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Útdráttur 

 
Í þessari rannsókn er fjallað um náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun. Byggt er á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar. Markmið 

rannsóknarinnar er að koma á framfæri reynslu þátttakenda af ráðgjöf varðandi 

mikilvæg tímamót í lífi fólks með þroskahömlun, svo sem tilfærslu milli 

skólastiga og frá skóla út í atvinnulíf. Einnig er það markmið rannsóknarinnar að 

fá hugmyndir þátttakenda um hvernig þeir vilja sjá náms- og starfsráðgjöf útfærða 

fyrir fólk með þroskahömlun.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fagleg náms- og starfsráðgjöf til 

fólks með þroskahömlun sé  takmörkuð og að nemendur með þroskahömlun sitji 

ekki við sama borð og aðrir nemendur hvað ráðgjöf varðar. Náms- og 

starfsráðgjafar koma ekki að áætlanagerð einstaklinga varðandi tilfærslu frá skóla 

til atvinnu eins og gert er ráð fyrir í aðalnámsskrá starfsbrauta framhalsskóla.   

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að viðhorf sem eiga rætur 

sínar í rótgróinni aðgreiningu fólks með þroskahömlun frá öðrum í 

samfélaginu liti þá náms- og starfsráðgjöf sem því stendur til boða. 

 

  



  

4 

 
 

 
Abstract 

 
The subject of this research is school counseling for people with intellectual 

disability. It is grounded on the findings of a qualitative study. The purpose of the 

study was to summerize the experience of the participants of counselling in 

connection with transition from either secondary school to work or from 

secondary school to continuing education. It was also a purpose of the study to get 

ideas from the participants on what kind of school counselling they would prefer 

for people with intellectual disabilities. 

 The result of the study suggest that students with learning disabilities do not 

have the same access to professional school counselers as do their peers. School 

counselers do not work on transition plans in secondary schools, although this is  

specified in the curriculum of special education programmes in secondary schools. 

 The results of this study point to the fact that attitudes that are rooted in the 

deep-set segregation of people with learning disabilities from others in society are 

mirrored in the school counselling that is available to them. 
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Formáli 

 
Ástæðan fyrir því að ég valdi viðfangsefnið er persónuleg en ég á þrjá syni og 

er einn þeirra með þroskahömlun. Það að eiga son með þroskahömlun hefur gert 

mig meðvitaða um stöðu fólks með þroskahömlun í víðu samhengi. Þegar ég hóf 

nám í náms- og starfsráðgjöf tók ég eftir því að nemendur með þroskahömlun 

virtust ekki hafa eins greiðan aðgang að náms- og starfsráðgjöfum og aðrir 

nemendur. Í tengslum við námið hitti ég nokkra náms- og starfsráðgjafa sem 

störfuðu í framhaldsskólum en enginn þeirra veitti nemendum á starfsbraut 

ráðgjöf. Um svipað leyti var mikið rætt um mikilvægi þess að náms- og 

starfsráðgjöf væri fagleg og sinnt af fólki sem hefði til þess menntun. Ég velti því 

fyrir mér hvort að náms- og starfsráðgjafar treystu sér síður til að vinna með 

þennan hóp en aðra nemendur. 

Við rannsóknarvinnuna naut ég leiðsagnar Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og 

Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og þakka ég þeim fyrir góða leiðsögn og stuðning. 

Þorsteini og Margréti Sigmarsbörnum þakka ég fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka þátttakendum fyrir að segja frá persónulegri 

reynslu sinni og það traust sem þau sýndu mér. Án þeirra hefði rannsóknin aldrei 

orðið að veruleika.  
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1. Inngangur 

 
Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 hefst á 

orðunum: „Allir eru bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum.“ Allt 

fólk á rétt á að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu án aðgreiningar. Lengi 

vel var fólki með þroskahömlun markvisst haldið utan við samfélagið, fyrst  til að 

vernda aðra en síðar undir því yfirskyni að það væri þeim fyrir bestu. Enn þann 

dag í dag litast umræða um málefni fólks með þroskahömlun af þessum 

gamalgrónu viðhorfum sem aðgreiningin byggir á. Áður en sá dagur rennur upp 

að allir menn verði jafn sjálfsagðir þátttakendur í samfélaginu þarf að lyfta 

grettistaki í atvinnumálum fatlaðs fólks og aðgengi þeirra að námi. 

 Fólk með þroskahömlun er einkar viðkvæmur hópur þegar kemur að náms- og 

starfsvali. Félagsleg staða hópsins er slök og þarf hann í miklu mæli að treysta á 

aðra varðandi upplýsingar um nám og atvinnu (Fabian og Liesener, 2005). Af því 

má ætla að það sé mikilvægt að tryggja aðgengi fólks með þroskahömlun að 

faglegri náms- og starfsráðgjöf með það að markmiði að efla hæfni þess til að 

stjórna starfsferli sínum. Í rannsókninni er leitast við að koma á framfæri reynslu 

þátttakenda af ráðgjöf varðandi tilfærslu milli skólastiga og frá skóla út í 

atvinnulíf og varpa ljósi á erlendar rannsóknir sem snúa að náms- og starfsráðgjöf 

fyrir fólk með þroskahömlun.  

Náms- og starfsráðgjöf er ungt fag sem hefur verið að sanna gildi sitt í 

samfélaginu á undanförnum árum. Innan Evrópusambandsins er nú litið til náms- 

og starfsráðgjafar sem mikilvægrar greinar og að í henni felist tæki til að auka 

sveigjanleika og aðlögunarhæfni fólks á vinnumarkaði. Íslendingar eru aðilar að 

European Lifelong Guidance Policy Network, ELGPN, og gegnir Sérfræðisetur í 

ævilangri náms- og starfsráðgjöf hlutverki í því sambandi. Lykilmarkmið í áætlun 

Evrópusambandsins varðandi náms- og starfsráðgjöf eru að efla hæfni fólks til að 

stjórna starfsferli sínum, auka aðgengi almennings að náms- og starfsráðgjöf, 

tryggja gæði náms- og starfsráðgjafar og hvetja til samstarfs stefnumótunaraðila 
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milli/innan landa (Sérfræðisetur í ævilangri náms- og starfsráðgjöf, 2011). Í 

skýrslu ELGPN frá árinu 2010 kemur fram að fólk með fatlanir hafi hvorki 

greiðan aðgang að faglegri starfsráðgjöf né sé starfsráðgjöfin sem býðst sniðin að 

þeirra þörfum (European Lifelong Guidance Policy Network, 2010). 

 

1.1. Rannsóknin í hnotskurn 

Rannsóknin beinist að náms- og starfsráðgjöf fyrir ungt fólk með þroskahömlun 

og byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð. Þátttakendur eru átta og er skipt í þrjá 

hópa, ungt fólk með þroskahömlun, mæður ungs fólks með þroskahömlun og 

fagfólk í menntun ungs fólks með þroskahömlun. Val á þátttakendum 

endurspeglar vilja minn til að fá fram ólík sjónarhorn í rannsókninni. 

 Markmið rannsóknarinnar er að koma á framfæri reynslu þátttakenda af 

ráðgjöf varðandi mikilvæg tímamót í lífi fólks með þroskahömlun, svo sem 

tilfærslu milli skólastiga og frá skóla út í atvinnulíf. Einnig er það markmið 

rannsóknarinnar að fá hugmyndir þátttakenda um hvernig þeir vilja sjá náms- og 

starfsráðgjöf útfærða fyrir fólk með þroskahömlun. 

 Rannsóknin er mikilvægt innlegg í rannsóknir á sviði náms- og starfsráðgjafar 

vegna þess hversu litla athygli fólk með þroskahömlun hefur fengið hjá náms- og 

starfsráðgjöfum. Fólk með þroskahömlun hefur hvorki setið við sama borð og 

aðrir þegar kemur að náms- og starfsframboði né þegar kemur að náms- og 

starfsráðgjöf. Ráðgjöfinni hefur hingað til að mestu verið sinnt af sérkennurum og 

öðrum sem starfa með fólki með þroskahömlun, auk foreldra og annara 

aðstandenda. Mikilvægt er að skoða upplifun og óskir þátttakenda svo að hægt 

verði að byggja á þeim upplýsingum sem fram koma. Upplýsingarnar geta nýst til 

að vinna að frekari rannsóknum á sviðinu en fyrst og fremst til að leggja grunn að 

náms- og starfsráðgjöf sem byggir á þörfum og óskum ráðþega með 

þroskahömlun. 

 Við gerð ritgerðarinnar varð ég vör við að fáar rannsóknir hafa verið gerðar á 

sviði náms- og starfsráðgjafar fyrir fatlað fólk. Mér vitanlega hafa aðeins verið 

framkvæmdar tvær slíkar rannsóknir á Íslandi. Jóhanna Guðlaug Sigtryggsdóttir 

(2009) gerði rannsókn sem snéri meðal annars að vali blindra og sjónskertra 

einstaklinga á störfum og Edda Jóhannsdóttir gerði rannsókn sem snéri að 

hreyfihömluðum nemendum og framhaldsskólanum. Rannsóknirnar eru báðar MA 
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ritgerðir en alls hafa verið gerðar fjörutíu og tvær MA ritgerðir í náms- og 

starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Í rannsókn Jóhönnu kemur fram að sjónskertir 

og blindir einstaklingar nýta sér þjónustu náms- og starfsráðgjafa í 

framhaldsskólum og í háskólum. 

 Í ljósi þess hversu fáar rannsóknir hafa verið gerðar á náms- og starfsráðgjöf til 

fólks með þroskahömlun er leitað heimilda bæði í rannsóknum á sviði 

fötlunarfræði og á sviði náms- og starfsráðgjafar. Náms- og stafsráðgjöf og 

fötlunarfræði eru tvær ungar fræðigreinar sem eru báðar í eðli sínu þverfaglegar á 

þann hátt að inn í þær fléttast meðal annars rannsóknir á sviði sálfræði, 

atvinnumála, kennslu og uppeldisfræði. Þar til viðbótar eru báðar fræðigreinarnar 

byggðar á hugmyndum um jafnt aðgengi fyrir alla og mikilvægi þess að hver 

einstaklingur fái að njóta hæfileika sinna. 

 

Orðanotkun 

Í umfjöllun minni kýs ég að segja fólk með þroskahömlun meðal annars vegna 

þess að Átak, hagsmunafélag fólks með þroskahömlun, notar hugtakið. Þau vilja 

með því vísa til þess að þau séu fyrst og fremst fólk. Barátta fólks með 

þroskahömlun hefur oft snúist um að standa vörð um mennsku sína sem hefur 

verið dregin í efa (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í nokkrum af þeim heimildum 

sem ég vísa til er fjallað um fólk með fatlanir í víðara samhengi og rúmast fólk 

með þroskahömlun þá innan þeirrar umfjöllunar. Þegar vísað er til hópa fólks með 

ólíkar fatlanir nota ég ýmist fólk með fatlanir eða fatlað fólk í umfjöllun minni.   

 Námsbrautir fyrir nemendur með þroskahömlun í framhaldskólum hafa verið 

kallaðar nokkrum nöfnum en ég kýs að nota orðið starfsbraut í umfjöllun minni og 

samræmist það orðalagi námsskrár. Námsskrá starfsbrautanna sem 

menntamálaráðuneytið gaf út árið 2005 heitir Námsskrá fyrir starfsbrautir 

framhaldsskóla, sérdeildir. 

 Tilfærsluáætlun er þýðing á orðinu „transition plan“ og „transition program“, 

en þar er um að ræða einstaklingsáætlanir sem lúta að tilfærslu einstaklings frá 

einu skólastigi yfir á annað og tilfærslu frá skóla til atvinnu. Við þýðingu á orðinu 

transition hafa verið notuð orðin umskipti, yfirfærsla, færsla og tilfærsla. Ástæðan 

fyrir því að ég tek orðið tilfærsla fram yfir önnur er sú að það hefur verið notað í 

þeim rannsóknum sem ég vísa til í ritgerðinni. 
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Ýmist er notað áhugasviðsgreining eða áhugasviðskönnun um það þegar 

matstæki eru notuð í vinnu með ráðþega með það að markmiði að hjálpa honum 

við að skýra áhugasvið sín og skoða náms- og starfsval í tengslum við það. Ég kýs 

að nota orðið áhugasviðskönnun í umfjöllun minni vegna þess að í slíkum 

könnunum felst ekki endanlegur sannleikur og þær ber ávallt að nota varlega. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist upp í fjóra kafla, inngang, aðferð, niðurstöður og umræður.  

 Inngangurinn skiptist upp í sex undirkafla. Í öðrum hluta inngangsins er gerð 

grein fyrir ólíkum sjónarhornum varðandi skilgreiningar á fötlun og þeim mun 

sem felst í læknisfræðilegu og félagslegu sjónarhorni. Félagslegt sjónarhorn hefur 

verið að ryðja sér til rúms á síðustu áratugum. Þau hafa ekki enn náð almennri 

útbreiðslu hér á landi en það eru blikur á lofti eins og útgáfa félagsmálaráðuneytis 

árið 2007 á stefnumótuninni Mótum framtíð, gefur vísbendingar um. Það er 

stefnumótandi rit sem dregur fram mikilvægi þess að fötlun sé samspil skerðingar 

einstaklings og hamlandi þátta í umhverfi hans. 

 Náms- og starfsferill mótast af innri og ytri þáttum. Lög og reglugerðir er 

varða menntun og atvinnuþátttöku fatlaðs fólks eru mikilvægir ytri þættir. Í þriðja 

hluta inngangsins er fjallað um skuldbindandi samninga og lög sem varða málefni 

fatlaðs fólks og rétt þess til þátttöku í samfélaginu. Í ráðgjafavinnu með fötluðum 

einstaklingum er mikilvægt að þekkja lagalegt umhverfi, meðal annars til þess að 

vita hvaða kröfur ráðþegi getur gert. Þetta kemur einnig skýrt fram í siðareglum 

Félags náms- og stafsráðgjafa sem öllum félagsmönnum ber að virða og fara eftir 

(Félag náms- og starfsráðgjafa, 2010).  

 Valdefling er mikið baráttumál fólks með þroskahömlun og mikilvægt fyrir 

náms- og starfsráðgjafa að þekkja til þeirrar baráttu. Hafa ber í huga að ráðþegi 

tekur ávallt sjálfur ákvarðanir um nám og störf hvort heldur hann er með 

þroskahömlun eða ekki. Í fjórða hluta inngangsins er fjallað um hvað felst í 

valdeflingu og sjálfstyrkingu. 

 Í fimmta hluta inngangsins er fjallað um náms- og stafsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun. Þar er nokkrum mikilvægum kenningum gerð skil og varpað ljósi 

á kosti þeirra og galla. Einnig er fjallað um hvernig fræðin geta meðal annars nýst 
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beint við gerð tilfærsluáætlana auk hefðbundinnar náms- og starfsráðgjafar. Að 

lokum eru rannsóknarspurningar kynntar í sjötta hluta inngangs.  

 Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um aðferð rannsóknarinnar. Þar er gerð grein 

fyrir rannsóknaraðferð, sagt frá vali á þátttakendum og þeir kynntir. Auk þess er 

greint frá öflun og greiningu rannsóknargagna og hvernig tekist var á við þau 

siðferðilegu álitamál sem upp komu. 

 Þriðji kafli ritgerðarinnar er niðurstöðukafli. Í honum eru dregnar saman 

niðurstöður úr viðtölunum átta er varða náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun. Við greiningu gagnanna komu fram fjögur megin þemu; aðgengi 

að upplýsingum um nám og störf, áhugi, náms og starfsframboð fyrir fólk með 

þroskahömlun og viðhorf sem fela í sér hindranir. 

 Fjórði og síðasti kaflinn er umræðukafli. Þar eru niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman, þær túlkaðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar, ljósi varpað á þá 

lærdóma sem draga má af rannsókninni og bent á leiðir til úrbóta. 

 

1.2. Læknisfræðilegt og félagslegt sjónarhorn á fötlun 

Fötlun er í dag skilgreind út frá nokkrum ólíkum sjónarhornum en lengi vel var 

læknisfræðilegur skilningur á fötlun ríkjandi. Læknisfræðin byggir á vísindalegri 

þekkingu og læknisfræðilegt sjónarhorn tekur mið af henni og lítur á fötlun sem 

andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Einstaklingur er stimplaður eftir fötlun 

sinni og lögð er áhersla á að greina líkamlega og/eða andlega skerðingu með það í 

huga að veita meðhöndlun, umönnun eða ráðgjöf (Rannveig Traustadóttir, 2003, 

2004 og 2006). Læknisfræðilegt sjónarhorn tekur ekki tillit til samfélagslegra 

þátta, heldur lítur svo á að fötlunin sé fólgin í einstaklingnum sjálfum en ekki 

umhverfinu (Brynhildur Flóvenz, 2004). Shakespeare (2004) segir að 

læknisfræðilega sjónarhornið feli í sér skírskotun til þess að fólk með fötlun séu 

hlutir sem hægt er að ráðskast með. Læknisfræðilega sjónarhornið hefur birst víða 

í opinberum gögnum svo sem í lagasetningum og reglugerðum um þjónustu við 

fólk með þroskahömlun. Fatlað fólk hefur hingað til verið flokkað eftir tegund 

fötlunar og þjónusta veitt samkvæmt því. 

 Ýmis félagsleg líkön hafa komið fram sem andsvar við hinni hefðbundnu 

læknisfræðilegu sýn. Félagsleg líkön skýra fötlun með þeim hætti að hún sé 

eðlilegur hluti af hverju samfélagi og að hindranir í samfélaginu orsaki fötlun 
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(Fabian og Liesener, 2005; Rannveig Traustadóttir, 2003). Norræna 

tengslasjónarhornið er félagslegt líkan sem hafnar læknisfræðilegu sjónarhorni. 

Skilningur norræna tengslasjónarhornsins felur í sér þrjú meginatriði. Í fyrsta lagi 

að fötlun sé misræmi á milli getu einstaklings og krafna umhverfis. Í öðru lagi að 

fötlun sé aðstæðubundin, þar sem það ræðst af aðstæðum hvort skerðing leiði til 

fötlunar eða ekki. Í þriðja lagi að fötlun sé afstæð en það er bæði misjafnt milli 

tíma og menningarsvæða hvaða einstaklingsbundnu líffræðilegu eða andlegu 

einkenni eru skilgreind sem fötlun (Tøssebro, 2004; Rannveig Traustadóttir, 

2006).  

 Nú á allra síðustu mánuðum hafa orðið breytingar á lögum sem taka fremur 

mið af félagslegum skilningi en læknisfræðilegum og má í því sambandi benda á 

breytingar á lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 sem tóku gildi 1. janúar 

2011. Breytingar laganna byggja á samningi Sameinuðu þjóðanna frá 2006 en í 

honum kemur meðal annars fram að aðildarríkin „...viðurkenna að hugtakið fötlun 

er breytingum undirorpið og rekja má fötlun til víxlverkunar milli skertra 

einstaklinga og viðhorfstengdra umhverfishindrana...“ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2009).  

 

1.3. Allir eru jafnir fyrir lögum 

Þekking náms- og starfsráðgjafa á lögum og reglum er varða réttindi fatlaðs fólks 

til náms og atvinnuþátttöku er afar mikilvæg fyrir þá sem veita fólki með 

þroskahömlun ráðgjöf (Fabian og Liesener, 2005). Alþjóðlegar og íslenskar 

siðareglur náms- og starfsráðgjafa gera ráð fyrir að félagsmenn þekki viðeigandi 

lög og reglur er varða réttindi ráðþega sinna (Félag náms og starfsráðgjafa, 2010). 

