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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um væntingar fólks með þroskahömlun þegar það flytur úr 

foreldrahúsum. Einnig er ætlunin að varpa ljósi á það hvort væntingum fólks með 

þroskahömlun sé mætt þegar það flytur að heiman. Ritgerðin byggist á niðurstöðum 

rannsóknar sem unnin var á tímabilinu september 2010 til mars 2011. Markmið 

rannsóknarinnar er að gera grein fyrir væntingum sem ungt fólk með þroskahömlun 

hefur til flutnings úr foreldrahúsum og skoða hvort væntingum þeirra sé mætt þegar 

það flytur að heiman. Rannsóknin var unnin eftir eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Gagna var aflað með viðtölum og þátttökuathugunum. Þátttakendur í rannsókninni 

voru sjö einstaklingar með þroskahömlun. Fjórir af þessum einstaklingum stefna á 

að flytja að heiman í náinni framtíð en þrír þeirra fluttu úr foreldrahúsum fyrir 

tveimur árum eða innan tveggja ára. Þátttakendur voru á aldrinum 22 ára til 41 árs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ungt fólk með þroskahömlun hefur 

væntingar og óskir þegar kemur að því að flytja úr foreldrahúsum og væntingum 

þeirra er að mestum hluta mætt þegar þau flytja að heiman.  
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Inngangur 

Öll höfum við vonir og væntingar um framtíðina. Flest viljum við stofna fjölskyldu, 

eignast okkar eigið húsnæði, vera í góðri vinnu og sinna áhugamálum okkar. Fólk 

með þroskahömlun hefur þessar væntingar líkt og aðrir en þarf oft aðstoð og 

stuðning til að uppfylla þessar væntingar. En hefur fólk með þroskahömlun 

raunverulegt val þegar kemur að framtíðinni? Rannsókn þessi fjallar um hvaða 

væntingar ungt fólk með þroskahömlun hefur þegar það flytur að heiman og hvort 

væntingum þeirra sé mætt. Rannsóknin var unnin eftir eigindlegum 

rannsóknaraðferðum, en eigindlegar rannsóknir taka mið af persónulegri reynslu 

fólks og þeirra eigin upplifun (McMillan, 2008). Þátttakendur í rannsókninni eru sjö 

einstaklingar með þroskahömlun, þrjár konur og fjórir karlmenn, og eru þau á 

aldrinum 22 ára til 41 árs. Fjórir af þessum einstaklingum eiga það sameiginlegt að 

nýta sér þjónustu á áfangaheimili fyrir ungt fólk með þroskahömlun. Markmiðið 

með áfangaheimilinu er að undirbúa þá einstaklinga sem þar dvelja fyrir flutninga í 

eigið húsnæði. Þessir einstaklingar eru því meðvitaðir um að þeir munu flytja úr 

foreldrahúsum í eigin búsetu í náinni framtíð. Þrír einstaklinganna eru fluttir úr 

foreldrahúsum og búa í þjónustuíbúðum. Viðmælendur voru valdir eftir því hvenær 

þeir fluttu að heiman, en í rannsókninni var miðað við að ekki væri liðið meira en tvö 

ár frá flutningi vegna mikilvægis þess að flutningarnir væru enn í fersku minni hjá 

fólkinu en einnig að það væri búið að öðlast reynslu af því að búa á sínu eigin 

heimili. 

Gagna var aflað með viðtölum og þátttökuathugunum. Viðtöl voru tekin við fólkið, 

hvert í sínu lagi. Ein þátttökuathugun var framkvæmd á áfangaheimilinu þar sem 

fólkið sem býr enn í foreldrahúsum sækir þjónustu.  

Markmiðið með rannsókn þessari er að varpa ljósi á væntingar fólks með 

þroskahömlun til eigin búsetu og einnig að varpa ljósi á upplifun og reynslu fólks 

með þroskahömlun af flutningum úr foreldrahúsum.  

Rannsóknarspurningarnar eru tvær og eru þær settar fram með markmið 

rannsóknarinnar í huga. Þær eru eftirfarandi:  
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1. Hvaða væntingar hefur fólk með þroskahömlun þegar það flytur úr 

foreldrahúsum í eigin búsetu?  

2. Hvernig eru væntingar hjá fólki með þroskahömlun, sem er nýlega flutt úr 

foreldrahúsum í eigin búsetu, uppfylltar? 

