamfélags og hvernig tekið var á málum fatlaðra nemenda, þrátt fyrir skýra 
löggjöf um jafnrétti fatlaðs fólks til náms.  

Dæmi um fordóma í garð fatlaðs fólks má sjá þegar kynningarefni háskóla ætlað 
tilvonandi nemendum er skoðað. Rannsókn Ralph og Boxall (2005) á slíku efni leiddi í 
ljós að þau gögn sem fatlaðir nemendur fengu í hendur voru í raun sjaldnast hönnuð 
sem kynningarefni fyrir nýja nemendur heldur efni ætlað þeim sem þegar höfðu hafið 
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nám. Þannig var ekki markvisst höfðað til fatlaðs fólks sem tilvonandi nemenda og 
það hvatt til háskólanams, heldur var áherslan lögð á að koma til móts við þá fötluðu 
nemendur sem þegar höfðu hafið nám. Höfundar benda á nauðsyn þess að háskóla-
samfélagið taki að skilgreina fatlaða nemendur sem markhóp þegar starf háskóla er 
kynnt með það að markmiði að laða að tilvonandi nemendur.  

Miklivægi viðhorfa kennara og starfsfólks 

Þegar horft er til rannsókna sem gerðar hafa verið á aðgengi fatlaðs fólks að 
háskólanámi má greina ákveðinn samhljóm (Fuller o.fl., 2004; Konur, 2006; Madriaga, 
2007; Riddell o.fl., 2006; Vickerman og Blundell, 2010) um mikilvægi viðbragða og 
jákvæðrar afstöðu kennara og starfsfólks hvað varðar aðgengilega kennsluhætti og að 
námsefnið og kennsluformið sé markvisst gert aðengilegt fyrir fatlaða nemendur. 
Konur (2006) bendir á að þetta sé og verði reyndin meðan túlkun á hvað sé viðeigandi 
aðlögun að lögum sé látið vera í höndum kennara sjálfra. 

Í þessu ljósi er fróðlegt að líta til könnunar sem gerð var meðal kennara og 
starfsfólks innan fjögurra breskra háskólastofnana. Í ljós kom að viðhorf kennara og 
starfsfólks voru afar mismunandi. Þannig lýstu sumir yfir mjög jákvæðum viðhorfum 
til þess að breyta kennsluháttum með það fyrir augum að auðvelda aðgengi að námi en 
einnig komu fram þau sjónarmið að slíkri aðlögun fylgdi mikill kostnaður og vinna í 
þágu fárra nemenda. Þá komu fram áhyggjur af því að með því að aðlaga kennslu og 
námsmat að þörfum fatlaðra nemenda væri verið að minnka námskröfur og einnig að 
slíkt mismunaði ófötluðum nemendum (Riddell o.fl., 2006). Könnunin leiddi einnig í 
ljós að umræðan beindist mest að aðgengi að kennslustofum og sveigjanlegt 
prófafyrirkomulag Mun minni áherslu var á að aðlaga námsefnið. 

Algild hönnun – Aðgengi fyrir alla 

Viðbrögð við athugasemdum á borð við þær sem raktar eru hér að framan hafa leitt til 
aukinnar áherslu á breytingar innan háskólastofnana sjálfra, þannig að kennsluhættir 
og kennsluform taki mið af þörfum sem flestra. Í þessu sambandi hefur verið bent á 
hugmyndafræðina að baki algildri hönnun (universal design).  

Í annarri grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er 
algild hönnun skilgreind þannig:  

 
... „algild hönnun“ merkir hönnun framleiðsluvara, umhverfis, áætlana og 
þjónustu sem allir geta nýtt sér, að því marki sem aðstæður leyfa, án þess 
að koma þurfi til sérstök útfærsla eða hönnun. „Algild hönnun“ útilokar 
ekki hjálpartæki fyrir tiltekna hópa fatlaðs fólks, sé þeirra þörf. 
 

Með því að útfæra hugmyndafræðina um algilda hönnun þannig að kennsluhættir 
uppfylli meginmarkmið hennar má gera kennsluform innan menntastofnunarinnar í 
heild þannig úr garði að ekki þurfi að bregðast við með því að aðlaga kennsluhætti í 
hverjum áfanga fyrir sig.  

 Mjög yfirgripsmikla og skýra skilgreiningu á algildri hönnun í kennslu er að finna í 
bandarískum alríkislögum. Þar er „universal design for learning“, eða „kennsluhættir 
byggðir á algildri hönnun“, skilgreindir þannig: 

Fræðilega viðurkennd umgjörð sem er leiðbeinandi hvað varðar kennsluhætti: 
 



Laufey Elísabet Löve, Rannveig Traustadóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

169 

1. Skapar sveigjanleika í því hvernig upplýsingum er komið á framfæri og 
hvernig nemendur geta tjáð sig og komið til skila sínum skilningi og getu og 
einnig hvað það varðar hvernig áhugi nemenda er vakinn. 