Íslendingar hafa skrifað undir alðþjóðlega sáttmála sem eru ýmist lagalega eða 

siðferðilega bindandi (Brynhildur Flóvenz, 2004). Í því sambandi ber að nefna 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem samþykktur var á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í desember 2006 og Ísland undirritaði í mars 

2007. Þar með skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að hafast ekkert það að sem 

gengur gegn efni samningsins (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og 

Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009). Nefnd var skipuð af þáverandi 

félags- og tryggingarmálaráðherra til að kanna hvort lög og reglugerðir hér á landi 

uppfylla kröfur sem lagðar eru á þau lönd sem fullgilda samninginn. Nefndin 
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skilaði tillögum sínum að fullgildingu samningsins í janúar 2010. Meðal þess sem 

nefndin lagði til var að ráðist yrði í heildarskoðun á lögum um málefni fatlaðra nr. 

59/1992 og segir hún slíka endurskoðun nauðsynlega til að uppfylla fjölda ákvæða 

samningsins. Einnig leggur nefndin til að við áætlaða endurskoðun 

stjórnarskrárinnar verði bann við mismunun á grundvelli fötlunar tryggt 

sérstaklega (Tillögur nefndar um fullgildingu samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2010). Í framhaldi voru lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992 

endurskoðuð og heita nú Lög um málefni fatlaðs fólks. Lögin tóku gildi með 

öllum breytingum 1. janúar 2011. Þar segir í 1.gr:  

Við framkvæmd laga þessara skal tekið mið af þeim alþjóðlegu 
skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa gengist undir, einkum 
samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þá skulu 
stjórnvöld tryggja heildarsamtökum fatlaðs fólks og aðildarfélögum 
þeirra áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða málefni fatlaðs 
fólks (Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992).  

 
 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er lagður til 

grundvallar íslenskum lögum um málefni fatlaðs fólks sem tóku gildi 1.1.2011. 

Hér á eftir er fjallað um nokkrar greinar laganna sem lúta að réttindum fatlaðs 

fólks til menntunar, starfs og náms- og starfsráðgjafar. Vísað er til samnings 

Sameinuðu þjóðanna frá 2006 og Félagsmálasáttmála Evrópu. Auk þess verður 

fjallað um stöðu í mennta- og atvinnumálum fólks með þroskahömlun eins og hún 

er í dag.  

 

Menntun fyrir alla 

Í áður nefndum samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem 

Íslendingar undirrituðu árið 2007 er fjallað um menntun í 25. gr. Þar er skýrt 

kveðið á um að aðildarríkin komi á menntakerfi á öllum skólastigum, án 

aðgreiningar, sem miða að því að gera fötluðu fólki kleift að vera virkir 

þátttakendur í frjálsu þjóðfélagi. Á Íslandi hefur verið tekist á um skóla án 

aðgreiningar en samkvæmt lögum skal öllum börnum óháð fötlun tryggður réttur 

til að stunda nám í almennum grunnskóla og aðgengi að sérskólum hefur verið 

takmarkað (Lög um grunnskóla 91/2008). Við lok grunnskóla geta ófatlaðir 

nemendur sótt um þá framhaldsskóla sem bjóða upp á nám að þeirra ósk eða eiga 

aðgang að sökum búsetu. Á sama hátt standa ófatlaðir nemendur aftur á 
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tímamótum við val á námi að loknum framhaldsskóla. Nemendur með 

þroskahömlun hafa hins vegar ekki slíkt val. Námsframboð fyrir nemendur með 

þroskahömlun er afar takmarkað og í flestum tilfellum aðgreint frá námi annarra 

nemenda (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  

 Í meistararannsókn Maríu Hildiþórsdóttur (2006) kemur fram að eftir fjögur ár 

í framhaldsskóla standi ungu fólki með þroskahömlun ekki annað nám til boða en 

stök námskeið á vegum Fjölmenntar, fullorðinsfræðslu fatlaðra. Fjölmennt var 

stofnuð árið 2002 til að sjá um rekstur fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk, sinna 

námskeiðahaldi og að veita ráðgjöf til náms við aðrar menntastofnanir (Fjölmennt, 

2011). Síðan María gerði sína rannsókn hafa orðið þær breytingar að haustið 2007 

var farið af stað með tilraunaverkefni í Kennaraháskóla Íslands, sem nú er 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, þar sem um var að ræða tveggja ára 

starfstengt diplómanám með það að markmiði að undirbúa nemendur til 

afmarkaðra starfa á starfsvettvangi þroskaþjálfa, svo sem í skólum, leikskólum, 

félagsmiðstöðvum og víðar þar sem fatlað fólk sækir þjónustu (Háskóli Íslands, 

2011). Í framhaldi var ákveðið að halda tilraunaverkefninu áfram og nú í vor 

útskrifast annar hópur nemenda úr diplómanáminu. Ekki liggur fyrir niðurstaða 

um framhaldið en hvorki Fjölmennt né diplómanámið við HÍ hefur getað sinnt 

öllum sem þangað sækja (Guðrún V. Stefánsdóttir munnleg heimild, 29. 

september 2010).  

 Í lögum um framhaldsskóla er þess getið að fatlaðir einstaklingar skulu stunda 

nám með ófötluðum eins og kostur er en einnig að heimilt sé að stofna sérstakar 

námsbrautir fyrir fatlaða nemendur (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Árið 

2000 var gerð námsskrá fyrir starfsbrautir framhaldsskóla fyrir tveggja ára nám en 

árið 2005 var gerð námsskrá fyrir öll fjögur árin sem nemendum á starfsbrautum 

stendur til boða. Á þriðja og fjórða ári er gert ráð fyrir að nemendur á 

starfsbrautum stundi starfstengt nám og eigi rétt á starfsnámi á vinnustöðum eftir 

áhuga sínum og getu (Menntamálaráðuneytið, 2000; 2005). Í hinni nýju námsskrá 

eru tiltekin almenn markmið með námi og kennslu á starfsbrautum. Eitt þeirra 

markmiða er að nemendur fái tækifæri til þátttöku á almennum vinnumarkaði að 

loknu námi (Menntamálaráðuneytið, 2005). Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur (2005) benda til að læknisfræðileg sýn á fötlun stýri námi 

starfsbrautanna að miklu leyti og skerðing nemenda ráði miklu um hvað þeim 
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standi til boða. Fáir nemendur komast í starf á almennum vinnumarkað í kjölfar 

náms á starfsbraut og lítil samvinna er á milli skólanna og þeirra kerfa sem síðan 

taka við. 

 Í samningi Sameinuðu þjóðanna (2009) 24. gr. 5, er lýtur að menntun að loknu 

námi í framhaldsskóla segir meðal annars að aðildarríkin skulu tryggja að fötluðu 

fólki sé gert kleift að hefja almennt nám á háskólastigi. Þrátt fyrir þetta stendur 

fólk með þroskahömlun ekki jafnfætis ófötluðum þegar kemur að tækifærum til 

náms. Það ber ávallt að hafa í huga að fólk með þroskahömlun er breiður hópur og 

hefur líkt og annað fólk ólíkar óskir varðandi nám að loknum framhaldsskóla. 

María Hildiþórsdóttir (2006, 2008) segir að það megi skipta nemendum sem 

stunda nám á starfsbraut í þrjá hópa eftir óskum þeirra. Þá sem hafa áhuga á 

samfelldu námi með hlutastarfi, þá sem vilja eiga kost á fullu námi að loknum 

framhaldsskóla og þá sem hafa áhuga á að fara á almennan vinnumarkað og 

stunda símenntun í formi einstaka námskeiða. Eins og staðan er í dag er ekki 

komið til móts við óskir nema lítils hluta þeirra sem hafa áhuga á samfelldu námi 

og fáir eiga þess kost að stunda vinnu á almennum vinnumarkaði.  

 

Atvinna á almennum vinnumarkaði 

Atvinna fólks er einn grundvallarþáttur sjálfsmyndar (Blustein, 2006; Brynhildur 

Flóvenz, 2004). Vinna er ekki aðeins tæki til fjáröflunar heldur sú hlið sem við oft 

sýnum ókunnugum fyrst. Með atvinnuþátttöku erum við í félagslegum tengslum 

við annað fólk, öðlumst virðingu og erum virk í samfélaginu. Þetta á jafnt við um 

fatlað fólk sem ófatlað. Hluti fólks hefur ekki val um annað en illa launuð störf 

sökum menntunarskorts eða annarra þátta svo sem fötlunar (Blustein, 2006). 

 Fabian og Liesener (2005) benda á að það eru tveir hópar sem standa áberandi 

verst á vinnumarkaði, fólk með geðraskanir og fólk með þroskahömlun (Fabian og 

Liesener, 2005). Eitt af stefnumarkmiðum Átaks, félags fólks með þroskahömlun 

er að allir sem vilja, fái vinnu á almennum vinnumarkaði með eða án stuðnings 

(Átak, 2011). 

 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2009) er skýr 

varðandi rétt allra til vinnu en í 27. gr. samningsins segir að aðildaríkin viðurkenni 

rétt fatlaðs fólks, til jafns við aðra, til vinnu. Það er einnig lögð áhersla á að 

vinnan sé „...þegin á frjálsan hátt á vinnumarkaði og í vinnuumhverfi sem fötluðu 
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fólki stendur opið, er án aðgreiningar og er því aðgengilegt...“ (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2009). 

 Talsvert atvinnuleysi er viðvarandi vandamál í mörgum löndum Evrópu en 

íslenskt samfélag þurfti ekki að glíma við atvinnuleysi um langt árabil. Þetta 

breyttist í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 en síðan þá hefur atvinnuleysi 

ekki farið undir 7%. Þegar atvinnuþátttaka á Íslandi var með því mesta sem 

gerðist í heiminum og atvinnuleysi vart mælanlegt var innan við þriðjungur 

fatlaðs fólks á vinnumarkaði, hlutfallið var enn lægra ef einungis var horft til fólks 

með þroskahömlun. Með undirritun samnings Sameinuðu þjóðanna skuldbundu 

Íslendingar sig til að gera viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að því að fatlað fólk 

verði ráðið til starfa innan einkageirans með því að marka stefnu við hæfi og gera 

viðeigandi ráðstafanir sem kunna að felast í áætlunum um sértækar aðgerðir, 

hvatningu og öðrum aðgerðum. Einnig skuldbundu Íslendingar sig til að stuðla að 

því að fatlað fólk fengi viðeigandi aðlögun á vinnustað og stuðla að því að fatlað 

fólk geti aflað sér starfsreynslu á almennum vinnumarkaði (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2009). Þetta endurspeglast í 

breytingu á lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks sem tóku gildi 1. janúar 

2011. Þar segir í XII. kafla 29. gr. um atvinnumál: 

Veita skal [fötluðu fólki] aðstoð til að sinna störfum á almennum 
vinnumarkaði þegar þess gerist þörf. Skal það gert með sérstakri 
liðveislu á vinnustað, svo og fræðslu og leiðbeiningum til annars 
starsfólks.  
Veita skal [fötluðu fólki] starfsþjálfun í almennum fyrirtækjum eða 
stofnunum þar sem því verður við komið. Í þeim tilvikum skal gera 
sérstakan samning þar sem m.a. er kveðið á um þjálfunartímabil og 
greiðslu kostnaðar. [Kostnaður vegna sérstakrar liðveislu á vinnustað 
greiðist úr ríkissjóði.] (Lög um málefni fatlaðs fólks, 2011).  

 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á starfsreynslu fólks með þroskahömlun á 

Íslandi sýna að fólk með þroskahömlun vill hafa framfærslu af atvinnu sinni og 

starfa á almennum vinnumarkaði. Nauðsynlegt er að veita þann stuðning sem þarf 

til vegna þess að með því móti vinnst margt. Óvirkur starfskraftur verður virkur, 

bótagreiðslur frá hinu opinbera sparast, einangrun hins fatlaða er að einhverju 

marki rofin og síðast en ekki síst veitir það viðkomandi einstaklingi meiri gleði og 

hamingju (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Rannsóknir benda til þess að fólki með 

þroskahömlun vegni vel í starfi og að atvinnuþátttaka skipti fólk máli bæði 
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félagslega og andlega. Margir þurfa aðstoð við að fá vinnu en margt bendir til þess 

að fólk með þroskahömlun geti átt farsælan starfsferil á almennum vinnumarkaði 

(María Elísabet Guðjónsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir; 2009). Það er ljóst 

að fólk með þroskahömlun hefur mikla þörf fyrir faglega ráðgjöf varðandi náms- 

og starfsval. Með breytingu á lögum um málefni fatlaðs fólks hefur ráðgjöfinni 

verið veitt meiri athygli. Frá og með 1.1. 2011 er til að mynda lögð meiri áhersla á 

ráðgefandi hlutverk Fjölmenntar, fullorðinsfræðslu fatlaðra en hér á eftir er 

fjallað um lög og reglur er lúta að aðgengi allra að náms- og starfsráðgjöf. 

 

Ráðgjöf fyrir alla 

Allir nemendur bæði í grunn- og framhaldsskólum eiga samkvæmt lögum rétt á 

þjónustu náms- og starfsráðgjafa og á slík þjónusta að vera öllum nemendum 

aðgengileg. Nokkur dæmi eru um að grunnskólanemendur hafi ekki aðgang að 

slíkri þjónustu og má í því sambandi nefna að ekki er starfandi náms- og 

starfsráðgjafi við Öskjuhlíðarskóla, sem er sérskóli fyrir nemendur með 

þroskahömlun.  

 Lögin eru alveg skýr hvað rétt nemenda varðar. Í 13. grein í Lögum um 

grunnskóla segir: „Nemendur eiga rétt á að njóta náms og starfsráðgjafar í 

grunnskóla af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa“ (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Enn fremur segir í Lögum um framhaldsskóla nr. 

92/2008: “Nemendur eiga rétt á að njóta náms- og starfsráðgjafar í framhaldsskóla 

af aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjafa.“ Í skólanámsskrá 

framhaldsskóla skal markmiðum og stefnu skóla varðandi ráðgjöf lýst og þar skal 

einnig koma fram hvernig skóli rækir skyldur sínar og hlutverk á þessu sviði (Lög 

um framhaldsskóla nr. 92/2008). Eftir að framhaldsskóla lýkur er aðgengi að 

náms- og starfsráðgjafa í háskólum gott en þar stunda fáir nemendur með 

þroskahömlun nám. Fólk með þroskahömlun getur ekki gengið að ráðgjöf vísri 

sem veitt er af náms- og starfsráðgjöfum. 

 Það er í þessu sambandi athyglisvert að Íslendingar gerðu á sínum tíma 

fyrirvara við 9. og 10. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu sem lúta að rétti til 

leiðbeininga um stöðuval og rétt til starfsþjálfunar sem skal vera ókeypis bæði 

ungmennum, þar á meðal skólabörnum, og fullorðnum. Samkvæmt 9. gr. 

skuldbinda samningsaðilar sig til að sjá um að komið verði á fót þjónustu til að 
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aðstoða allt fólk, þar á meðal fatlað fólk, við að leysa vandamál tengd stöðuvali og 

frama í starfi með hliðsjón af eiginleikum einstaklingsins og afstöðu hans til 

atvinnumöguleika. Þjónustuna skal veita ókeypis (Félagsmálasáttmáli Evrópu, 

1991). Til marks um breytta tíma samþykktu Íslendingar samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2009) án fyrirvara en þar segir meðal annars í  

27. gr. að aðildarríkin skulu „...gera fötluðu fólki kleift að hafa með virkum hætti 

aðgang að tækni- og starfsráðgjöf, atvinnumiðlun og starfsþjónustu og símenntun 

sem almenningi stendur til boða...“ Auk þess að „...auka aðstoð við að finna starf, 

fá það, halda því og fara aftur inn á vinnumarkað...“ (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2009). Í ljósi menntunar og lögverndunar starfs 

náms- og starfsráðgjafa geta þeir verið leiðandi í faglegri ráðgjöf til fólks með 

þroskahömlun byggð á lögum nr. 59/1992 um málefni fatlaðs fólks og samningi 

Sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks. Það væri einnig í góðu samræmi 

við siðareglur Félag náms- og starfsráðgjafa á Íslandi.  

 Félag náms- og starfsráðgjafa á Íslandi (FNS) byggir siðareglur sínar á 

siðferðisgildum sem eru í aðalatriðum af þrennum toga. Í fyrsta lagi manngildi og 

virðing, í öðru lagi sjálfræði og í þriðja lagi heill og velferð. Í 1. kafla siðareglna 

FNS sem lýtur að ráðgjafarsambandinu segir í 2. gr.: „Náms- og starfsráðgjafi skal 

ekki mismuna ráðþegum til dæmis vegna persónulegra tengsla, félagslegra 

aðstæðna, kyns, kynþáttar, kynhneigðar, trúar, fötlunar, eða annarra sambærilegra 

þátta.“ Enn fremur segir í 2. kafla sem lýtur að faglegri ábyrgð 7. gr.: „Náms- og 

starfsráðgjafi þekkir viðeigandi lög og reglur varðandi réttindi ráðþega sinna. 

Náms- og starfsráðgjafi getur veitt ráðþega ráðleggingar og stuðning í samskiptum 

við yfirvöld og stofnanir“ (FNS, 2010). Siðareglur Alþjóðasamtaka náms- og 

starfsráðgjafa (IAEVG) eru samhljóma siðareglum FNS og taka einnig fram að 

félagsmenn IAEVG eigi að gæta jafnréttis og forðast alla mismunun (FNS, 2010). 

 Af framansögðu er ljóst að lagalegur grundvöllur fyrir virkri 

samfélagsþátttöku fólks með þroskahömlun er til staðar en það virðist ætla að taka 

lengri tíma að breyta rótgrónum viðhorfum til fólks með þroskahömlun sem hafa 

mótast af mikilli aðgreiningu þeirra frá öðru fólki í samfélaginu. Í næsta kafla 

verður fjallað um valdeflingu fólks með þroskahömlun. Félagasamtök fólks með 

þroskahömlun gerir kröfu um að einstaklingar með þroskahömlun séu virkir í allri 
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ákvarðanatöku er varða málefni þeirra sjálfra og benda á mikilvægi 

sjálfsstyrkingar. 

 

1.4.Valdefling og sjálfsstyrking  

Valdefling er mikið baráttumál hjá fólki með þroskahömlun en það vill í auknum 

mæli hafa um sín mál að segja. „Ekkert um okkur án okkar“ er slagorð Átaks, 

félags fólks með þroskahömlun en í þessu slagorði kristallast barátta fólks með 

þroskahömlun í dag. Þau vilja vera virk í ákvarðanatöku er varðar eigin  

hagsmuni, taka þátt í ráðstefnum sem fjalla um málaflokkinn og fá að tala fyrir sig 

sjálf. Það eru ekki mörg ár liðin frá því að rödd hópsins fór að heyrast en ennþá er 

fyrst og fremst litið á þau sem þiggjendur þjónustu sem aðrir ákveða hvernig er 

veitt. Meðlimir Átaks vilja breyta þessu viðhorfi og líta á sig sem notendur 

þjónustu og vilja að þjónustan sé notendastýrð (Átak, félag fólks með 

þroskahömlun, 2010).  

 Fram á áttunda áratug síðustu aldar var margt fólk með þroskahömlun vistað á 

stofnunum og þrátt fyrir að stofnanir í þeirri mynd heyri nánast sögunni til í hinum 

vestræna heimi er viðhorf til fólks með þroskahömlun mótað af núliðinni sögu. 

Þetta birtist meðal annars í því að fagfólk tekur oft ákvarðanir fyrir fólk með 

þroskahömlun og frumkvæðið kemur sjaldan frá einstaklingi með þroskahömlun. 