Viðfangsefnið var valið vegna þess að í nokkur ár hef ég unnið með fólki með 

þroskahömlun í búsetu. Eftir því sem ég starfaði lengur jókst ástríða mín og áhugi á 

starfinu. Ég fylgdist með fólki flytja inn á heimilið sem ég starfaði á og velti fyrir mér 

hvort þetta fólk hefði virkilega valið sér að búa þar. Einnig spruttu upp alls kyns 

vangaveltur og þessar vangaveltur urðu til þess að ég fór í þroskaþjálfanámið til þess 

að leita svara. Eftir því sem lengur hefur liðið á námið hefur áhugi minn á málefnum 

fatlaðra orðið meiri og réttindavitund mín í starfi hefur aukist til muna.  

Vonir standa til að niðurstöður rannsóknarinnar verði gagnlegar bæði fyrir fólk með 

þroskahömlun sem er að huga að flutningum úr foreldrahúsum og einnig fyrir 

aðstandendur þeirra. Einnig er von að niðurstöðurnar vekji þá sem undirbúa og 

skipuleggja þjónustu fyrir fatlað fólk til umhugsunar um efnið. 

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Í fyrsta kafla er fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar gerð skil. Þar er fjallað um hugmyndafræði og fræðileg sjónarhorn 

sem liggja rannsókninni til grundvallar eins og valdeflingu, eðlilegt líf og fulla 

samfélagsþátttöku. Þar er einnig fjallað um hvað felst í því að verða fullorðinn. Í 

kaflanum er einnig er greint frá samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og enn fremur er sjónum beint að lögum og reglugerðum sem tengjast 

rannsókninni.  

Í öðrum kafla er fjallað um eigindlega aðferðafræði rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningar og framkvæmd rannsóknarinnar. Jafnframt eru þátttakendur 

kynntir stuttlega.  

Í þriðja kaflanum geri ég grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar er upplýst 

hvaða óskir þátttakendur hafa til tilvonandi búsetu og hvort væntingum fólks með 

þroskahömlun er mætt þegar kemur að því að flytja í eigin búsetu.  
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Í fjórða og síðasta kaflanum verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar í ljósi laga, 

reglugerða og fræðilegrar umfjöllunar sem liggja henni til grundvallar. Í kjölfar 

kaflans koma lokaorð.  
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1.0 Fræðileg sjónarhorn og bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um þá hugmyndafræði sem liggur að baki ritgerðarinni. Gert 

er grein fyrir mismunandi skilning á fötlun, en þar ber að nefna hið læknisfræðilega 

sjónarhorn, breska félagslega líkanið og norræna tengslaskilninginn á fötlun. Því 

næst er fjallað um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku. Gert er grein fyrir hugtökunum 

valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétti, en þau voru skoðuð sérstaklega þegar gagna 

var aflað. Út frá því er samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

skoðaður og að lokum lög og reglugerðir sem liggja til grundvallar rannsókninni. 

 

1.1 Mismunandi skilningur á fötlun 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem er sífellt að þróast. Í gegnum tíðina hefur 

fötlun verið skilgreind á mismunandi hátt. Hér á árum áður skilgreindi 

félagsfræðingurinn Talcott Parson fötlun sem andstöðu þess sem væri eðlilegt og 

heilbrigt. Þessi skilgreining hefur verið nefnd hið læknisfræðilega sjónarhorn á 

fötlun. Sjónarhornið var ríkjandi í hinum vestræna heimi mestan hluta 20. aldar og 

enn líta sumir á fötlun út frá þessari skilgreiningu. Skilningurinn er ekki aðeins 

ríkjandi meðal heilbrigðisvísinda heldur hefur hann einnig verið ríkjandi meðal 

annarra fræðigreina eins og menntunarfræða, félagsvísinda og víðar. Með hinum 

læknisfræðilega skilningi er átt við að það þurfi að greina þau afbrigði sem liggja hjá 

viðkomandi manneskju, hvort sem það eru líkamlegir eða andlegir kvillar, og í 

framhaldi af því reyna að laga það sem amar að. Litið er á fötlunina sem áfall í lífi 

viðkomandi manneskju og litið er svo á að fötlunin sé uppspretta allra þeirra 

erfiðleika sem upp koma. Helsta gagnrýni á læknisfræðilega sjónarhornið er að það 

lítur einungis á einstaklinginn sjálfan en ekki er horft á umhverfi eða aðra þætti 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Félagsleg líkön eiga rætur sínar að rekja í gagnrýni á hið læknisfræðilega sjónarhorn. 

Þær hugmyndir sem líkanið byggir á komu upphaflega frá samtökum fatlaðs fólks í 

Bretlandi, en þessi hópur segir að fatlað fólk verði fatlað vegna áhrifa umhverfisins. 