2. Dregur úr hindrunum í kennslu, veitir viðeigandi aðlögun, styður við og 
hvetur, um leið og væntingum er haldið háum í garð allra nemenda, þar með 
talið fatlaðra nemenda (Higher Education Opportunity Act, 2008). 

 
Séu slíkir kennsluhættir hafðir að leiðarljósi innan menntastofnunar í heild er bent 

á að hugsanlegt sé að nemendur sem búa við skerðingu þurfi ekki að leita til sérstakra 
aðila eins og náms- og starfsráðgjafa um aðstoð. Algild hönnun byggir á því að búið er 
að hugsa fyrir þörfum ólíkra hópa og aðlaga kennsluhætti sem hluta af uppbyggingu 
námskeiðisins (Scott, McGure og Shaw, 2003). 

Kennsluhættir undir þessum formerkjum myndu auðvelda mjög aðgengi að námi 
fyrir fatlaða nemendur. Það væri ekki lengur undir mati og viðhorfum hvers kennara 
eða deildar hvenær kröfum um aðgengi að kennslu væri fullnægt og málefni fatlaðra 
nemenda væru ekki á jafn afgerandi hátt bundin við skrifstofu starfs- og námsráðgjafa. 
Hér væri því um mjög valdeflandi umhverfi fyrir fatlaða nemendur að ræða sem líkt og 
Fuller o.fl. (2004), Shaw (2009) og fleiri hafa bent á að myndi í raun koma mun fleirum 
en fötluðum nemendum til góða við nám á háskólastigi. 

Lokaorð 

Mikilvægi háskólamenntunar fyrir fatlað fólk er ótvírætt og getur skipt sköpum hvað 
afkomumöguleika og stöðu á vinnumarkaði varðar, auk þess að vera valdeflandi fyrir 
einstaklinginn og ávinningur fyrir samfélagið í heild, innviði þess og stoðir. Þær 
rannsóknir sem hér hafa verið raktar leita svara við spurningunni um hvað veldur því 
að þrátt fyrir skýran lagalegan rétt um jafnt aðgengi að námi á háskólastigi, skila 
fatlaðir nemendur sér ekki til jafns við aðra inn í háskóla. Horft hefur verið til 
mikilvægis ytri þátta líkt og samfelldrar menntastefnu og aðgengi að byggingum sem 
og innri þátta svo sem kennsluhátta og námsmats. Þá hefur sjónum verið beint að 
fötluðum háskólanemendum sjálfum og reynslu þeirra sem sérfræðingum í sínum 
málefnum og því hvað betur megi fara. 

Dregin hefur verið athygli að því hvernig viðtekin letjandi viðhorf og fordómar í 
garð fatlaðs fólks koma fram í menntakerfinu, sérstaklega þegar að háskólamenntun 
kemur og hvernig þau endurspegla ráðandi viðhorf um að háskóli sé ekki vettvangur 
fyrir fatlað fólk og því ekki sérstök þörf á að höfða til þess sem væntanlegra nemenda 
eða gera sérstaklega ráð fyrir því í uppbyggingu starfsins. 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt hversu mikilvæg jákvæð afstaða kennara og 
starfsfólks er til að auðvelda fötluðum nemendum aðgengi að námi og hversu ólík 
viðhorf einstakra kennara og starfsfólks eru hvað þetta varðar. Til þess að komast hjá 
tilviljanakenndri úrlausn í málefnum fatlaðra nemenda og stuðla að heildstæðri stefnu 
hefur verið bent á mikilvægi hugmyndafræðinnar að baki algildri hönnun sem útfæra 
má bæði hvað ytri og innri þætti varðar og stuðla þannig að breyttu háskólasamfélagi 
sem gerir ráð fyrir fjölbreyttum hópi nemenda með ólíkar en jafngildar þarfir. 

Komin er fram háværari krafa um að háskólasamfélagið taki breytingum og geri ráð 
fyrir öllum hópum þess fólks sem saman byggir það lýðræðislega samfélag sem 
háskólar vaxa, starfa og þroskast í. Slík breyting hefur ekki aðeins gildi fyrir fatlað fólk 
heldur háskólasamfélagið allt. Það að beita sjónarhorni fatlaðs fólks á viðfangsefnin 
gefur nýja sýn á samfélagið, uppbyggingu þess, gildi, viðhorf, stjórnsýslu, sem og 
einstaklinginn. Með því að virkja krafta fatlaðs fólks má dýpka og auðga 
háskólasamfélagið og það vísindastarf sem þar er unnið. 
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