Opinbera kerfið setur reglur og ramma um líf fatlaðs fólks sem það hefur þurft að 

sætta sig við. Valdefling snýst um að fólk viti að það hafi rétt á að taka sínar 

ákvarðanir og fái til þess nauðsynlegan stuðning (Ramcharan, Roberts, Grant, og 

Borland, 2000). Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006) segir að „þrátt fyrir að 

hugtakið valdefling sé orðið nokkurs konar tískuorð í ýmsum fræðigreinum og 

það sé bæði illa skilgreint og teygjanlegt sé nokkur samstaða um að valdefling sé 

margþætt, geti átt sér stað á mörgum sviðum og eigi margar uppsprettur.“ Einnig 

virðist almenn samstaða um að valdefling sé félagslegt ferli sem eigi sér stað í 

samskiptum fólks. Hún segir að sökum óljósrar skilgreiningar á orðinu hafi 

fræðimenn fært rök fyrir því að auðveldara sé að skilgreina hvað það er sem 

hindrar valdeflingu en hvað þurfi til að hún eigi sér stað. Þættir sem fela í sér 

valdskerðingu fatlaðs fólks er til að mynda stofnanamiðuð þjónusta sem felur í sér 

að einstaklingurinn hefur ekki raunverulegt val um búsetu, búsetuform eða 

þjónustu. Varkárni fagfólks felur einnig í sér valdskerðingu en með því að horfa 
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fyrst og fremst á skerðingu einstaklingsins felst ákveðin hætta á því að ekki séu 

gerðar kröfur til hans. Fagmennska getur einnig hindrað valdeflingu fatlaðs fólks 

en með því er átt við að oft eru það fagmenn sem skilgreina þarfir og aðstæður 

fatlaðra einstaklinga og orð fagmanna vega þyngra en orð fatlaðs fólks um eigin 

þarfir. Áhersla á samstarfsvilja þjónustuþegans og umbun fyrir slíka hegðun 

stuðlar einnig að valdskerðingu. Að lokum geta tengsl fagfólks haft neikvæð áhrif 

á valdeflingu fólks með skerðingar þar sem að fagfólk á oft erfitt með að ganga 

gegn vilja hvers annars (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 Einstaklingar sem sjaldan eða aldrei hefur verið treyst til að taka ákvarðanir 

um eigið líf hafa oft veika sjálfsmynd. Til þess að geta barist fyrir réttindum 

sínum og látið rödd sína heyrast verður fólk að hafa trú á eigin getu. Því verður að 

leita leiða til að styrkja sjálfsmynd fólks með þroskahömlun. Fræðimennirnir 

Borland og Ramcharan (2002) segja að skipta megi þróun sjálfsmyndar í þrjá 

megin þætti; persónulega, félagslega og samfélagslega. Persónuleg sjálfsmynd 

lýtur að eiginleikum einstaklingsins, hvernig hann aðgreinir sig frá öðru fólki og 

upplifir þau skilaboð sem umhverfið gefur honum. Félagsleg sjálfsmynd þróast í 

samskiptum við annað fólk en samfélagsleg sjálfsmynd tengist pólitískri og 

réttindalegri uppbyggingu samfélagsins og hefur með réttindi og skyldur 

þegnanna að gera. Sjálfsmyndin er í mótun alla ævi. Lög og reglur samfélagsins 

geta stutt við jákvæðari sjálfsmynd en samfélagsleg staða fatlaðs fólks er oft mjög 

veik vegna rótgróinna viðhorfa til þeirra sem hóps óvirkra þiggjenda sem ber að 

sýna þakklæti fyrir samfélaglegar velgjörðir. Framkoma ófatlaðs fólks við fólk 

með þroskahömlun litast af þessu viðhorfi (Borland og Ramcharan, 2002).  

 Sjálfsákvörðunarréttur er helsta baráttumál fólks með þroskahömlun. 

Mikilvægt er að fólk með þroskahömlun fái tækifæri til að styrkja sjálfsmynd 

sína. Einstaklingar með heilbrigða og sterka sjálfsmynd hafa þann styrk sem þarf 

til að standa með sjálfum sér í baráttunni fyrir viðurkenningu í samfélaginu. 

Fagleg ráðgjöf er gagnleg við styrkingu sjálfsmyndar en hér á eftir er fjallað um 

náms- og starfsráðgjöf og hvernig hún getur stuðlað að virkri þátttöku fólks með 

þroskahömlun í samfélaginu.  
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1.5. Náms- og starfsráðgjöf 

Markmið náms- og starfsráðgjafar er að aðstoða einstaklinga við að velja sér nám, 

starf eða aðstoða þá við aðlögun á starfsferli. Algengast er að fólk ákveði 

framtíðarstarf á menntaskóla- og háskólaaldri. Náms- og starfsráðgjöf felst meðal 

annars í því að skoða með ráðþega fyrri starfsreynslu og finna hvar áhugi hans 

liggur með það í huga að hann geti valið sér nám, starf eða starfsvettvang. Þar sem 

að starfaheimurinn er síbreytilegur og mjög örar breytingar hafa orðið á síðustu 

áratugum verður sífellt meiri krafa um að starfsfólk þrói sig og aðlagi allan 

starfsferilinn. Náms- og starfsráðgjöf er mikilvæg til þess að styðja við fólk í 

aðlögunarferlinu og til að takast á við starfstengdar breytingar sem geta orsakast 

bæði af persónulegum og ytri ástæðum. Áhersla í náms- og starfsráðgjöf er ávallt 

á að ráðþeginn taki sínar ákvarðanir en fái til þess upplýsingar og aðstoð frá 

fagfólki. Í náms- og starfsráðgjöf eru margar kenningar og fer það bæði eftir 

ráðgjafa og ráðþega hvaða aðferðir eru notaðar (Sharf, 2010). 

 Fólk með fötlun (e. disabilities) er innbyrðis mjög ólíkt og þegar fjallað er um 

ráðgjöf til fatlaðs fólks er bæði átt við líkamlega og andlega fötlun. Í umfjöllun 

minni um náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með þroskahömlun byggi ég á 

heimildum sem sumar hverjar fjalla um fatlanir í víðu samhengi.  

 Í ritinu Mótum framtíð sem er stefnumótandi rit gefið út af 

Félagsmálaráðuneyti 2006 segir í Grein 2.5.1.:  

Miklu varðar að jafnan sé litið á hugtakið fötlun frá félagslegu 
sjónarhorni. Í því felst að fyrir því séu einnig félagslegar ástæður að 
fólk með skerta færni eigi þess ekki kost að taka fullan þátt í 
samfélaginu til jafns við aðra. Hugtakið lýtur þannig að tengslum 
einstaklings með skerta færni og umhverfis hans 
(Félagsmálaráðuneytið, 2006).  

 

Fötlun er í þessu ljósi best skýrð í félagslegu samhengi og skoðuð sem 

áhættuþáttur í atvinnu- og samfélagsþátttöku sem náms- og starfsráðgjöf hlýtur að 

taka mið af. 

 Þrátt fyrir að lög og reglur hafi tekið miklum breytingum í vestrænum 

samfélögum, til hagsbóta fyrir fatlað fólk, hefur miðað hægt þegar kemur að 

atvinnuþátttöku fólks með þroskahömlun á almennum vinnumarkaði sem og 

þátttöku í framhaldsnámi. Staða hópsins er, ásamt hópi fólks með geðfatlanir, 
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einna lökust borin saman við fólk með annars konar fatlanir (Fabian og Liesener, 

2005).  

 Í meistararannsókn Helgu Gísladóttur (2007) Nám á starfsbraut 

framhaldsskóla - Undirbúningur fyrir fullorðinsár, kemur fram að ekki eru gerðar 

tilfærsluáætlanir (e. transition plan) á starfsbrautum þeirra tveggja skóla sem hún 

skoðaði. Hanley-Maxwell og Collet-Klingenberg (1997) leggja áherslu á að 

kennarar nemenda með þroskahömlun leiti eftir samvinnu eða ráðgjöf hjá náms- 

og starfsráðgjöfum við gerð einstaklingsnámsskráa um starfsþjálfun. Þær benda á 

að þekking á starfsþroskakenningu Supers sé góður grunnur fyrir gerð 

tilfærsluáætlana og að kenningin undirstriki mikilvægi þess að byrja undirbúning 

tilfærslu frá skóla til atvinnu löngu áður en eiginleg tilfærsla á sér stað. Kennarar 

og aðrir sem starfa með fötluðum nemendum, ásamt náms- og starfsráðgjafa, 

þurfa að vinna sameiginlega að tilfærslu (e. transition) frá framhaldsskóla út í 

atvinnulífið eða í áframhaldandi nám svo að það gangi vel. Í námsskrá fyrir 

starfsbrautir framhaldsskólanna kemur fram hvernig staðið skuli að slíkri 

tilfærslu: „Áætlun um tilfærslu skal gera snemma á námsferlinum og þar skal 

koma fram mat á áhugasviði, þekkingu og reynslu nemenda.“ Í námsskránni er 

lögð áhersla á samráð við nemanda og foreldra eða forráðamenn og þar er enn 

fremur bent á mikilvægi þess að höfð sé samvinna við náms- og starfsráðgjafa, 

vinnumiðlanir og starfsfólk félagslegrar þjónustu við gerð tilfærsluáætlunar. 

(Menntamálaráðuneytið, 2005).  

 Bandarískar rannsóknir sýna að fáir náms- og stafsráðgjafar (e. school 

counselors) treysta sér til að vinna með þroskahömluðum nemendum, ýmist vegna 

reynsluleysis eða vegna þess að þeir telja sig vita of lítið um fatlanir (Herbert, 

Lorenz, og Trusty, 2010). Dipeolu (2007) segir að í ráðgjafarvinnu með fólki með 

þroskahömlun þurfi náms- og starfsráðgjafi að vera viðbúinn því að vera meiri 

þátttakandi í ákvarðanatöku ráðþega síns en í vinnu með ófötluðum ráðþega. 

Ráðþegi með þroskahömlun þarf oft mikla aðstoð við að finna heppilegt starf og 

undirbúa sig fyrir atvinnuviðtal. Hann getur einnig þurft mikla hvatningu og hjálp 

við að finna styrkleika sína og áhuga (Dipeolu, 2007). Þetta þýðir þó ekki að 

náms- og starfsráðgjafi taki af ráðþeganum völdin því það er alltaf gengið út frá 

því í ráðgjöfinni að ráðþegi taki sjálfur sínar ákvarðanir. 
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 Mikilvægt er að reyna að aðlaga ráðgjafarviðtal að hverjum ráðþega og í 

tilfelli fólks með þroskahömlun getur verið nauðsynlegt að fjölskyldumeðlimur, 

eða einhver annar mikilvægur einstaklingur í lífi ráðþega sé með í viðtalinu. 

Viðtalið getur farið fram í því umhverfi sem einstaklingurinn er vanur og mat á 

styrkleikum má gera í tengslum við umhverfi og með því að fylgjast með ráðþega 

að störfum. Með óhefðbundnum leiðum má þannig veita gagnlega ráðgjöf 

varðandi starfsval sem byggir á styrkleikum og áhuga ráðþegans (Fabian og 

Liesener, 2005). 

 Starf náms- og starfsráðgjafa er grundvallað á rannsóknum og kenningum. 

Eins og áður kom fram fer það bæði eftir persónu ráðgjafa og 

einstaklingsbundnum þáttum ráðþega hvaða nálgun er valin í ráðgjöfinni. Hér á 

eftir greini ég frá nokkrum mikilvægum náms- og starfsráðgjafarkenninum og 

dreg fram kosti og galla þess að nota þær í ráðgjafarvinnu með fólki með 

þroskahömlun. Kenningarnar sem ég fjalla um eru: Áhugasviðskannanir byggðar 

á kenningu Hollands, starfsþroskakenning Supers, kenning Savickas um aðlögun á 

stafsferli og Social cognitive career theory (SCCT). Social cognitive career theory 

hefur verið þýtt sem félagsnám og hugrænt ferli en hér verður enska heitið notað.  

 

Áhugasviðskannanir og matstæki í ráðgjöf 

Ein aðferð í náms- og starfsráðgjöf er svokölluð „Trait and Factor“ nálgun. Hún 

fjallar um að para saman starf og einstakling og hjálpa fólki að velja sér starf á 

rökréttan hátt. Gert er ráð fyrir því að einstaklingur sem býr yfir tiltekinni hæfni 

og hæfileikum passi í starf þar sem að þessara eiginleika er krafist. Frank Parsons 

lagði grunninn að þessari hugmyndafræði en hann sagði að það að velja sér rétt 

starf krefðist þess að einstaklingurinn byggi bæði yfir þekkingu á starfaheiminum 

og sjálfsþekkingu (Sharf, 2010). Starf náms- og starfsráðgjafans felst þá í því að 

aðstoða ráðþegann við að fá skýra mynd af hæfileikum sínum, áhuga, metnaði og 

takmörkunum. Veita skal ráðþega þekkingu á skilyrðum og kröfum ólíkra starfa 

og að lokum para persónulega eiginleika ráðþega við starfskröfur (Savickas, 

2010). 

 Þekking á starfaheiminum er ólík eftir því úr hvaða umhverfi einstaklingar 

koma og fjölskylda og umhverfi hafa mikil áhrif á þær hugmyndir sem við gerum 

okkur um störf. Þættir eins og fjölmiðlar, fræðsla í skóla, og starfsreynsla hafa 
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áhrif á þekkingu okkar á störfum, bæði hvað felst í störfunum og leiðina að þeim 

(Sharf, 2010). Starfsfræðsla og aðgengi að upplýsingum er mikilvæg til þess að 

einstaklingur geti tekið ákvörðun um starf.   

 Margs konar matstæki hafa verið útbúin til þess að fólk öðlist meiri 

sjálfsþekkingu og eigi auðveldara með að para sig við starf. Það sem algengast er 

að nota í náms- og starfsráðgjöf eru áhugasviðskannanir vegna þess að áhugi hefur 

mest áhrif á starfsánægju og gengi í starfi (Sharf, 2010). Margar 

áhugasviðskannanir í starfsráðgjöf byggjast á kenningu John L. Hollands (1997) 

um skiptingu áhuga niður í svið (e. Holland codes). Samkvæmt kenningunni eru 

áhugasviðin sex; handverkssvið (R), vísindasvið (I), listasvið (A), félagssvið (S), 

athafnasvið (E) og skipulagssvið (C). Tengslum sviðanna má lýsa með 

sexhyrningslaga formgerðarlíkani eins og sjá má á mynd 1.    

 
Mynd 1. Sexhyrningslaga formgerðarlíkan 

 Áhugakönnun fjallar um að finna þau þrjú svið sem vekja mestan áhuga 

ráðþega og það gefur honum þrjá stafi, svokallaðan niðurstöðu kóða. Nú þegar er 

búið að flokka niður þúsundir starfa eftir áhugasviðum einstaklinga sem vinna 

störfin og eru ánægð í starfi og hafa störfin þannig einnig fengið þriggja stafa 

kóða, svokallaða starfakóða. Með þessu móti er hægt að para saman ráðþega og 

störf með það að markmiði að einstaklingar finni starfsvettvang sem veitir 

starfsánægju og lífsfyllingu (Donney, 2004; Sharf, 2010; Sif Einarsdóttir og Eyrún 

B. Valsdóttir, 2009). 

 Kenningin er einföld og hentug í notkun, hægt er að para saman störf á 

vinnumarkaði og áhuga einstaklinga á störfum. Áhugasviðskannanir sem hafa 

verið staðlaðar á Íslandi eru Strong og SDS. Auk þeirra er Bendill sem er alíslensk 

áhugasviðskönnun byggð á kenningu Hollands um áhugasviðin. Til eru tvær 

útgáfur af Bendli, önnur ætluð til notkunar með nemendum í efri bekkjum 

grunnskóla, hin til notkunar með nemendum í framhaldsskóla. Auk þess er verið 
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að vinna í Bendli til notkunar fyrir háskólanema (Sif Einarsdóttir og Eyrún B. 

Valsdóttir, 2009).  

 Matstækin eru jafnan stöðluð út frá ófötluðum einstaklingum og því verður að 

setja fyrirvara ef það á að nota þau í ráðgjöf með fötluðum ráðþega. Fatlað fólk er 

viðkvæmari hópur en ófatlaðir þegar kemur að náms- og starfsvali og 

starfstengdum vandamálum (Dipeolu, 2007). Fólk með þroskahömlun hefur 

sjaldan val um störf eða starfsvettvang heldur er þeim ætlað að taka það sem býðst 

þrátt fyrir að það samrýmist á engan hátt áhuga þeirra. Þetta leiðir oft til þess að 

þau finna fyrir lítilli starfsánægju (Fabian og Liesener, 2005). Áhersla hefur verið 

lögð á að para saman fólk og störf í ljósi fötlunar einstaklingsins. Þetta getur leitt 

til starfsleiða og uppgjafar og minni atvinnuþátttöku fatlaðs fólks, sem á ekki 

aðeins erfiðara með að fá vinnu heldur einnig vinnu við hæfi. Jóhanna Guðlaug 

Sigtryggsdóttir (2009) kemst að sömu niðurstöðu varðandi blint og sjónskert fólk 

á Íslandi en þátttakendum í rannsókn hennar var öllum bent á sömu 

atvinnumöguleikana þegar þeir leituðu eftir upplýsingum og ráðgjöf. 

 Fabian og Liesener (2005) segja ástæður þess að áhugagreining í ráðgjöf við 

fólk með þroskahömlun sé ekki framkvæmd megi skýra með því að annað hvort 

hafi þeir sem veita ráðgjöfina ekki reynslu af því að vinna með þennan hóp eða að 

þeir hafi ekki næga þekkingu á náms- og starfsráðgjöf. Enn fremur segja þau að 

reynsla af þeim matstækjum sem hafa verið stöðluð fyrir fólk með þroskahamlanir 

sé ekki góð. Þeir telja það geti orsakast af því að rannsóknirnar hafi ekki verið 

nægilega vel unnar eða jafnvel það að fólk með þroskahömlun er það breiður 

hópur að nær ógerlegt er að staðla matstæki fyrir hann (Fabian og Liesener, 2005).  

 Það eru margvíslegar leiðir til að komast að því hver áhugi nemenda er svo 

sem viðtalsformið og spurningar Savickas (2010). Í ljósi þessara niðurstaðna er 

mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar sem starfa í skólum velti vel fyrir sér 

réttmæti notkunar áhugakannana með nemendum sem fá sérkennslu. Margt bendir 

til þess að þær séu ekki réttmætar meðal annars vegna þess að rannsóknir sýna að 

starfsþroski þessara nemenda er jafnan minni en gera má ráð fyrir hjá jafnöldrum. 

Líklegt er að mælitæki mæli þá ekki það sem því er ætlað (Dipeolu, 2007). Þó það 

sé ekkert rangt við að para saman einstakling og starf, í anda „trait and factor“ 

náms- og starfsráðgjafakenninga, þegar unnið er með fólki með þroskahömlun er 

líklegt að önnur nálgun í ráðgjöfinni sé heppilegri (Fabian og Liesener, 2005).  
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Starfsþroskakenning Supers og aðlögun á starfsferli 

Hugtökin starfsþroski (e. carreer maturity) og starfsþróun (e. career development) 

eru notuð á margvíslegan hátt en hér á eftir kýs ég að nota starfsþroska þegar ég 

fjalla um börn og unglinga og það ferli sem þau fara í gegn um áður en þau halda 

út á vinnumarkaðinn en starfsþróun um það tímabil sem tekur við í framhaldinu. 

Mér finnst þessi notkun á orðunum vera í samræmi við almenna notkun og þá 

sértaklega á orðinu starfsþróun sem gjarnan er notað um fólk sem þegar er á 

vinnumarkaði og þróar sig áfram í starfi. 

 Árið 1957 setti Donald E. Super fram  „life-span, life-space“ kenningu sína. 

Super skiptir æviskeiðinu upp í stig eftir því hvar einstaklingurinn er staddur í 

starfsþróun sinni. Starfsþróun er samfellt ferli frá vöggu til grafar og margir skipta 

jafnvel um starfssvið nokkrum sinnum um ævina. Fyrsta stigið í ferlinu eru 

mótunarárin. Þetta stig er kallað uppvöxtur (e. growth). Super segir að forvitni og 

könnun séu drifkraftar í öllum þroska hjá börnum. Fyrirmyndir (e. keyfigures) 

skipta miklu máli í starfsþroska barna, fyrimyndirnar hafa mikil áhrif til að byrja 

með, sérstaklega áður en börn öðlast þekkingu á samfélaginu og þeim leiðum sem 

eru í boði. Fyrirmyndirnar eru framan af úr nánasta umhverfi barnsins svo sem 

foreldrar og aðrir sem eru barninu nákomnir. Smá saman víkkar hringurinn og 

fyrirmyndirnar verða þá gjarnan einstaklingar sem skara fram úr á einhvern hátt 

svo sem afreksfólk í íþróttum. Annar lykilþáttur í starfsþroskakenningu Supers er 

áhugi. Áhuginn mótast af þekkingu og hefur áhrif á þekkingarleitina, rétt eins og 

fyrirmyndir hafa áhrif á áhugann og áhuginn á fyrirmyndirnar. Á næsta stigi (e. 

exploration) mótar einstaklingurinn sér framtíðarsýn og sérhæfir sig í því sem 

hann vill starfa við. Á því stigi kemur viðkomandi sér á framfæri á vinnumarkaði. 

Að þekkja starfaheiminn, það er þau störf sem eru í boði og hvað þarf til að geta 

unnið þau, er forsenda þess að fólk geti tekið upplýstar ákvarðanir um framtíð 

sína. Þriðja stigið er þegar einstaklingur kemur sér fyrir í starfi og festir sig í sessi 

(e. establishment). Samkvæmt Super fer þetta fram á aldrinum 25-40 ára. Það er 

breytilegt milli fólks hvað felst í því að koma sér fyrir í starfi eftir greinum og 

starfsumhverfi. Eftir að einstaklingur hefur fest sig í sessi þarf hann að halda sér 

við í starfi en í því felst meðal annars að fylgjast með nýjungum á sviðinu og bæta 

við sig þekkingu, ýmist með menntun eða fjölbreyttri reynslu á vinnumarkaði. 

Þetta viðhaldstímabil er í daglegu tali kallað starfsþróun. Við gegnum mörgum 
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hlutverkum í lífinu, þau eru persónubundin og hafa ólíkt vægi milli einstaklinga. 

Sum lífshlutverkin skarast en það að gegna ólíkum hlutverkum eykur á ánægju 

fólks (Sharf, 2010; Super, 1980).  

 Starfsumhverfið hefur breyst mikið síðan Super kom fram með kenninguna 

um starfsþroska. Upp úr miðri 19. öld gat einstaklingur valið sér starf eða 

starfsvettvang og starfað við hann ævina á enda, jafnvel alltaf hjá sama 

fyrirtækinu. Í dag er ekki um að ræða slíkt starfsöryggi. Tækniframfarir eru örar 

og með þeim verða störf óþörf, leggjast af, eru flutt til annara landa þar sem hægt 

er að fá ódýrara vinnuafl og enn önnur störf taka miklum breytingum. Á 

síbreytilegum vinnumarkaði er mikilvægt að hafa góða aðlögunarhæfni og tileinka 

sér sífellt nýja þekkingu og þróa sig áfram í starfi (Meiksins og Sweet, 2008). 

 Savickas leggur fimm víddir til grundvallar aðlögunarhæfni á starfsferli. Þær 

eru umhugsun (e.concern), stjórn (e. control), forvitni (e. curiosity), sjálfstraust (e. 

confidence ) og samvinna (e. co-operation). Í þessu felst að sá sem hefur 

aðlögunarhæfni á vinnumarkaði er umhugaðra um framtíð sína á vinnumarkaði, 

öðlast meiri stjórn á framtíðinni, er forvitinn um framtíðarmöguleika sína og fær 

aukið sjálfstraust til að fylgja draumum sínum eftir. Auk þess er sífellt 

mikilvægara að fólk sé hæft til að starfa með öðrum (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og 

Guðrún Birna Kjartansdóttir, 2009; Savickas, 2005). Í ljósi hugmynda Savickas 

(2005) er æskilegt að náms- og starfsráðgjafar horfi á einstaklinginn í heild frekar 

en að horfa eingöngu á afmarkaða þætti eins og áhuga og færni. Í 

ráðgjafavinnunni er mikilvægt  að skoða allar fimm víddirnar í vinnu með ráðþega 

og að ráðgjafi leiti leiða til að styrkja þá þætti sem þarfnast styrkingar.  

 Til þess að skilja starfsþroska hjá fólki með þroskahömlun þarf að koma til 

þekking á bæði einstaklings- og umhverfisþáttum. Það er margt sem getur haft 

áhrif á starfsþroska, bæði þættir í umhverfinu og hömlur einstaklingsins. 

Rannsóknir sýna að unglingar með námserfiðleika hafa minni starfsþroska 

samanborið við jafnaldra (Dipeolu, 2007). Nemendur með þroskahömlun fá 

ófullnægjandi undirbúning fyrir störf og ljúka frekar námi án þess að það leiði til 

starfs. Enn fremur líður starfsþroski unglinga með þroskahömlun fyrir færri 

tækifæri til almennrar samfélagsþátttöku. Þetta á einnig við þá sem eru með væga 

þroskahömlun (Fabian og Liesner, 2005). 
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 Rannsóknir sýna að skortur á fyrirmyndum gerir það að verkum að börn og 

ungmenni með þroskahömlun fara á mis við þætti á könnunarstiginu sem snúa að 

hlutverkaleikjum og dagdraumum. Fyrirmyndir hafa mikil áhrif á starfsþroska 

barna. Þar sem að börn og ungmenni með þroskahömlun eru oftast aðskilin frá 

ófötluðum nemendum, ýmist í sérskólum eða í námsverum almennu skólanna hafa 

þau takmarkaðan aðgang að sterkum fyrirmyndum í hópi jafnaldra. Þess utan 

skortir nemendum með þroskahamlanir jákvæðar fyrirmyndir í eldri 

einstaklingum sem einnig eru með þroskahamlanir og eru bæði virkir og sýnilegir 

í samfélaginu (Fabian og Liesener, 2005).  

 Ungmenni með þroskahömlun fá takmörkuð tækifæri til að þroska hæfni til 

ákvarðanatöku. Eitt af því sem eykur marktækt starfsþroska ungmenna með 

þroskahömlun er að hafa launaða vinnu áður en þau ljúka framhaldsskóla 

(Luecking og Fabian, 2000; Herbert, Lorenz og Trusty, 2010). Munurinn á 

ungmennum með þroskahömlun og ófötluðum jafnöldrum varðandi reynslu af 

störfum er sá að flest ófötluð ungmenni hafa til dæmis passað yngri börn, borið út 

blöð eða tekið þátt í fjármögnunum tengdum tómstundum. Nemendur með 

þroskahömlun hafa sjaldan þessa reynslu af störfum þegar þau eru í 

framhaldsskóla og upplifa getu sína í samræmi við það. Ef unglingum með 

þroskahömlun eru gefin tækifæri til launaðrar vinnu eiga þeir auðveldara með að 

ákveða hvað þau vilja varðandi störf og þekkja betur hæfni sína (Fabian og 

Liesener, 2005). Í ljósi þessara niðurstaðna er mjög mikilvægt að einstaklingar 

með þroskahömlun fái tækifæri til að vinna launaða vinnu á sama aldri og aðrir 

unglingar, bæði til að efla trú þeirra á eigin getu og auka starfsþroska sem og að 

efla áhuga þeirra á að vera fullgildir þátttakendur á vinnumarkaði.  

 Ungmenni með þroskahömlun hafa lakari sjálfsmynd en ófatlaðir jafnaldrar 

sem er afleiðing af viðhorfi samfélagsins til getu þeirra (Herbert, Lorenz, og 

Trusty, 2010). Þegar þetta fer saman með ónægum undirbúningi og lítilli 

starfsfræðslu verður framtíðarsýn þeirra varðandi atvinnu óljós og það dregur úr 

markmiðasetningu varðandi frekara nám og störf (Fabian og Liesener, 2005). 

Cobb og Alwell (2009) komast að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á nokkrum 

ólíkum leiðum við gerð tilfærsluáætlana, að nemendur njóti góðs af því að þeim sé 

kennt að hugsa skýrt og skipulega um störf og breytingar á þeim. Í ljósi þess er 

mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar komi að skipulagningu aukinnar 
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starfsfræðslu hjá þessum hópi sem lið í að auka starfsþroska og hugsun um störf. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2005) telur brýnt að auka þekkingu kennara á 

tilfærsluferlinu. Í niðurstöðum rannsóknar hennar á tilfærslu ungmenna af 

starfsbrautum yfir í atvinnulífið kemur fram að þar er lítil eða engin þekking á 

gerð tilfærsluáætlana og meðan að svo sé er líklegt að allt starf sem viðkemur 

tilfærslu og stafsþjálfun nemenda með þroskahömlun verði tilviljanakennt og laust 

í reipum. 

 Í breyttu samfélagi skiptir miklu máli að vera aðlögunarfær og aðlögunarhæfni 

á starfsferli er mikilvægur eiginleiki á vinnumarkaði eins og fram kom hér að 

framan. Við gerð tilfærsluáætlana eru þættir eins og að vera umhugað um framtíð 

sína á vinnumarkaði og öðlast meiri stjórn á framtíðinni mikilvægir. Áhersla er 

lögð á eflingu sjálfstrausts og að efla einstaklinginn til þess að hann verði fær um 

að taka eigin ákvarðanir. Einnig er mjög rík árhesla lögð á að efla samskiptafærni 

þar sem að það hefur mikið að gera með hvernig einstaklingi með þroskahömlun 

reiðir af á almennum vinnumarkaði (Powers og fl., 2001; Wehman, 2001). Það má 

því segja að hugmyndir um vel útfærða tilfærsluáætlun feli í sér að minnsta kosti 

þrjár af þeim fimm víddum sem Savickas leggur til grundvallar aðlögunarhæfni á 

starfsferli. Þessar þrjár víddir eru umhugsun eða það að vera umhugað um framtíð 

sína á vinnumarkaði, að öðlast meiri stjórn á framtíðinni og sjálfstraust til að 

fylgja draumum sínum eftir. Því til viðbótar er áhersla Savickas á (2005) að fólk 

sé hæft til að vinna með öðrum tengt áherslunni á samskiptahæfni í 

tilfærsluáætlunum. 

 

Trú á eigin getu og sjálfsmynd 

Þegar talað er um litla eða mikla trú á eigin getu (e. self-efficacy) er átt við þá trú 

sem einstaklingurinn hefur á sjálfum sér og eigin færni á ólíkum sviðum. Þeir sem 

hafa mikla trú á eigin getu takast frekar á við krefjandi verkefni og gefast síður 

upp þegar þeir standa frammi fyrir hindrunum (Gleiman, Frilund og Reisberg, 

2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsferill og gengi á vinnumarkaði fer að 

nokkru leyti eftir þessum þáttum og skoðar Social cognitive career theory (SCCT) 

þá sérstaklega. Trú á eigin getu og útkomuvæntingar hafa áhrif á áhuga 

einstaklings en áhugi er líklegur til að vera nokkuð stöðugur yfir tíma. Áhugi 

hefur aftur mikið um það að segja hvaða markmið fólk setur sér. Markmiðin hafa 



  

31 

síðan áhrif á það hvað við tökum okkur fyrir hendur. Hvernig okkur tekst til hefur 

síðan áhrif á trú okkar á eigin getu og útkomuvæntingar í sambærilegum verkum, 

en þetta getur haft mikil áhrif og jafnvel orðið til þess að ráðþegi hafni fyrirfram 

áhugaverðum valmöguleikum. Ástæður fyrir lítilli trú á eigin getu og takmarkaðra 

útkomuvæntinga geta verið ytri þættir svo sem skortur á tækifærum til starfa og 

menntunar og aðrar samfélagslegar hindranir. Það er mikilvægt að ráðgjafi sé 

meðvitaður um þetta og finni leiðir til að styrkja trú ráðþega á eigin getu og auka 

þannig útkomuvæntingar hans. Þetta er meðal annars gert með því að skapa 

tækifæri til árangursríkra athafna þar sem ráðþegi upplifir að honum takist vel til 

(Bandura, 2001; Sharf, 2010). 

 Ungt fólk með þroskahömlun hefur oft á tíðum lakari sjálfsmynd en ófatlaðir 

jafnaldrar (Halpern, 1994). Rannsóknir sýna að nemendur á starfsbrautum hafa sig 

mjög lítið í frammi á teymisfundum þar sem að námsframvinda þeirra sjálfra er 

rædd og gerðar eru tilfærsluáætlanir. Það eru sérkennarar og aðrir sérfræðingar 

sem tala bróðurpart tímans en nemendur sjálfir nota aðeins um 3% tímans til að tjá 

sínar skoðanir (Woods, Sylvester, og Martin, 2010). Þetta er þó ekki 

óumbreytanlegt en Woods og félagar (2010) sýndu fram á það í rannsókn sinni að 

þeir nemendur sem voru í markvissri sjálfstyrkingarvinnu tóku meiri þátt í gerð 

eigin tilfærsluáætlana en aðrir nemendur.  

 Ástæður fyrir lítilli trú á eigin getu og skorti á frumkvæði eru margþættar. 

Viðhorf vinnuveitenda og samstarfsfólks litast oft af vanþekkingu á þroskahömlun 

og hugmyndum byggðum á staðalmyndum. Þetta viðhorf endurspeglast síðan í 

framkomu við fólk með þroskahömlun og verður sá spegill sem það sér sig í. Lítil 

trú annara á getu einstaklings til að ráða við verkefni dregur úr trú þeirra sjálfra á 

eigin getu og væntingum til starfa í framtíðinni (Fabian og Liesener, 2005). 

 Sú ráðgjafarkenning sem helst hefur verið rannsökuð og nýtt í vinnu með fólki 

með þroskahömlun er SCCT (Social cognitive career theory). Rannsóknir hafa 

leitt í ljós að einstaklingar sem hafa trú á eigin getu eru meðvitaðri um hvað þeir 

geta og hafa raunhæfari hugmyndir um hvaða störf þeir geta unnið. Þeir þekkja 

áhuga sinn og hafa meiri áhuga á því að fara að vinna. Í ljósi þess að fólk með 

þroskahömlun hefur oft litla trú á eigin getu og litlar væntingar til starfa er 

mikilvægt að efla trú þeirra á eigin getu og styrkja sjálfsmyndina meðal annars 

með því að gefa þeim kost á því að spreyta sig á vinnumarkaði og stuðla þannig 
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að því að þau finni styrkleika sína. Þegar ráðþegi með þroskahömlun fær starf 

getur verið mikilvægt að náms- og starfsráðgjafi hitti ráðþega eftir að hann er 

tekinn til starfa og fari yfir reynsluna af starfinu. Ráðgjafi ræðir hvaða kröfur eru 

gerðar, hvort starfið samræmist áhuga ráðþega og hvernig hann veldur því 

(Alston, Bell og Hampton, 2002; Fabian og Liesener, 2005; Morningstar o.fl. 

2010). Það sem stuðlar að velgengni fólks með þroskahömlun á almennum 

vinnumarkaði eru nokkrir þættir, þar ber fyrst að nefna mikilvægi  góðrar 

starfsaðlögunar og stuðning samstarfsfólks. Einnig er mikilvægt að 

starfsmaðurinn fái verkefni sem hann ræður við og að góð samvinna sé við 

yfirmenn (María Elísabet Guðsteinsdóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2009).   

 Fabian og Leisner (2005) segja að þær rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

inngripum sem efla trú á eigin getu hjá fólki með þroskahömlun hafi allar sýnt 

fram á jákvæðar breytingar þátttakenda. Inngripin drógu úr neikvæðum áhrifum 

umhverfis sem höfðu fram að því dregið úr starfsþroska (e. vocational 

development). Þetta bendir til þess að náms- og starfsráðgjafar gætu þurft að koma 

að því með beinum eða óbeinum hætti að stuðla að aukinni trú á eigin getu þeirra 

ráðþega sem eru með þroskahamlarnir (Fabian og Liesener, 2005). Halpern (1994) 

segir að eitt af því mikilvægasta við gerð tilfærsluáætlana sé að efla nemendur 

sjálfa, sjálfstraust þeirra og sjálfsákvarðanir. Hann segir að það skili nemendum 

meiru ef þeir fá tækifæri til að taka eigin ákvarðanir og upplifi stjórn á eigin lífi en 

að fagfólk finni bestu leiðina. Þannig vill hann að valdefling sé innbyggð í 

tilfærsluáætlanir. Breska fræðikonan Jeannie Sucliffe (1991, 1994) tekur í sama 

streng en hún heldur því fram að valdefling og sjálfstyrking eigi að vera 

yfirmarkmið í allri fræðslustarfsemi fyrir fatlað fullorðið fólk. 

 Í ljósi þess að fatlað fólk hefur oft erfiða reynslu að baki, vantar sterkar 

fyrimyndir og mætir neikvæðum viðhorfum í samfélaginu er það sérstaklega 

mikilvægt fyrir þennan hóp að upplifa innri áhugahvöt í tengslum við 

starfsreynslu og það að standa undir væntingum. Það stuðlar að starfstengdum 

markmiðasetningum. Náms- og starfsráðgjafar geta verið í lykilhlutverki til að 

koma þessu ferli af stað og stuðla þannig að því að fólk með fatlanir öðlist betri 

sýn á atvinnuþátttöku sína í framtíðinni (Fabian og Liesener, 2010).  
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1.6. Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að koma á framfæri reynslu þátttakenda af ráðgjöf 

varðandi mikilvæg tímamót í lífi fólks með þroskahömlun, svo sem tilfærslu milli 

skólastiga og frá skóla út í atvinnulíf. Einnig er það markmið rannsóknarinnar að 

afla upplýsinga sem nýtast við þróun náms- og starfsráðgjafar fyrir fólk með 

þroskahömlun. 

Þær rannsóknarspurningar sem lagðar eru til grundvallar rannsókninni eru:  

 Hver er upplifun þátttakenda af náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun?  

 Hafa nemendur starfsbrauta greiðan aðgang að náms- og 

starfsráðgjöfum skólanna? 

 Hver er þáttur áhuga í vali á námi og störfum einstaklinga með 

þroskahömlun? 

 Hvernig náms- og starfsráðgjöf telja þátttakendur geta verið gagnlega 

fyrir fólk með þroskahömlun? 

 

Samantekt 

Með því að skilgreina þroskahömlun sem samspil einstaklings og umhverfis 

skapast svigrúm til að skilja atvinnuþátttöku og möguleika einstaklinga á 

vinnumarkaði á nýjan hátt. Hluti af vanda fólks með þroskahömlun á 

vinnumarkaði er almenn vanþekking á þroskahömlun, lífseigar staðalmyndir og 

vantrú á getu þeirra. Þetta er afleiðing stofnanavistunar og mikillar aðgreiningar 

fólks með þroskahömlun frá ófötluðum í samfélaginu. Skóli án aðgreiningar getur 

verið liður í því að breyta ríkjandi viðhorfum og haft áhrif á viðhorf 

atvinnurekenda og annarra á vinnumarkaði.  

 Starfsbrautir framhaldsskólanna eru mikið aðgreindar frá öðrum námsbrautum 

og leiða sjaldan til áframhaldandi náms eða starfa á almennum vinnumarkaði. Til 

þess að breyta því þarf að koma öflug starfsfræðsla og vel útfærðar 

tilfærsluáætlanir sem byggja á sterkum fræðilegum grunni. Kennarar, náms- og 

stafsráðgjafar, foreldrar og nemendur sjálfir þurfa að koma að gerð þeirra. 

Nauðsynlegt er að gera tilfærsluáætlanir og vinna eftir þeim löngu áður en 

eiginleg tilfærsla á sér stað. Starfsþroskakenning Supers og kenning Savickas um 
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aðlögun á starfsferli er fræðilegur grunnur sem byggja má á við gerð slíkra 

áætlana. 

 Í ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa á vinnumarkaði á Vesturlöndum þar sem 

sífellt eru gerðar auknar kröfur um sérfræðiþekkingu og menntun, er sérstaklega 

mikilvægt að skapa fólki með þroskahömlun tækifæri til aukinnar menntunar sé 

vilji til að bæta stöðu fatlaðs fólks á vinnumarkaði. Námsskrá starfsbrautanna og 

lagalegt umhverfi er hliðhollt fólki með þroskahömlun en mikið skortir upp á 

varðandi framkvæmd. Þar stendur takmarkað náms- og starfsframboð helst í 

veginum. 

 Lítið er um rannsóknir á sviði náms- og starfsráðgjafar sem lúta að ráðgjöf við 

fólk með þroskahömlun en erlendar rannsóknir sýna að aðgengi að menntuðum 

náms- og starfsráðgjöfum í skólum er lítið (Fabian og Liesener, 2005). Hópurinn 

þarf mikinn stuðning við að taka ákvarðanir varðandi nám og störf. Þeir sem veita 

þann stuðning eru aðallega kennarar og fjölskylda en ekki náms- og 

starfsráðgjafar.  

 Valdefling og sjálfstyrking eru mikilvægir þættir í ráðgjafarvinnu með 

einstaklingi með þroskahömlun og mikilvægt er að missa aldrei sjónar á því að 

hlutverk ráðgjafans er að upplýsa og styrkja ráðþega en ekki að taka ákvarðanir 

fyrir hann hvort sem hann er með þroskahömlun eða ekki.  

 Þekking á lögum er varða réttindi fatlaðs fólks til náms og starfa er mikilvæg í 

ráðgjöfinni og auk þess ber að hafa í huga að náms- og starfsráðgjafar skulu ekki 

mismuna ráðþegum sínum vegna fötlunar eða annarra sambærilegra þátta.  
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2. Aðferð 
 

Í þessum kafla er rannsóknaraðferð lýst, markmiði rannsóknar, þátttakendum og 

siðferðilegum álitamálum. Auk þess er gerð grein fyrir gagnasöfnuninni, 

skráningu og greiningu gagna.  

  

2.1. Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni er beitt eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Því er aðeins hægt að útskýra 

athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í aðstæður 

sínar og reynslu. Eigindlegar rannsóknir beinast að því að afla gagna um það 

hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Þetta er gert með því að fylgjast 

með fólki í daglegu umhverfi þess og taka viðtöl þar sem spurningar og svör eru 

ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu 

sinni og upplifun (Bogdan og Bilken, 2007). 

 Valin var eigindleg rannsóknaraðferð vegna þess að með því móti má skoða 

upplifanir ungs fólks með þroskahömlun sem og upplifun foreldra og fagfólks af 

ráðgjöf í tengslum við nám og störf einstaklinga með þroskahömlun. Með því að 

taka viðtöl bæði við ungmenni, foreldra og fagfólk má fá fram ólík sjónarhorn og 

sem heildstæðasta mynd af væntingum til náms- og starfsráðgjafar. 

 

2.2. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru átta og er þeim skipt í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum 

eru þrjú ungmenni sem öll eru með þroskahömlun. Í hópi tvö eru þrjár mæður 

ungs fólks með þroskahömlun. Í þriðja og síðasta hópnum eru tveir starfsmenn 

námsbrauta fyrir fólk með þroskahömlun, annar þeirra er ábyrgðarmaður 

Starfstengds diplómanáms fyrir fólk með þroskahömlun sem er tilraunaverkefni 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og hinn er kennari á starfsbraut í 

framhaldsskóla. Ég mun nú lýsa hverjum hóp fyrir sig.  
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Ungmenni með þroskahömlun 

Ég komst í tengsl við þátttakendur með þroskahömlun í gegnum Helgu 

Gísladóttur deildarstjóra Fjölmenntar: fullorðinsfræðslu fyrir fatlaða í Reykjavík 

en ég kynnti fyrir henni rannsóknina og óskaði eftir aðstoð við að komast í 

samband við væntanlega þátttakendur. Þetta var auðsótt og Helga hafði samband 

við nokkra nemendur sem hún taldi að hefðu áhuga á þátttöku. Í framhaldinu fékk 

ég í hendur nöfn og símanúmer fjögurra einstaklinga á þrítugsaldri, af báðum 

kynjum. Ég tók viðtöl við þrjú þeirra, tvær konur og einn karlmann. Ég valdi 

þessa leið við val á þátttakendum vegna þess að ég taldi að með því móti fengi ég 

fram sjónarhorn ungs fólks með þroskahömlun sem væri í aðstæðum sem eru 

dæmigerðar fyrir þennan hóp. Í niðurstöðum meistararannsóknar Lilju 

Össurardóttur (2010), sem beindist að stöðu ungra kvenna með þroskahömlun í 

samfélaginu og sýn þeirra á að vera fullorðin, kom fram að af 57 þátttakendum var 

aðeins einn í fullu starfi og þeir sem ekki voru enn í framhaldsskóla voru flestir á 

námskeiðum hjá Fjölmennt. 

 Þátttakendur fengu gervinöfnin Harpa Jakobsdóttir, Margrét Halldórsdóttir og 

Valgeir Sindrason í rannsókninni. Vegna fæðar ákvað ég að gefa ekki nákvæmar 

upplýsingar um aldur og aðstæður hvers og eins til þess að fela þá sem best. 

Þátttakendur eru á aldrinum 25-27 ára og búa ýmist hjá foreldrum sínum eða á 

sambýli. Tvö eru í hlutastarfi á vernduðum vinnustöðum en eitt þeirra er 

atvinnuleitandi. 

   

Mæður ungmenna með þroskahömlun 

Þrír þátttakenda í rannsókninni eru mæður ungmenna með þroskahömlun á 

aldrinum 17-24. Ungmennin eru tveir drengir og ein stúlka. Val mitt stjórnaðist 

fyrst og fremst af því að konurnar hafa allar unnið á vettvangi tengdum 

þroskahömlun barna sinna og ég vissi að þær hefðu mikla innsýn í málaflokkinn 

og ákveðnar skoðanir á honum. Mæðurnar hafa fengið heitin Björg Gunnarsdóttir, 

Karen Ólafsdóttir og Vala Þorsteinsdóttir. Ég notaði ýmist tölvupóst eða síma til 

að komast í samband við mæðurnar sem voru allar jákvæðar gagnvart því að taka 

þátt í rannsókninni.  

 Unga fólkið sem tók þátt í eða er fjallað um í rannsókninni hefur ýmist gengið 

í almenna grunnskóla, sérskóla eða byrjað í almennum grunnskóla og fært sig í 
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sérskóla. Þetta endurspeglar að mínu mati skólagöngu barna með þroskahömlun 

sem er í dag ekki í einum ákveðnum farvegi. Ungmennin stunduðu öll nám á 

starfsbrautum framhaldsskólanna og sóttu enga eða fáa tíma með ófötluðum 

nemendum. Þetta er mjög í anda niðurstaðna rannsóknar Helgu Gísladóttur (2007) 

sem bendir til að skóli án aðgreiningar hafi að sáralitlu leyti náð inn á starfsbrautir 

framhaldsskólanna.  

 

Fagfólk  

Síðustu tvö viðtölin eru við sérfræðinga í menntamálum fatlaðs fólks. Í ritgerðinni 

er nánast útilokað að fela Guðrúnu V. Stefánsdóttur dósent vegna þess að 

starfstengda diplómanámið fyrir fólk með þroskahömlun, sem hún bar ábyrgð á, er 

einstakt á Íslandi og þó víðar væri leitað. Til hennar verður því vísað með réttu 

nafni með hennar samþykki.  

 Hinn þátttakandinn er kennari á starfsbraut eins af framhaldsskólum 

höfuðborgarsvæðisins. Henni hefur verið gefið dulnefnið Þórunn Jóhannsdóttir. 

Ég komst í samband við þær Þórunni og Guðrúnu með tölvupósti og viðtölin fóru 

bæði fram á vinnustöðum þátttakenda. 

 

2.3. Framkvæmd rannsóknar og gagnasöfnun  

Við öflun rannsóknargagna voru notuð voru opin viðtöl. Í opnum viðtölum felst 

að þátttakendur segja frá  reynslu sinni, upplifunum af námi, störfum og ráðgjöf 

án þess að svara fyrir fram ákveðnum eða stöðluðum spurningum. Opin viðtöl eru 

vel til þess fallin að veita innsýn í tilveru fólks og fá fram hugmyndir og skoðanir 

þátttakenda sem eru aðrar en rannsakandi gerir ráð fyrir áður en rannsóknin hefst 

(Creswell, 2007).  

 Gagnasöfnun hófst í september 2010 og lauk í febrúar 2011. Viðtölin voru öll 

hljóðrituð með samþykki þátttakenda. Viðtölin voru frá 35 mínútum að lengd upp 

í rúman klukkutíma. Áhersla var lögð á að fá upplýsingar um upplifun og reynslu 

fólks með þroskahömlun af ráðgjöf varðandi val á námi og störfum sem og 

tilfærslu milli skóla og atvinnu. Einnig var lögð áhersla á að fá upplýsingar um þá 

ráðgjöf sem mæður fengu varðandi þessi tímamót í lífi ungmenna með 

þroskahömlun. Í viðtölum við fagfólk var lögð áhersla á að fá upplýsingar um 
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aðgengi nemenda að náms- og starfsráðgjöf í skólunum og hvernig unnið væri að 

tilfærslu frá skóla út í atvinnulífið. 

 Í rannsókninni hvatti ég þátttakendur til að segja frá með opnum spurningum 

eins og: Getur þú sagt mér frá skólagöngunni? Hvernig leið þér þá? Hvað finnst 

þér um það? Og spurði svo nánar út í þá þætti sem mér fundust mikilvægir fyrir 

rannsóknina. Það má segja að rannsóknin sé fyrirbærafræðileg rannsókn (e. 

phenomenoligical study) í þeim skilningi að við greiningu á frásögnunum voru 

notuð viðmið til að lýsa þemum sem ganga þvert á sögurnar. Í rannsókninni er 

skoðuð reynsla átta einstaklinga af því sama, það er upplifun af mikilvægum 

tímamótum í tengslum við nám og störf fólks með þroskahömlun (Creswell, 

2007). 

 Þátttakendum er skipt í þrjá hópa varðandi reynslu þeirra af námi, atvinnu og 

ráðgjöf til fólks með þroskahömlun. Þess vegna voru útbúnir þrír viðtalsrammar 

þar sem að áherslumunur var eftir því að hverjum rannsóknin beindist. Það var 

samkomulagsatriði hvar viðtölin fóru fram en þau fóru ýmist fram á vinnustöðum 

þátttakenda, hjá Fjölmennt, á Háskólatorgi, heima hjá þátttakendum eða heima hjá 

mér. Óháð staðsetningu voru öll viðtölin afslöppuð og það virtist ekki trufla 

þátttakendur að viðtölin væru tekin upp. Áður en við hittumst fengu allir 

upplýsingar um hvernig viðtölin færu fram, af hverju ég væri að gera rannsóknina 

og hver væri þeirra þáttur í rannsókninni. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst 

samþykki og vissu að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem var meðan að á 

rannsókninni stæði. Ég útskýrði vel fyrir þátttakendum hvernig ég ætlaði að fela 

þá í rannsókninni og um helmingur þeirra komu með hugmynd að dulnefni sínu 

(Sigurður Kristinsson, 2003). 

 

2.4. Siðferðileg álitamál 

Í eigindlegri rannsókn er rannsakandinn sjálfur helsta rannsóknartækið og því 

mikilvægt að hann geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem hann getur haft á 

rannsóknina. Mikilvægt er að halda trausti og trúnaði milli rannsakanda og 

þátttakanda, þannig verður gagnasöfnunin auðveldari og réttmæti niðurstaðna 

meira (Sigurður Kristinson, 2003). Harpa, Margrét og Valgeir eru þátttakendur 

sem tilheyra viðkvæmum minnihluta hóp og var ég meðvituð um það í þeim 

viðtölum sem ég tók við þau. Hanna Björg Sigurjónsdóttir (2006b) bendir á að 
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valdamunur geti verið á milli rannsakanda og þátttakanda. Ég hafði það í huga að 

ég gæti komið þátttakendum þannig fyrir sjónir að þeir þyrftu þess vegna að taka 

þátt og yrðu að segja það sem þeir héldu að til væri ætlast væri til af þeim. Áður 

en viðtölin fóru fram útskýrði ég rannsóknina vel fyrir unga fólkinu og að þau 

gætu hætt þátttöku hvenær sem væri án þess að það hefði neina eftirmála. Þá sagði 

ég þeim frá því hvernig ég myndi eyða upptökunum og að raunveruleg nöfn þeirra 

kæmu hvergi fram.  

 

2.5. Skráning og greining gagna 

Til að tryggja nákvæma úrvinnslu gagna afritaði ég viðtölin frá orði til orðs. Við 

afritunina breytti ég nöfnum á þátttakendum og þeim nöfnum á einstaklingum og 

skólum sem komu fram í viðtölunum. Að lokinni afritun eyddi ég öllum 

upptökum. Afrituð gögn voru rúmlega 240 blaðsíður. 

 Frumgreining gagnanna hófst strax að loknu fyrsta viðtali. Sú greining fólst í 

því að ég skrifaði niður athugasemdir rannsakanda jafnhliða afritun og einnig 

hugleiðingu í lokin sem ég nýtti mér í viðtölunum sem á eftir komu. Þetta reyndist 

mjög gagnlegt og er í samræmi við æskileg vinnubrögð í eigindlegum 

rannsóknum (Bogdan og Biklen, 2007). 

 Aðferðin sem ég notaði við greininguna byggir á tækni grundaðra kenninga (e. 

Grounded theory) en kenningin felur í sér að rannsakandi myndar skilning og 

innsýn út frá mynstrum í gögnunum (Creswell, 2007). Ég las gögnin mörgum 

sinnum og merkti við þau atriði sem snéru að upplifun þátttakenda af 

upplýsingum og ráðgjöf í tengslum við nám og störf ungs fólks með 

þroskahömlun. Einnig merkti ég við atriði sem snéru að upplifun þátttakenda af 

vali og tækifærum fólks með þroskahömlun varðandi nám og störf. Síðan skráði 

ég og flokkaði upplýsingarnar. Strax í fyrsta viðtali komu fram ákveðnir þættir 

sem endurtóku sig í öllum viðtölunum. Þessir þættir snéru að Takmörkuðu náms- 

og atvinnuframboði, slæmu aðgengi að upplýsingum, aðgreiningu fólks með 

þroskahömlun frá öðrum í samfélaginu og því að allir búa yfir hæfileikum og 

styrkeikum.  
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Samantekt 

Í þessum kafla lýsti ég eigindlegri rannsóknaraðferð og færði rök fyrir notkun 

hennar við rannsókn sem beinist að náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun. Ég gerði grein fyrir vali mínu á þátttakendum sem má skipta í þrjá 

hópa og er markmiðið með því að fá fram ólík sjónarhorn. Þátttakendur voru 

kynntir í kaflanum og útskýrt hvernig ég faldi þá í rannsókninni. Gagnanna var 

aflað með opnum viðtölum og þau greind með aðferð sem byggir á grundaðri 

kenningu. Niðurstöðukaflinn sem hér fer á eftir byggir á greiningu gagnanna. 
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3. Niðurstöður 
 

Í niðurstöðukaflanum ákvað ég að nota alltaf orðið starfsbraut þó svo að 

þátttakendur noti sérnámsbraut eins og starfsbrautirnar eru líka kallaðar. Þetta geri 

ég til að halda samræmi í orðanotkun og koma í veg fyrir mögulegan misskilning. 

Í viðtölum við þátttakendur kom fram mikið magn af upplýsingum sem varða 

málefni fólks með þroskahömlun, ekki aðeins upplýsingar um nám og vinnu 

heldur einnig um þætti sem rannsóknin beindist ekki að svo sem búsetuúrræði og 

tómstundir. Í niðurstöðunum beini ég þó eingöngu sjónum að þeim atriðum er 

varða nám og atvinnu.  

 

3.1. Aðgengi að upplýsingum um nám og störf  

Góðar upplýsingar eru nauðsynleg forsenda þess að geta tekið ákvörðun um nám 

og störf. Þetta á við um alla einstaklinga hver sem staða þeirra í þjóðfélaginu er. 

Fólk með þroskahömlun hefur ekki sömu möguleika á að afla sér upplýsinga um 

möguleika sína á vinnumarkaði og annað fólk, heldur þarf það að miklu leyti að 

treysta á aðra varðandi upplýsingagjöf.  

 

Upplýsingar í tengslum við tilfærslu 

Mæðurnar sem tóku þátt í rannsókninni hafa allar rekið sig á tregðu í 

upplýsingaveitu þegar kemur að námi og störfum fyrir fólk með þroskahömlun. 

Þær sögðu að upplýsingar varðandi flutning milli skólastiga, frá grunnskóla til 

framhaldsskóla, hafi verið veittar af grunnskólanum, óháð því hvort um sérskóla 

eða almennan skóla var að ræða. Mæðrunum Völu og Karen var báðum boðið á 

kynningu á starfsbrautum framhaldsskólanna á vegum sérskólans. Eftir þá 

kynningu skoðuðu þær, ásamt börnum sínum, þá skóla sem þeim fannst helst 

koma til greina. Karen sagði að þau hafi fengið svo frábærar móttökur í einum 

skólanum að „það gerði út um málið.“ Vala sagði að nálægð við heimili hafi haft 

mikil áhrif á það hvaða skóla þau völdu. Björg sagði um þessi tímamót í lífi sonar 

síns: „mér fannst ég farin að leita, ég var farin að fylgjast með hvort það væri 
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eitthvað farið að sækja um þetta árið.“ Grunnskólinn lét foreldrana vita þegar 

komið var að því að sækja um nám á starfsbrautum og áhyggjur hennar voru því 

óþarfar. Sonur Bjargar fékk ekki sérstaka kynningu á starfsbrautum 

framhaldsskólanna. Hann var í almennum grunnskóla og þau fóru saman á 

almenna framhaldsskólakynningu líkt og ófötluð skólasystkini hans gerðu með 

sínum foreldrum. Björgu fannst kynningin ekki gagnleg og sagði: „Það truflaði 

okkur bara. Þetta var ekkert sniðið að honum. En okkur var boðið að taka þátt.“ 

 Sonur Bjargar var hins vegar sjálfur þegar búinn að ákveða hvert hann vildi 

fara þar sem hann þekkti til skólans í gegn um eldri systur. Björg sagði að það 

hefði fleira haft áhrif á val sonar hennar á framhaldsskóla, strákur sem hann þekkti 

úr grunnskóla hafði líka áhrif á valið:  

Það var einn strákur sem var tveimur árum eldri en hann í grunnskóla 
sem var alveg einstakur.. ofboðslega duglegur að virkja hann til dæmis 
í opna húsinu.. hann hafði alltaf hug á því að hafa hann með. Þessi 
strákur fór í sama skóla. 

 

 Bæði Harpa og Valgeir voru nemendur í sérskóla og fengu kynningu þar á 

þeim starfsbrautum framhaldskólanna sem stóðu til boða. Valgeir sagði: „Ég 

skoðaði nokkra framhaldsskóla þegar ég var í 10. bekk.“  

 Margrét var í sínum heimaskóla og hún skoðaði tvo skóla ásamt foreldrum 

sínum og kennara. Hún minntist þess ekki frá þessum tíma að það hafi verið rætt 

sérstaklega við hana um hvað hana langaði að gera. Það voru foreldrar og kennari 

sem veittu henni allar upplýsingar um starfsbrautirnar. 

 Þegar þau Margrét, Harpa og Valgeir völdu framhaldsskóla voru það ólíkir 

þættir sem höfðu áhrif á valið rétt eins og gerist og gengur hjá ófötluðum 

jafnöldrum. Harpa skoðaði skólann með mömmu sinni og pabba og langaði ekki 

til að skoða fleiri skóla. Eins og áður kom fram fékk hún kynningu á 

starfsbrautum framhaldsskólanna í sérskólanum. Hún sagði: 

Ég fékk síðan svona blað sem stóð á í hvaða skóla langar þig að fara 
og ég hugsaði bara (skóli) ætli það sé ekki skást fyrir mig. Ég ætlaði í 
þennan skóla og þurfti ekki að skoða neitt meira en það.  

 

 Þegar Margrét valdi á milli skólanna tveggja valdi hún þann sem bauð upp á 

meira val í náminu. Valgeir var „mjög ánægður“ í sínum framhaldsskóla en 
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ástæðan fyrir hans vali var:  „…nokkrir vinir mínir fóru í hann og mig langaði að 

vera með þeim.“  

 Af þessu að dæma var munur á kynningu fyrir væntanlega nemendur 

starfsbrauta eftir því hvort þeir gengu í almennan grunnskóla eða sérskóla. 

Kynning á starfsbrautunum var tilviljanakenndari þegar nemendur voru í sínum 

heimaskóla.  

 

Upplýsingar og ráðgjöf innan framhaldsskólanna 

Þátttakendur töluðu einnig um að takmarkaðar upplýsingar bárust til þeirra eftir að 

í framhaldsskólann var komið og sagði Björg um upplýsingastreymi til sonar síns:  

Upplýsingar um viðburði á vegum nemendafélagsins berast ekki til 
starfsbrautarnema, auk þess að það kom ekki einu sinni fram á 
heimasíðu skólans hvenær starfsbrautin byrjaði síðast liðið haust  

 

Hún sagði að slæmt aðgengi upplýsinga einskorðaðist ekki við skólann:  

Sonur minn komst ekki að í Hinu húsinu í vetur vegna þess að ég vissi 
ekki hvenær átti að sækja um fyrir hann. Þessar upplýsingar liggja 
hvergi frammi. Við foreldrar þurfum að bera okkur eftir 
upplýsingunum og það sem meira er að vita hvert við eigum að leita. 
 

 Björg sagði muninn á fötluðum börnum og ófötluðum vera að þau sem eru 

ófötluð fá meira af upplýsingum í gegn um félagslega netið sitt. Hún sagði um son 

sinn: „Það vantar að einhver segi við hann, heyrðu við sjáumst í skólanum á 

mánudaginn því þá byrjar skólinn.“ Þannig var það með eldri systkini hans og hún 

sagði að þrátt fyrir að henni fyndist sonur sinn hafa gott félagslegt net í kring um 

sig þá væri mikill munur þegar kæmi að þessum þætti. 

 Slök upplýsingaveita kom þó ekki í veg fyrir að sonur Bjargar sækti viðburði 

skipulagða af nemendafélagi skólans, þannig að upplýsingarnar bárust, en Björg 

sagði að það „þyrfti að huga betur að starfsbrautinni í ljósi þess hversu einangruð 

hún er frá öðrum brautum skólans.“ Harpa, Valgeir og Margrét höfðu öll tekið þátt 

í félagslífi í sínum framhaldsskóla og mætt á einhverja viðburði sem voru 

skipulagðir af nemendafélögum. Margrét sagði að hún hefði fengið upplýsingar 

um það sem fram fór í framhaldsskólanum „á skjáum sem eru í skólanum og 

blöðum sem lágu á borðum.“ 
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Aðgengi að náms- og starfsráðgjöfum í skólum 

Mæðurnar, og ungmennin í rannsókninni höfðu öll þá sögu að segja að nemendur 

á starfsbrautunum hafi ekki aðgang að náms- og starfsráðgjöfum í 

framhaldsskólanum heldur sjái starfsfólk sérnámsbrautanna um sína nemendur. 

Hvorki Vala, né Björg höfðu velt því fyrir sér hvort náms- og starfsráðgjafi í 

grunn- eða framhaldsskóla gæti stutt við börn þeirra. Vala sagði að nú þegar hún 

horfi til baka finnist henni að þetta „hljóti að þurfa að breytast, nemendur 

starfsbrautar þurfi sjálfsagt ekki síður á slíkri ráðgjöf að halda en þeir sem stunda 

nám við aðrar brautir skólanna.“ Karen sagði að hún vildi „gjarnan hafa aðgang að 

félagsráðgjafa“ í skóla dóttur sinnar, „einhverjum sem gæti farið yfir málin og 

úrræðin sem eru í boði.“  Hún sagði: „Maður þarf að leita svolítið eftir öllu sjálfur. 

Það er misjafnt hvernig foreldrar eru í stakk búnir til þess.“ Björg sagði að þau 

hefðu „aldrei fengið neina ráðgjöf í sjálfu sér“ varðandi nám sonar hennar og það 

„getur verið mjög tilviljanakennt hvernig upplýsingar berast.“  

 Þórunn, sem er kennari á starfsbraut í framhaldsskóla, sagði að nemendur 

starfsbrautar í hennar skóla hefðu aðgang að náms- og starfsráðgjöfum skólans en 

hún hélt „að það hafi sjaldan verið nýtt.“ Hún sagði starfsfólk starfsbrautarinnar 

vera „í svo nánu sambandi við nemendur og miklu sambandi við foreldra þannig 

að öll þeirra mál verða alltaf algerlega inn á þeirra borði.“   

 Margrét, Valgeir og Harpa hittu aldrei náms- og starfsráðgjafa þegar þau 

stunduðu nám á starfsbraut framhaldsskóla en sögðu að kennarar þeirra hefðu séð 

um þeirra mál. Ekkert þeirra þriggja vissi af þessari þjónustu innan skólans en 

Hörpu fannst stundum erfitt að þurfa að leita til kennara síns með alla hluti. Harpa 

talaði sérstaklega um að þegar hún varð fyrir áreiti í skólanum, sem henni leið 

lengi illa útaf og hafði mikil áhrif á námið, þá hefði hún viljað tala um það við 

einhvern innan skólans annan en kennarann sinn.  

 Nemendur í diplómanámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hafa fram að 

þessu haft takmarkaðan aðgang að þeim náms- og starfsráðgjöfum sem þar starfa 

en Guðrún sagði að ástæðan kunni að vera sú að það var farið mjög snögglega af 

stað með diplómanámið og að þær sem standa að diplómanáminu hafi kannski 

ekki náð að undirbúa skólasamfélagið nægilega vel. Vel má vera að það sé 

ástæðan fyrir því að náms- og starfsráðgjafar sem störfuðu við náms- og 
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starfsráðgjöf í Stakkahlíð virðast ekki hafa talið ráðgjöf við þessa nemendur í 

sínum verkahring.  

 

Ráðgjöf varðandi það sem tekur við eftir framhaldsskóla  

Ráðgjöf varðandi það sem tekur við þegar framhaldsskólanum lýkur virðist ekki 

vera á verksviði náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólunum. Vala sagði að 

foreldrarnir hafi „farið sjálf á stúfana til að leita að starfi eftir að framhaldsskóla 

lauk“ og sagði: „það er mikilvægt að vita hvert á að leita og getur verið á kostnað 

þess að fólk með þroskahömlun fái tækifæri ef það er enginn sem segir þeim hvað 

er í boði hér og nú.“  

 Valgeir fékk hlutastarf á almennum vinnumarkaði í kjölfar starfskynningar í 

framhaldsskólanum en vinnur nú hlutastarf á vernduðum vinnustað. Þegar hann 

missti fyrra starf í kjölfar breytinga hjá fyrirtækinu sótti hann um á núverandi 

vinnustað. Það var mamma hans sem benti honum á það. Margrét vinnur einnig 

hlutastarf á vernduðum vinnustað og hefur unnið þar frá því hún lauk 

framhaldsskólanum. Bæði Margrét og Valgeir þekktu núverandi vinnustaði frá því 

að þau voru þar í starfsþjálfun í framhaldsskóla.  

 Harpa sagði: „Ég get ekki hugsað mér að starfa á vernduðum vinnustað“ en 

hún er atvinnuleitandi og hefur verið um nokkurt skeið. Hún hefur sótt um nokkur 

störf en án árangurs. Hún leitaði til AMS (Atvinna með stuðningi) sem útvegaði 

henni tímabundið starf með öldruðum sem henni líkaði mjög vel en ekki varð 

framhald á. Hún var mjög óánægð með að það eina sem henni hefur boðist eftir 

það er vinna á vernduðum vinnustað. Hún sagði: „Þetta er svona vinnustöð og mér 

líður eins og það sé verið að setja mig í hólfin aftur“ og átti við að henni fyndist 

að með því yrði hún lokuð frá samfélaginu en hún vildi vera í blönduðu samfélagi 

þar sem ófatlað og fatlað fólk ynni saman. 

 

3.2. Áhugi  

Hjá ófötluðum nemendum hefur áhugi mikil áhrif á það hvað þeir taka sér fyrir 

hendur að loknum framhaldsskóla. Því virðist öðruvísi farið hjá nemendum með 

þroskahömlun. Þeirra áhugi er gjarnan settur til hliðar þó svo að hann liggi alveg 

ljós fyrir. Áhugi er eins og fram hefur komið mikilvægur þáttur þegar kemur að 

því að velja nám og störf ef vel á að takast til. Áhugi fólks með þroskahömlun 
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birtist á ýmsan hátt en oft á fólkið ekki eins auðvelt með að tjá áhuga sinn með 

orðum og ófatlaðir. Þórunn sagði að það væri sín reynsla af starfi með ungu fólki 

með þroskahömlun að stundum séu það starfsmenn í skólum, foreldrar eða aðrir 

sem þekkja fólkið vel sem verða varir við áhuga og koma honum á framfæri.  

 Hér á eftir verður annars vegar fjallað um það hvernig áhuginn birtist og hins 

vegar um þátt starfskynninga í áhugamyndun fólks með þroskahömlun. 

 

Hvernig birtist áhuginn?  

Áhugi ungs fólks með þroskahömlun á námi, starfi eða starfsvettvangi birtist á 

marga vegu. Sonur Bjargar hefur oft getað tjáð áhuga sinn sjálfur og komið fram 

með skýrar óskir um það sem hann vill gera. Björg sagði: „Hann tekur sínar 

ákvarðanir sjálfur. Fermingarákvörðunin var eitthvað sem hann var alveg klár á.“ 

Hann tók einnig „sjálfur ákvörðun um í hvaða framhaldsskóla hann fór.“ Áhugi 

sonar Völu birtist í því að þau sjá að hverju hann hefur gaman að. Vala sagði: 

„Hann hefur gaman að því að vera með fólki og horfa á íþróttir.“ Smá saman með 

því að fá tækifæri til að prófa að vinna ólík störf auk sumarstarfa hafa þau fundið í 

sameiningu á hverju hann hefur áhuga. Reynslu af störfum fékk hann meðal 

annars í starfskynningum á starfsbraut en var að mati Völu einnig heppinn að 

komast að þegar verið var að ráða fólk með þroskahömlun á almennum 

vinnumarkaði. 

 Áhugi fólks með þroskahömlun getur einnig birst í gleði þegar þau sinna 

ákveðnum verkefnum líkt og Karen sagði að dóttir hennar „elskar að raða og 

flokka, og vilji hafa allt í röð og reglu.“  

 Þórunn sagði það mjög einstaklingsbundið hvernig áhugi nemenda á 

starfsbraut birtist og að á hennar starfsbraut gerðu þau ekki formlegar 

áhugasviðskannanir. Hún sagði að þar væri samt stöðugt unnið með áhuga 

nemenda. Meðal þess sem þau veltu fyrir sér með nemendum er „hvað hafa þau 

sjálf prófað“ og „hvað var skemmtilegt.“ Þau vinna að því með nemendum að 

finna út „hvað þau geta hugsað sér að vinna við og í hverju hver og einn er góður, 

hvað þau kunna og á hverju þau hafa áhuga.“ Þau skoða einnig hvernig 

nemendum líður við ólíkar aðstæður og Þórunn sagði að þau séu að fara í gegn um 

alls konar hluti þannig að hægt og rólega finna þau út „svona í sameiningu hvað 

hentar hverjum og einum.“ Þórunn sagði að það væri þó ekki það sama að vita á 
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hverju nemendur hafi áhuga og geta síðan komið til móts við þann áhuga í náminu 

eða í starfskynningum. 

 Margrét og Valgeir líkar báðum ágætlega að starfa á vernduðum vinnustöðum. 

Margrét talaði um að stundum vanti verkefni í vinnunni og að henni líki verkefnin 

misvel, skemmtilegast finnst henni þegar hún fær að vinna störf sem henni finnast 

krefjandi, til dæmis finnst henni gaman að setja tengi á kapla með nokkrum 

vírum. Valgeir sagði: „Mér finnst skemmtilegast þegar ég er á vakt á kaffistofunni 

af því að það er tilbreyting.“ Þá sér Valgeir um að hella upp á kaffi og hita vatn 

fyrir samstarfsfólkið og ganga frá í eldhúsinu. Eins finnst honum mjög 

skemmtilegt þegar hann vinnur verkefni í tölvunni. Bæði Margrét og Valgeir hafa 

fjölbreytt og skapandi áhugamál sem þau sinna utan vinnu. Valgeir hefur mikinn 

áhuga á tónlist og Margrét á ýmis konar hönnun og teikningu svo eitthvað sé 

nefnt. Námskeiðin sem þau sækja í Fjölmennt eru liður í því að sinna 

áhugamálunum. Hvorugt þeirra gerði ráð fyrir að breytingum á atvinnuhögum 

þeirra í fyrirsjáanlegri framtíð. Valgeir sagði: „Ef ég held vinnunni þá verð ég 

áfram þar.“ Þau eiga bæði góða vini í vinnunni og það skiptir þau máli. Valgeir á 

fleiri vini á núverandi vinnustað en þegar hann var að vinna á almennum 

vinnumarkaði, hann tekur fram að honum líkaði einnig það starf vel. Harpa sem á 

gott með að tjá áhuga sinn og vilja sagði: „Umfram allt vil ég vera á almennum 

vinnumarkaði og fá að njóta hæfileika minna.“  

 

Starfskynningar sem liður í áhugamótun og áhugamati  

Þegar starfskynningar á starfsbrautum heppnast vel geta þær skipt nemendur 

miklu máli. Þar gefst þeim tækifæri til að átta sig á styrkleikum sínum og áhuga, 

og kynnast ólíkum störfum. Eins og fram kom í inngangi hafa ungmenni með 

þroskahömlun ekki sambærilega reynslu af störfum og ófatlaðir jafnaldrar þeirra. 

 Starfskynningin verður að fela í sér að nemandi fái fræðslu um starfið og 

verkefni sem hann ræður við að vinna. Að taka á móti nemendum í starfskynningu 

krefst þess að það sé ákveðinn aðili á vinnustaðnum sem ber ábyrgð á 

kynningunni og undirbýr komuna. Eftir því sem Þórunn sagði er reynsla 

starfsfólks á starfsbraut af móttökunum misjöfn og oft kemur það í hlut 

starfsmanns starfsbrautar að sjá til þess að nemandi fái eitthvað út úr kynningunni. 

Eftir efnahagshrunið 2008 varð einnig erfiðara um vik þar sem að mörg fyrirtæki 



  

48 

og stofnanir hafa dregið verulega úr starfsemi sinni og hjá öðrum sinnir nú færra 

starfsfólk sömu verkefnum. Þórunn sagðist einnig finna fyrir dvínandi áhuga 

nemenda og foreldra þeirra á starfskynningum.  

 Björg, Karen og Vala litu það allar jákvæðum augum að börn þeirra fengju 

fjölbreytta starfskynningu í framhaldsskóla meðal annars til þess að þrengja 

áhugasviðið og kynnast ólíkum störfum.  

 Sonur Völu valdi starfskynningu á pizzastað af því að honum þótti pizzur 

góðar, starfið var öðruvísi en hann bjóst við og ekki í samræmi við áhugann, enda 

hafði honum alltaf þótt hvers kyns matreiðsla leiðinleg. Ein af starfskynningunum 

sem hann fór á leiddi hins vegar til hlutastarfs á almennum vinnumarkaði sem 

hann gegnir enn í dag. Hann er nú í tveimur störfum á almennum vinnumarkaði 

sem samtals gera 36 vinnustundir á viku. Vala taldi það skipta mestu máli að ungt 

fólk með þroskahömlun fengi tækifæri til „að prófa fjölbreytt störf á ólíkum 

starfsvettvangi. ... Það hentar ekki öllum að vinna í kerrunum í stórmörkuðum.“ 

 Þáttur starfskynninga á starfsbrautum framhaldsskólanna getur haft mikil áhrif 

á val á starfi eftir að framhaldsskóla lýkur. Margrét hóf störf á núverandi 

vinnustað í kjölfar starfskynningar í framhaldsskóla. Hún hafði verið í 

starfskynningu á fleiri stöðum en sagði að sér líkaði þessi vinnustaður best og var 

ánægð með að hafa fengið starf þar. Valgeir hóf störf hjá fyrirtæki á almennum 

vinnumarkaði eftir lok framhaldsskólans en honum var boðið starf þar sem hann 

var í starfskynningu.  

 Björg lýsti ánægju sinni með Hitt húsið og er hrifin af því sem sonur hennar 

hefur fengið að starfa við á þess vegum og sagði að þessi starfsreynsla hafi eflt 

hann. 

 Þórunn sagði um starfskynningar á starfsbrautinni sem hún kennir við að það 

sé meira um það nú en áður að „foreldrar og jafnvel krakkarnir séu ekkert spenntir 

fyrir þessu.“ Ástæðan getur verið sú að nemendur fá sjaldan starfskynningu á því 

sviði sem þeir helst vilja auk þess sem að 

Það eru að koma upp svo miklar hugmyndir um að þessir krakkar vilja 
fara í meira nám. Þau vilja vera lengur í skóla, þau vilja læra meira, 
þau eru ekki tilbúin að fara beint út á vinnumarkað, aðrir krakkar eru 
flestir að fara í háskólanám. 
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 Diplómanámið byggir að hluta til á starfskynningum þar sem að nemendur fá 

tækifæri til að starfa á ólíkum sviðum innan sviðs þroskaþjálfabrautar og velja sér 

síðan stað þar sem þau eru í starfsnámi í lengri tíma. Það hefur komið fyrir að 

nemendur finni sig ekki á neinum af þeim stöðum sem tengjast brautinni og hefur 

þá verið leitað eftir starfsþjálfun á óskyldu sviði. Þá hafa nemendur fengið inni í 

mötuneytum og í Ávaxtabílnum. 

 Varðandi þátt starfskynninga á áhugamyndun virðist hann vera ótvíræður 

vegna þess að starfskynningar eru oft einu kynni ungmenna með þroskahömlun af 

vinnumarkaðnum. 

 

3.3. Náms- og starfsframboð eftir nám á starfsbraut 

Þegar unnið er með einstaklingi í náms- og starfsráðgjöf kemur náms- og 

starfsframboð alltaf til með að hafa áhrif á ráðgjöfina þar sem jafnan er unnið með 

raunverulega möguleika ráðþega. 

 Þátttakendur voru á einu máli um að það þyrfti að auka námsframboð fyrir 

fólk með þroskahömlun verulega og fjölga tækifærum á vinnumarkaði. Eins og 

staðan er í dag stendur öllum einstaklingum með þroskahömlun til boða að stunda 

nám á starfsbraut í fjögur ár eftir grunnskóla. Mæðurnar Karen og Vala telja þetta 

ekki nóg. Karen benti á að í ljósi þess að nánast ekkert nám stæði nemendum 

starfsbrauta til boða eftir að þau ljúka framhaldsskóla væri „eðlilegt að útbúa 

eitthvað starfstengt úrræði í tvö ár“. Hún sagði jafnframt: „Á þeim aldri taka þau 

út ýmsan þroska og læra ýmislegt og verða betur undirbúin, auk þess að fá 

kannski fleiri tækifæri.“ Völu fannst nemendum vera mismunað og bendir á að: 

Nemendur á öðrum brautum framhaldsskólanna geta flakkað milli 
skóla, farið á þessa braut í þessum skóla og hina brautina í hinum 
skólanum. Það er ekki svo með þennan hóp. Þetta eru fjögur ár, þau 
geta ekki fallið eða neitt.  
 

Hún sagði að eftir að þau ljúka þessum fjórum árum á starfsbraut „útskrifast þau 

út í tómið.“ Það er ekkert sem tekur við þeim og hvernig úr rætist varðandi 

áframhaldandi nám eða starf virðist hafa mikið með foreldra og aðstandendur að 

gera. Þórunn, starfsbrautarkennari, benti á að nemendur sem útskrifast af 

starfsbraut hafi ekkert í höndunum sem gefur þeim greiða leið eitthvað annað eins 

og stúdentsprófið gerir. Þau eru útskrifuð „út í dæmalausuna“ og „staðreyndin er 
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sú að ekkert kerfi býður spennt eftir þeim.“ Þórunn taldi að það yrði til bóta ef það 

kæmist á meiri samvinna milli kerfa svo sem framhaldsskólanna og AMS 

(Atvinna með stuðningi) með það að leiðarljósi að auðvelda ungmennunum 

leiðina út á vinnumarkaðinn. Henni fannst „ferlið allt frekar tilviljanakennt.“  

 Fyrir þau sem ekki hafa áhuga á því að vinna hlutastarf á vernduðum 

vinnustað er oft sáralítið í boði. Vala sagði að sér finnist það merkilegt að 

fullfrísku fólki sé alltaf ætlað að vinna hlutastarf vegna þess að það er með 

þroskahömlun. Hörpu langar til að vinna fulla vinnu og vera þátttakandi í 

samfélaginu en hún sagði: „Vandamálið er bara það hvað stendur fötluðum til 

boða. Framtíðin er ótrygg hjá sumum okkar.“ Það skiptir hana líka máli að „fá 

laun fyrir vinnuna“ og eiga þannig möguleika á að framfleyta sér. Hörpu fannst 

erfitt að afþakka þá vinnu sem henni stóð til boða á vernduðum vinnustað en 

sagði:  

Maður á ekki alltaf að láta segja sér hvað maður á að gera. Það þarf að 
skoða atvinnumál fatlaðra frá A til Ö. Ég var svo ánægð með að geta 
sagt NEI. 
 

Umfram allt vildi Harpa þó fá tækifæri til að mennta sig og hana langar að fara í 

„lýðháskóla eða fötlunarfræðina í Háskóla Íslands.“ Margrét tók í sama streng og 

sagði varðandi menntun fyrir alla: „Það væri helst það að það sé ekki verið að 

mismuna þó maður sé svolítið seinn.“ 

 Eins og staðan er í dag er aðeins um að ræða námskeið á vegum Fjölmenntar 

og diplómanám á Menntavísindasviði Háskóla Íslands sem er tilraunaverkefni og 

ekki vitað hvort sé komið til að vera. Völu fannst Fjölmennt hefði þróast mjög 

skemmtilega og að þar sé nú lögð áhersla á að bjóða nemendum upp á námskeið í 

samstarfi við aðrar símenntunarstofnanir. Guðrún benti á að fyrir efnahagshrunið 

2008 hafi verið farin af stað umræða um diplómanám innan Háskólans í 

Reykjavík og þó svo að því kunni að seinka um einhver ár þá telur hún að 

hugarfarið varðandi fólk með þroskahömlun og framhaldsnám sé smátt og smátt 

að breytast. Hún sagði að viðhorf innan Menntavísindasviðs séu almennt mjög 

jákvæð og verkefnið hafi gengið mjög vel þó svo að vitanlega hafi komið upp 

ýmis mál eins og gengur. Markmiðin með náminu eru að auðvelda nemendum að 

fá atvinnu og að gefa þeim kost á að stunda háskólanám með sínum jafnöldrum á 

jafnréttisgrundvelli. Inntakan í námið takmarkast við að nemendur hafi lokið 
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starfsnámsbraut eða sambærilegu námi og hafi áhuga á því að starfa á því sviði 

sem námið leiðir til. Hún sagði að margir hafi hringt og spurst fyrir um hvort 

námið byggi á listgreinakennslu og sleppt því að sækja um vegna þess að það 

gerir það ekki. 

 Náms- og starfsframboð er lítið fyrir fólk með þroskahömlun og 

atvinnuþátttaka hópsins á almennum vinnumarkaði mjög takmörkuð. Það sem 

hefur áhrif á framboðið eru almenn viðhorf í samfélaginu og kom það skýrt fram 

hjá þátttakendum í rannsókninni.  

 

3.4. Viðhorf sem fela í sér hindranir 

Viðhorf sem fela í sér hindranir mæta fötluðu fólki víða í samfélaginu og hafa 

mikil áhrif á möguleika þeirra til náms og starfs. Það kom fram hjá öllum 

þátttakendum í rannsókninni hve hamlandi viðhorf til fólks með þroskahömlun 

eru útbreidd. Viðhorfin geta verið byggð á meðaumkun og hjartagæsku eða lítilli 

trú á getu þeirra. Á hverju sem þau eru byggð eru slík viðhorf til staðar í öllum 

kerfum, líka þeim sem eru sniðin að þörfum fatlaðs fólks. Foreldrum, fagfólki og 

fólki með þroskahömlun gengur mis vel að mæta hamlandi viðhorfum og sýna 

sumir þessum viðhorfum jafnvel mikinn skilning þrátt fyrir að vera þeim 

ósammála.   

 

Hamlandi viðhorf sem mæta fólki með þroskahömlun  

Hamlandi viðhorf í samfélaginu birtust víða í viðtölunum. Vala stóð frammi fyrir 

mjög neikvæðum viðhorfum þegar hún reyndi að skrá son sinn í almennan 

grunnskóla sem varð til þess að hann fór í sérskóla. Skólastjórinn sagði henni 

meðal annars að ef hún veldi að setja son sinn i heimaskólann yrði það til þess að 

önnur börn í skólanum fengju ekki sérkennslu. Foreldrarnir voru þannig gerðir 

ábyrgir fyrir því hvernig þjónustu aðrir nemendur fengju. Þrátt fyrir að Vala væri 

mjög ósammála því að setja son sinn í sérskóla gat hún heldur ekki hugsað sér að 

setja hann í sinn heimaskóla þegar hann mætti svona neikvæðum viðhorfum. 

Henni fannst þetta sorglegt sérstaklega þar sem að syni hennar „hefur alltaf gengið 

vel að nýta sér sterkar fyrirmyndir“ og vinnur nú á almennum vinnumarkaði. 

Bæjaryfirvöld í heimabæ Karenar „komu með þá uppástungu að“ foreldrarnir 

keyrðu dóttur sína „í sérdeild í næsta bæjarfélagi.“ Þó svo að þau hafi ekki farið 
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eftir þeirri uppástungu kom ekki annað en sérskóli til greina eftir að fjölskyldan 

flutti til Reykjavíkur. Eftir reynslu sína af almennum grunnskóla voru þau á þeirri 

skoðun að þörfum dóttur þeirra yrði betur mætt í sérskóla. Sonur Bjargar var öll 

tíu árin í sínum heimaskóla en hún var spurð af starfsfólki skólans „á hverju ári 

fyrstu fimm árin hvort hann kæmi í skólann næsta ár.“ Björg mætti jafnvel enn 

neikvæðari viðhorfum í kirkjunni en í skólanum. Sonur hennar vildi fermast með 

skólasystkinum sínum. Starfsfólkið í kirkjunni var tregt til að taka verkefnið að 

sér og þegar komu upp aðstæður sem Björg var ekki sátt við var Björg minnt á að 

„þau hefðu sagt henni í upphafi að þau væru ekki viss um að þau treystu sér í þetta 

verkefni.“ Þar sem að til er auðskilið námsefni fyrir fermingarbörn benti Björg 

prestinum á það, en:  

Það tók kirkjuna einn og hálfan mánuð að sækja það niður í kirkjuhús. 
Þetta voru mjög þung spor fyrir kirkjuna. 

 

 Hamlandi viðhorf koma líka fram innan sérskólanna og Vala þurfti til að 

mynda að sækja það stíft að syni hennar væri kennt að lesa vegna þess að 

viðhorfin til nemenda með sambærilega fötlun voru þau að þau lærðu ekki að lesa. 

Þegar í framhaldsskólann kom þurfti hún að hafa fyrir því að það yrði „hætt að 

kenna honum endalausa matreiðslu.“   

 Karen sagði að það þurfi að koma til almenn viðhorfsbreyting og skapa fleiri 

tækifæri fyrir fólk með þroskahömlun. Hún nefndi einnig að opinberir vinnustaðir 

séu ekki alltaf til fyrirmyndar og „virðast nú ekki renna blóðið til skyldunnar.“ 

 Margrét sagði að sér hafi liðið vel í almenna grunnskólanum og alltaf fundist 

hún vera hluti af bekknum. Það breyttist hins vegar þegar hún fór í framhaldsskóla 

og var mikið í tímum á starfsbrautinni. Þá rann það upp fyrir henni að henni stæði 

ekki það sama til boða og öðrum. Eða eins og hún orðar það sjálf: „Því hafði verið 

leynt fyrir mér að ég væri öryrki. Ég vissi að ég væri fötluð en ekki að ég væri 

svona.“ Þetta er dæmi um hvernig viðhorf umhverfisins til fólks með 

þroskahömlun geta breytt sjálfsmynd þeirra. 

 

Meðvirkni þátttakenda með hamlandi viðhorfum 

Þátttakendur í rannsókninni sýndu hamlandi viðhorfum samfélagsins skilning. 

Karen er meðvituð um að úrræðin sem eru í boði kosti og að það sé fyrirhöfn að 
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koma þeim á. Dóttur hennar hefur ítrekað verið synjað um sumarstarf með 

stuðningi sem hefur þýtt að Karen hefur orðið að taka sér frí frá vinnu til þess að 

vera með dóttur sinni á sumrin, hún sýnir því skilning og sagði: 

Við urðum bara að bíta í það súra epli. Bíta í það súra. Ég veit að það 
eru auðvitað margir og fá pláss. Allir að sækjast eftir því sama. 

. 

 Vala sagði að sér hafi verið stillt upp við vegg og hún neydd til að sýna 

neikvæðum viðhorfum skilning þegar henni var gerð grein fyrir því að skólavist 

sonar hennar í heimaskólanum yrði á kostnað sérkennslu annarra nemenda. Þegar 

hún leit til baka sagði hún: „Ég myndi aldrei samþykkja slík rök í dag.“ 

 Foreldrar barna og ungmenna með þroskahömlun sem og fagfólk eru hluti af 

samfélaginu og umræðan um kostnað við hina ýmsu málaflokka hefur áhrif á það 

fólk ekki síður en aðra. Þannig að á sama tíma og fólk sem vill draga úr 

aðgreiningu og sér margar leiðir til úrbóta til að bæta lífsgæði fólks með 

þroskahömlun vill það ekki vera baggi á samfélaginu. Þórunn sagði að það væri 

sífelldur barningur að fá pláss fyrir nemendur í starfskynningar og þess vegna 

„lækkum við „standardinn“ alltaf meir og meir bara til að reyna að komast 

eitthvað.“ Hún sagði að það færi í taugarnar á sér að „þau þurfi að þiggja það sem 

býðst“ og það væri ekki þannig sem hún vildi vinna. En hún sagði líka: „Það varð 

hrun og við erum öll á „hold“ einhvern veginn.“ 

 Aðgreining fólks með þroskahömlun frá öðrum þjóðfélagsþegnum á sér langa 

sögu og hugmyndir um skóla án aðgreiningar mæta enn talsverðri andstöðu bæði 

innan og utan skólanna. Fólk ber fyrir sig ýmsum rökum þegar kemur að því að 

standa gegn því að lögum um jafnan rétt allra sé fylgt. Þó svo að þátttakendur í 

rannsókninni fylli þann hóp sem styður fulla samfélagsþátttöku fólks með 

þroskahömlun skein viðurkenning á aðgreiningunni víða í gegn. Valgeir talar um 

að hann hafi verið í unglingavinnu með „sínu fólki“ og á þar við aðra unglinga 

með þroskahömlun. Harpa talar um að hún hafi „eignast marga vini í hinu liðinu“ 

eftir að hún byrjaði í framhaldsskóla þar sem að hún sótti tíma með ófötluðum 

nemendum. Þeir unglingar sem hafa stundað nám í sínum heimaskóla og hafa 

notið verulegrar sérkennslu eru aðgreind frá öðrum nemendum þegar þau fara í 

framhaldsskólanám á starfsbrautum. Fyrir Margréti voru þetta heilmikil viðbrigði 

og sagði hún: „Fram að því fannst mér ég vera eðlileg.“ 
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3.5. Að fá tækifæri til að spreyta sig 

Eins og fram hefur komið var læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun lengi vel 

ríkjandi og má segja að það sé það enn. Þetta sjónarhorn hefur mótað mjög 

almennt viðhorf til fólks með þroskahömlun sem er oft tamara að horfa til þess 

sem einstaklingurinn getur ekki fremur en þess sem hann getur. Þetta er þó smá 

saman að breytast og þátttakendur í öllum þremur hópunum lögðu áherslu á 

mikilvægi þess að fólki með þroskahömlun gæfist tækifæri til að spreyta sig og 

því gert kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu.  

 Vala er mjög ósátt við þá „útilokun frá samfélaginu“ sem sonur hennar varð 

fyrir með því að ganga í sérskóla. Þar fannst henni honum gefast fá tækifæri til að 

spreyta sig. Karen hefur aðra sögu að segja af sama skóla þar sem hún taldi að 

dóttur sinni hafi verið vel mætt. Vala sagði um son sinn að hann „blómstraði eftir 

að hann fór í framhaldsskóla og gerðar voru kröfur til hans.“ Þar fékk hann 

„tækifæri til að spreyta sig.“ Bæði Vala og Björg ræða um mikilvægi þess að fólk 

með þroskahömlun fái að spreyta sig og það séu gerðar til þeirra kröfur, án þess 

vita þau aldrei hvað þau eru fær um, „það á að gera á þau kröfur.“ Björg sagði að 

„þau verða að fá að reka sig á eins og aðrir.“ Vala og Björg segja að það sé 

mikilvægt fyrir foreldra að sleppa takinu á fötluðum börnum sínum.  

 Þórunn tók í sama streng og sagði að það væri mjög mikilvægt að nemendur á 

starfsbraut fái að spreyta sig og helst vildi hún sjá meiri blöndun inni í 

framhaldsskólanum á þann hátt að fleiri nemendur starfsbrautar sæktu tíma utan 

brautarinnar. 

 Diplómanámið byggir á þeirri hugmyndafræði að nemendur með 

þroskahömlun séu hluti af skólasamfélaginu og séu að mestu sjálfbjarga með það 

sem viðkemur veru þeirra í skólanum. Guðrún sagði að nemendurnir í 

diplómanáminu hefðu komið mörgum á óvart með það hversu dugleg þau eru að 

bjarga sér þegar þau fá tækifæri til þess og leyfi til að reka sig á eins og annað fólk 

á þeirra aldri. 

 Harpa talaði um að það sé mikilvægt að vera bjartsýn og hafa trú á framtíðina 

og hún er staðráðin í því að finna leið til þess að fá að njóta sín. Þrátt fyrir að hafa 

upplifað höfnun þegar kemur að atvinnuþátttöku ætlar hún ekki að láta það stoppa 

sig og sagði: „Hver er sinnar gæfu smiður.“ Hennar bestu stundir eru þegar hún 
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fær tækifæri til að vera í hópi þar sem að saman komu bæði fatlaðir og ófatlaðir 

einstaklingar. 

 Þær Björg, Karen og Vala töluðu allar um að börn þeirra hefðu sterkar hliðar 

og að þær kjósa að horfa á hvað börn þeirra geta frekar en það sem þau geta ekki. 

Þetta viðhorf til styrkleika barna þeirra hefur áhrif á framtíðarsýnina þar sem þær 

sjá möguleika frekar en hindranir.  

 Þórunn talaði einnig um mikilvægi þess að efla hjá nemendum starfsbrautar trú 

þeirra á eigin getu og sagði: „Það er mikill línudans að efla þau á sama tíma og 

þau eru að auka sjálfsskilning og gera sér grein fyrir takmörkum sínum.“  

 Völu var tíðrætt um að sonur hennar hefði margar sterkar hliðar og mikilvægi 

þess að horfa á sterku hliðarnar. Hún sagði að þau foreldrarnir hafi „smátt og 

smátt farið að horfa á sterku hliðarnar“ og að í því sé „kúnstin fólgin.“ Björg talar 

einnig um mikilvægi þess að horfa á það sem sonur hennar getur gert og „virkja 

það þannig að hann geti tekið þátt í félagslegum athöfnum með öðrum krökkum á 

sínum forsendum.“ Björg nefnir oft að sonur hennar „hefur fengið markvissa 

þjálfun í ýmsum athöfnum“ til þess að styrkja hann. Hún hefur miklar væntingar 

til framtíðar sonar síns og sagði að hann yrði „örugglega bara á almennum 

vinnumarkaði.“ Karen talaði um að dóttir hennar væri „góð í því að halda öllu í 

röð og reglu“ og að „hún gæti vel unnið hluta úr degi með stuðningi.“ Hún vonaði 

að dóttir hennar kæmist á sambýli en sá ekki fyrir sér að hún fengi tækifæri til að 

starfa á almennum vinnumarkaði. Þó henni þætti það ákjósanlegast bjóst hún 

frekar við að dóttur hennar „bíði lífið á sambýlinu og kannski einhver hæfing.“ 

Með hæfingu átti Karen við að dóttur hennar standi til boða dagvist eða hlutastarf 

á vernduðum vinnustað. 

 

Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið greint frá reynslu og upplifun þátttakenda af þáttum 

tengdum náms- og starfsráðgjöf sem rannsóknin beinist að. Niðurstöðurnar benda 

til þess að það geti verið æði tilviljanakennt hvernig upplýsingar varðandi nám og 

störf ungs fólks með þroskahömlun berist foreldrum og ungmennunum í 

rannsókninni. Aðgengi þátttakenda að náms- og starfsráðgjöf, veitt af fagfólki, 

virðist einnig vera takmörkuð.  
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 Áhugi er mikilvægur í allri umræðu um nám og störf og ungt fólk með 

þroskahömlun endurspeglar sama breiða áhugasviðið og aðrir. Þau hafa hins vegar 

færri tækifæri til að máta sig í ólík störf og komast þannig að því hvort starf eigi 

við þau eða ekki. Starfskynningar eru stundum einu kynni þeirra af atvinnulífinu. 

Starfskynningar geta þannig haft bæði áhrif á áhugamyndun og verið leið til að 

skýra áhugann.  

 Þátttakendur töluðu um takmarkað náms- og starfsframboð fyrir fólk með 

þroskahömlun og hvernig viðhorf í samfélaginu hindra atvinnuþátttöku þeirra. 

Foreldrar ungs fólks með þroskahömlun, ungt fólk með þroskahömlun og fagfólk 

eru öll hluti af samfélaginu og sýndu hamlandi viðhorfum skilning. Einnig komu 

rótgrónar hugmyndir um aðgreiningu fólks með þroskahömlun frá öðrum í 

samfélaginu fram í tali þeirra. 

 Þátttakendur voru allir á einu máli um mikilvægi þess að byggja á sterkum 

hliðum einstaklingsins og að fólk með þroskahömlun þurfi að fá tækifæri til að 

spreyta sig og gera mistök eins og annað fólk.  

 Í næsta kafla, umræðukaflanum, dreg ég saman niðurstöður rannsóknarinnar, 

túlka þær í ljósi fræðilegrar umfjöllunar, varpa ljósi á þann lærdóm sem ég tel að 

megi draga af ritgerðinni og bendi á leiðir til úrbóta.  
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4. Umræður 
 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að koma á framfæri reynslu þátttakenda af 

ráðgjöf varðandi mikilvæg tímamót í lífi ungs fólks með þroskahömlun, svo sem 

tilfærslu milli skólastiga og frá skóla út í atvinnulíf. Einnig er það markmið 

rannsóknarinnar að afla upplýsinga sem nýtast við þróun náms- og starfsráðgjafar 

fyrir fólk með þroskahömlun. 

 Þar sem að rannsóknin er eigindleg og þátttakendur fáir er ekki unnt að draga 

almennar ályktanir úr frá niðurstöðunum en engu að síður gefa þær vísbendingar 

um stöðu mála og draga athygli að nauðsyn þess að gera viðameiri rannsókn þar 

sem að tölfræðilegra gagna væri aflað um aðgengi fólks með þroskahömlun að 

faglegri náms- og starfsráðgjöf. 

 Hér á eftir dreg ég saman niðurstöður rannsóknar, túlka þær í ljósi fræðilegrar 

umfjöllunar, varpa ljósi á þá lærdóma sem ég tel að megi draga af ritgerðinni og 

bendi á leiðir til úrbóta. Rannsóknarspurningarnar sem ég setti fram í upphafi 

voru:  

Hver er upplifun þátttakenda af náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun?  

Hafa nemendur starfsbrauta greiðan aðgang að náms- og starfsráðgjöfum 

skólanna? 

Hver er þáttur áhuga í vali á námi og störfum einstaklinga með þroskahömlun? 

Hvernig náms- og starfsráðgjöf telja þátttakendur geta verið gagnlega fyrir 

fólk með þroskahömlun? 

 

4.1. Upplifun þátttakenda af náms og starfsráðgjöf fyrir fólk með þroskahömlun  

Á undanförnum áratugum hefur verið ör þróun á vinnumarkaði, störf hafa breyst, 

lagst af og ný orðið til. Að sama skapi hafa kröfur um menntun og sérhæfingu 

vinnuaflsins aukist. Þessi öra þróun hefur orðið til þess að fólk á vinnumarkaði 

hefur orðið að vera sveigjanlegt og tilbúið til að halda áfram að mennta sig alla 

ævi. Námsframboð hefur aukist í takt við breytingarnar og er nú um margt að 
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velja, bæði formlegt og óformlegt nám. Í þessu umhverfi hefur skapast þörf fyrir 

aukna ráðgjöf og fram hafa komið hagnýtar kenningar sem náms- og starfsráðgjöf 

byggir á. Hjá Evrópusambandinu hefur verið lögð áhersla á gott aðgengi þegnanna 

að faglegri náms- og starfsráðgjöf meðal annars með það að markmiði að auka 

sveigjanleika fólks á vinnumarkaði. Á Íslandi er staðan sú að allir nemendur í 

grunn- og framhaldsskóla skulu samkvæmt lögum hafa aðgang að faglegri náms- 

og starfsráðgjöf. Nemendur með þroskahömlun eru þar ekki undanskildir. Eins og 

rakið var í fræðilegri umfjöllun í inngangskafla og í niðurstöðukafla er staða fólks 

með þroskahömlun á vinnumarkaði lök og þörf á úrbótum. Í ljósi áður nefndrar 

áherslu Evrópusambandsins er eðlilegt að spyrja: Hvernig hefur náms- og 

starfsráðgjöf til fólks með þroskahömlun verið háttað? 

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að nemendur á starfsbrautum hafi 

takmarkaðan aðgang að náms- og starfsráðgjöfum og að starfsfólk starfsbrautanna 

leysi úr flestum málum nemenda. Nemendur í diplómanáminu fyrir fólk með 

þroskahömlun við Háskóla Íslands hafa einnig takmarkaðan aðgang að þeim 

náms- og starfsráðgjöfum sem þar starfa. Hvorki mæðurnar né unga fólkið sem 

tók þátt í rannsókninni höfðu svo mikið sem hitt náms- og starfsráðgjafa í 

tengslum við nám á starfsbraut, annað nám, val á starfi eða starfsaðlögun 

 Ráðgjöf varðandi nám- og/eða störf í kjölfar starfsbrautar var í öllum tilfellum 

takmörkuð og mjög tilviljanakennd. Þetta er í samræmi við þær erlendu 

rannsóknir sem vísað er til í fræðilegri umræðu en þær leiða í ljós að nemendur 

með þroskahömlun fá mjög takmarkaða ráðgjöf frá náms- og starfsráðgjöfum og 

að fáir ráðgjafar treysta sér til þess að vinna með þeim. Erlendar rannsóknir leiða 

einnig í ljós að náms- og starfsráðgjafar koma ekki að gerð tilfærsluáætlana þrátt 

fyrir að þekking þeirra og sérhæfing nýtist beint við gerð slíkra áætlana. 

Rannsóknir sem vísað er til í inngangi auk niðurstaðna hér að framan benda til að 

ekki séu gerðar tilfærsluáætlanir með nemendum á starfsbrautum í íslenskum 

framhaldsskólum. 

 Eftir að námi á starfsbraut lauk fengu þátttakendur ekki faglega ráðgjöf og það 

voru frekar tilviljanir sem réðu því hvaða upplýsingar um möguleika sína/barna 

sinna þeir fengu. Þetta er að mínu mati mjög alvarleg niðurstaða í ljósi þess að 

einstaklingar með þroskahömlun hafa ekki sömu möguleika á að verða sér út um 

upplýsingar og ófatlaðir. Skortur á upplýsingum og ráðgjöf getur verið á kostnað 
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þess að fólk með þroskahömlun fái tækifæri. Eins og staðan er í dag virðast 

foreldrar hafa mikið um það að segja hvort fólk með þroskahömlun starfar á 

almennum vinnumarkaði eða ekki. 

 Meðal þess sem náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum gera er 

að leysa úr persónulegum málefnum með nemendum. Margir nemendur leita til 

ráðgjafanna til þess að tala um líðan sína og áhyggjur í trausti þess að þar ríkir 

trúnaður. Í ljósi félagslegrar stöðu ungmenna með þroskahömlun er brýnt að þeir 

hafi einnig greiðan aðgang að fagaðila utan starfsbrautarinnar til þess að leita til 

með persónuleg málefni. Einn þátttakandi í rannsókninni talaði sérstaklega um að 

hún hefði viljað tala við einhvern annan en kennarann sinn eftir að hún varð fyrir 

áreiti innan skólans, en slík þjónusta stóð henni ekki til boða. 

 Brotið er á nemendum með þroskahömlun fái þeir ekki ráðgjöf frá aðilum sem 

uppfylla skilyrði laga um náms og starfsráðgjafa. 

 

4.2. Þáttur áhuga í vali á námi og starfi 

Áhugi er mikilvægur í náms- og starfsvali þar sem að hann hefur mest áhrif á 

starfsánægju og gengi í starfi. Áhugasviðskannanir eru mjög mikið notaðar í 

náms- og starfsráðgjöf og byggjast á þeirri hugmynd að áhugi sé nokkuð stöðugur 

yfir tíma. Eins og fram kom í umfjöllun um áhugasviðkannanir í inngangi verður 

að nota slík tæki varlega í vinnu með ráðþega með þroskahömlun nema matstækin 

séu aðlöguð að þeim hópi.   

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar og í inngangi kemur fram að áhugi fólks með 

þroskahömlun getur birst á margan hátt. Stundum eru það einstaklingar sem 

standa fólki með þroskahömlun nærri sem verða vör við áhuga.  

 Vegna mjög takmarkaðs náms- og starfsframboðs fyrir fólk með 

þroskahömlun er staðreyndin samt sú að fólk með þroskahömlun tekur oftast þá 

vinnu sem býðst hvort sem hún samræmist áhuga þeirra eða ekki. Erlendar 

rannsóknir benda til þess að áhugi hafi lítið að gera með starfsval fólks með 

þroskahömlun og þeim sé ætlað að taka því sem býðst. Þetta samræmist 

niðurstöðum þessarar rannsóknar en framboðið stýrir því meira hvað 

einstaklingarnir vinna við en áhugi þeirra sjálfra. Aðeins einn þátttakandi í 

rannsókninni hafði afþakkað starf sem stóð til boða en sá þátttakandi er staðráðinn 
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í því að vinna ekki á vernduðum vinnustað, enda fullfær um að vinna önnur störf. 

Aðrir þátttakendur höfðu tekið störfum sem þeim stóðu til boða.  

 Þegar fólk starfar ekki við það sem það hefur áhuga á dregur úr starfsánægju 

þess og áhuga fyrir því að vera á vinnumarkaði. Fólk með þroskahömlun vill 

takast á við fjölbreytt og krefjandi verkefni og hafa lifibrauð af atvinnu sinna líkt 

og  annað fólk. Þátttakendum í rannsókninni þótti miður hvað störf á vernduðum 

vinnustöðum eru einhæf og launin lág. 

 

4.3. Viðhorf sem hafa áhrif á náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með 

þroskahömlun 

Takmarkað námsframboð fyrir fólk með þroskahömlun er ein birtingarmynd 

þeirra viðhorfa sem ríkja í samfélaginu.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðhorf sem stuðla að 

aðgreiningu fólks með þroskahömlun frá öðrum í samfélaginu virðast ríkja í hópi 

náms- og starfsráðgjafa. Þessa ályktun má draga af því að náms- og starfsráðgjafar 

sem starfa í skólum þjónusta alla nemendahópa aðra en nemendur með 

þroskahömlun. Fyrstu viðbrögð náms- og starfsráðgjafa við diplóma nemendum 

með þroskahömlun í Kennaraháskólanum, voru að efast um að ráðgjöf til 

nemenda með þroskahömlun væri í sínum verkahring, gefa einnig tilefni til að 

velta ríkjandi viðhorfum náms- og starfsráðgjafa í garð fólks með þroskahömlun 

fyrir sér. Sé það rétt að náms- og starfsráðgjafar telji almennt að þeir eigi ekki að 

vinna með fólki með þroskahömlun þarf að taka þá umræðu upp innan félagsins 

(FNS). Eins og rakið er í inngangi mega ráðgjafar ekki mismuna ráðþegum hvorki 

sökum fötlunar né annarra þátta.  

 Samkvæmt MA-rannsókn Helgu Gísladóttur á starfsbrautum framhaldsskóla 

hefur nám án aðgreiningar náð að sáralitlu leyti inn á starfsbrautir 

framhaldsskólanna. Niðurstöður mínar styðja við niðurstöður Helgu, og virðast 

vera dregnar nokkuð skýrar línur þegar kemur að því hvaða sérfræðiþjónusta er í 

boði. Náms- og starfsráðgjöf er ekki veitt af fagfólki þegar kemur að nemendum 

með þroskahömlun. 

 Viðhorf samfélagsins lita viðhorf fólks með þroskahömlun til sjálfs sín eins og 

fram kom í rannsókninni og inngangi. Einn þátttakandi talaði um að þegar hún var 

í grunnskóla með ófötluðum nemendum fannst henni hún eins og aðrir krakkar. 
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Þegar hún var aðgreind frá öðrum í framhaldsskóla upplifði hún sig fyrst öðruvísi. 

Viðhorf hennar til sjálfrar sín breyttust við þau skilaboð sem samfélagið sendi 

henni um að hún væri ekki eins og hinir. Slík viðhorf ráðþega til sjálfra sín geta 

haft þau áhrif að ráðþegi geri síður kröfur um stuðning við að láta drauma sína 

rætast.  

 Viðhorf þátttakenda í rannsókninni benda til þess að breytingar séu að eiga sér 

stað en bæði foreldrar og ungt fólk með þroskahömlun er farið að gera kröfur um 

að hafa val. Hluti af þátttakendum telja ekki sjálfsagt að fólki með þroskahömlun 

sé ætlað að vinna hlutastarf á vernduðum vinnustað. Fólk með þroskahömlun vill 

fá tækifæri til að mennta sig og njóta hæfileika sinna líkt og aðrir í samfélaginu. 

Breytt viðhorf má ef til vill rekja til áratuga baráttu fatlaðs fólks fyrir 

viðurkenningu til jafns á við ófatlaða og þá sigra sem hafa unnist í baráttunni. Nú 

um stundir er hugtakið notendastýrð persónuleg aðstoð að breiðast út og smá 

saman að fá viðurkenningu hjá almenningi.  

 Þátttakendur í rannsókninni tala um lítinn skilning atvinnulífsins á því að 

vinnuframlag fólks með þroskahömlun sé mikils virði. Viðhorfsbreytingar sem 

byggja á rótgróinni aðgreiningu fólks með þroskahömlun frá öðrum í samfélagin 

breytast hægt en til þess að það gerist er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar 

leggist á árarnar og styðji fólk með þroskahömlun til starfa á almennum 

vinnumarkaði því aðeins með því að vera úti á meðal annars fólks tekst að afmá 

staðalmyndir sem byggjast á þekkingarleysi.  

 

4.4. Hvernig náms- og starfsráðgjöf er gagnlegust fyrir fólk með 

þroskahömlun? 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, frá 2006, er lagður til 

grundvallar lagabreytingunum sem hafa leitt til mikillar réttarbótar fyrir fatlað 

fólk. Með vísan til laganna ætti í framtíðinni að verða grundvöllur til að bæta til 

muna stöðu fatlaðs fólks á almennum vinnumarkaði og gæti þar munað miklu um 

að ríkið stendur straum af kostnaði við liðveislu og þjálfun. Náms- og 

starfsráðgjafi sem tekur á móti ráðþega með þroskahömlun þarf að þekkja til 

þessara laga til þess að geta stutt við ráðþega í samskiptum sínum við yfirvöld og 

stofnanir. 
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 Eins og fram kom í inngangi þarf ráðgjafi sem vinnur með ráðþega með 

þroskahömlun oft að veita víðtækari stuðning, bæði við að sækja um starf, 

undirbúning og aðlögun, en með ófötluðum ráðþega. Þess vegna er mikilvægt að 

hafa skýr lög til að vísa í, það getur til dæmis verið mikilvægt þegar sótt er um 

starf á almennum vinnumarkaði að ráðgjafi bendi atvinnurekanda á að lengri 

aðlögunartími og stuðningur í starfi þarf ekki að vera á kostnað atvinnurekenda. 

 Eins og fram hefur komið fer fólk með þroskahömlun eftir annari slóð þegar 

kemur að starfsþroska, sumpart vegna einstaklingsbundinna þátta en ekki síður 

vegna umhverfisþátta og skorts á tækifærum. Það hefur jákvæð áhrif á 

starfsþroska ungmenna að fá tækifæri til að takast á við ólík störf og upplifa 

starfstengda sigra. Þannig efla ungmennin trú á eigin getu og finna hvar áhuginn 

liggur. Ólík sumarstörf líkt og Hitt húsið býður upp er í þessu sambandi gagnlegt 

úrræði sem og vel útfærðar starfskynningar í tengslum við nám. Í ljósi þess að 

fólk með þroskahömlun hefur oft litla þekkingu á starfaheiminum er þetta einkar 

mikilvægt. 

 Hér að framan kom fram að áhugi starfsbrautarnemenda og foreldra þeirra 

fyrir starfskynningum fer dvínandi. Það kom einnig fram að nemendur fá sjaldan 

kynningu á þeim störfum sem þau hafa áhuga á. Ástæðan kann að vera lítil 

samvinna milli kerfa sem sinna fólki með þroskahömlun eins og þátttakandi í 

rannsókninni benti á en skortur á tilfærsluáætlunum og markvissri samvinnu 

sérfræðinga innan skólanna getur einnig verið hindrun. Tilfærsluáætlanir með 

nemendum á starfsbraut eru mikilvægar og ef þær verða gerðar með skipulögðum 

hætti í framtíðinni er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar komi að þeirri vinnu. 

Námsskrá starfsbrauta gerir einnig ráð fyrir slíkri samvinnu og í inngangi var gerð 

grein fyrir þeirri þekkingu náms- og starfsráðgjafa sem nýtist beint og óbeint við 

gerð slíkra áætlana. 

 Skortur á haldbærum kenningum sem grundvallast á rannsóknum á náms- og 

starfsráðgjöf fyrir fólk með þroskahömlun geta verið ástæða fyrir því að náms- og 

starfsráðgjafar láta sérkennurum og öðrum starfsstéttum eftir að veita fólki með 

þroskahömlun ráðgjöf varðandi nám, störf og aðlögun á starfsferli. Þetta á þó ekki 

að koma í veg fyrir að náms- og starfsráðgjafar sinni ráðgjöf til fólks með 

þroskahömlun og geri það vel. Fræðilegar kenningar í náms- og starfsráðgjöf eru 

góður grunnur til að byggja ráðgjöfina á. Með því að taka höndum saman við 
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sérfræðinga á borð við sérkennara og þroskaþjálfa ætti ekkert að vera því til 

fyrirstöðu að veita framúrskarandi náms- og starfsráðgjöf til fólks með 

þroskahömlun.  

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að ungt fólk með þroskahömlun er 

ekki einsleitur hópur sem birtist meðal annars í því að það sem réði vali 

þátttakenda á framhaldsskóla voru ólíkir þættir rétt eins og hjá ófötluðum 

unglingum. Það var ýmist námsframboð brautanna, vinirnir, fjölskylda og 

upplifun af því að koma inn í skólann sem réði vali á framhaldsskóla. Þessar 

niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að ráðgjöfin sé unnin á faglegan hátt líkt 

og ráðgjöf fyrir alla aðra ráðþega. Engin ein leið hentar öllu fólki með 

þroskahömlun frekar en öðrum ráðþegahópum. 

 Mikilvægi þess að byggja náms- og starfsráðgjöf á styrkleikum einstaklings 

með þroskahömlun kemur fram bæði í niðurstöðum rannsókna minna og annarra. 

Þetta er í góðu samræmi við þann grunn sem náms- og starfsráðgjafar byggja á þar 

sem alltaf er gengið út frá styrkleikum ráðþega og leitað leiða til að ráðþegi fái að 

þroska og njóta hæfileika sinna. 

 Að lokum ber að nefna mikilvægi þess að náms- og starfsráðgjafi virði alltaf 

ákvarðanir ráðþega síns hvort heldur að hann er með þroskahömlun eða ekki. Fólk 

með þroskahömlun verður að fá að reka sig á eins og annað fólk.  
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Lokaorð 
 

Í rannsókninni hef ég kynnt náms- og starfsráðgjöf fyrir fólk með þroskahömlun 

eins og hún birtist þáttakendum. Niðurstöðurnar vekja upp spurningar hjá mér 

hvort takmarkað aðgengi fólks með þroskahömlun að náms- og starfsráðgjöf megi 

rekja til fordóma og rótgróinnar aðgreiningar. Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar 

tel ég afar mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar taki höndum saman við annað 

fagfólk í framhalsskólum og komi að gerð tilfærsluáætlana nemenda á starfsbraut. 

Það yrði til mikilla bóta fyrir nemendur að njóta sérfræðiþekkingar náms- og 

starfráðgjafa. 

 Ég álít að niðurstöður rannsóknar minnar sýni fram á mikilvægi þess að fólk 

með þroskahömlun á öllum aldri hafi gott aðgengi að faglegri náms- og 

starfsráðgjöf og að hún sé veitt ráðþegum að kostnaðarlausu. Upplýsingar eru 

grunndvallarforsenda þess að hver og einn geti tekið farsælar ákvarðanir. Fagleg 

ráðgjöf er til þess fallin að stuðla að aukinni hæfni til að stjórna starfsferlinum og 

eykur bæði sveigjanleika og aðlögunarhæfni fólks hvort heldur það er með 

þroskahömlun eða ekki. 

 Þar sem þetta efni hefur lítið verið rannsakað hérlendis tel ég brýnt að gera 

fleiri rannsóknir á aðgengi fólks með þroskahömlun að náms- og starfsráðgjöf og 

á því hvort fagfólk sinni ráðgjöfinni. 
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