Það segir að samfélagið fatli fólk og að fötlun sé afleiðing undirokunar á milli fatlaðs 

fólks og ófatlaðra (Rannveig Traustadóttir, 2006).  
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Breska félagslega líkanið er eitt hið umdeildasta vegna róttækrar endurskilgreiningar 

á fötlun. Hugmyndafræði sjónarhornsins segir að fötlun orsakist ekki af líkamlegum, 

andlegum eða skynlegum skerðingum heldur leggur hún áherslu á að fötlun sé 

afleiðing félagslegra hindrana sem takmarka möguleika fólks með skerðingu eða 

skerðingar í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Breska félagslega líkanið hefur haft gríðarlega mikil áhrif á umræðu um málefni 

fatlaðra. Það hefur sýnt fram á hindranir í samfélaginu og hvað má betur fara í 

umhverfinu. Með tilkomu breska félagslega líkansins hefur barátta fatlaðs fólks 

stuðlað að miklum breytingum með breyttu hugarfari, fræðslu og vitundarvakningu 

varðandi málefni fatlaðra (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Breska félagslega líkanið hefur verið mikið gagnrýnt. Harðasta gagnrýnin er sú að 

hagsmunir fólks með skerðingar, eins og þroskahömlun, geðræna erfiðleika og 

heyrnarskerðingu, hafi ekki verið gerð góð skil innan líkansins vegna þess að reynsla 

þess fellur ekki vel að því. Einnig er gagnrýnt að höfundur líkansins hafi litið framhjá 

eða hafnað mikilvægi skerðingarinnar. Á svipaðan hátt beinist gagnrýnin að því að 

lögð sé of mikil áhersla á efnislegar og félagslegar hindranir og lítið sé gert úr 

persónulegri reynslu af fötlun og menningarlegum þáttum (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Norðurlöndin virðast ekki hafa einn sameiginlegan skilning á hugtakinu fötlun, en 

samt sem áður er hægt að greina sameiginlegar hugmyndir Norðurlandabúa á 

hugtakinu þó svo að einhver áherslumunur sé á milli landa. Áhersla þessara 

hugmynda er einkum á tengsl hins fatlaða og umhverfisins í kringum hann (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Norræna tengslasjónarhornið leggur meðal annars áherslu á 

að fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis, það er að einstaklingur og 

umhverfi falla ekki hvort að öðru. Ástæðurnar geta verið þær að umhverfið geri ekki 

ráð fyrir mismunandi einstaklingum innan þess og að einstaklingurinn búi ekki yfir 

þeirri færni sem almennt er gert ráð fyrir að fólk búi yfir. Einstaklingur er því 

skilgreindur fatlaður ef takmörkuð færni, veikindi eða skerðing leiða til þess að hann 

verður fyrir verulegum hindrunum í sínu daglega lífi. Fötlunin er háð umhverfinu og 

skilgreind í samræmi við það (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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1.2 Eðlilegt líf og full samfélagsþátttaka 

Fyrir fjörtíu árum var hugtakið normalisering óþekkt, en í dag má segja að hugtakið 

sé grunnur að stefnumótun félagsmála flestra stjórnvalda og að allt starfið gangi út 

á að uppfylla þessa skilgreiningu og starfa eftir henni. Hugtakið er þýtt á íslensku 

sem eðlilegt líf og full samfélagsþátttaka. Sá sem fyrstur kom með þessa 

hugmyndafræði var Bank-Mikkelsen, en hans hugmyndir voru að fólk með 

þroskahömlun ættu rétt á því að lifa eins eðlilegu lífi og mögulegt er (Wolfenberger, 

1980). Hugmyndir Bank-Mikkelsen marka hugmyndir Nirje sem skilgreinir hugtakið 

normaliseringu þannig að fólk með þroskahömlun eigi eðlilegt lífshlaup. Kenningu 

sína um normaliseringu, eða eðlilegt líf og fulla samfélagsþátttöku, byggir hann á 

átta þáttum sem eru eðlilegur dagshrynjandi, vikuhrynjandi, árshrynjandi, 

lífshrynjandi, að hafa sjálfsákvörðunarrétt og njóta virðingar, upplifa ástina, að hafa 

fjárhagslegt sjálfstæði og lifa og búa í eðlilegu umhverfi (Nirje, 1980). 

Í þessum átta þáttum skilgreinir Nirje eðlilegan dagshrynjanda eins og að vakna á 

morgnana, klæða sig og fara til vinnu eða í skóla, að eiga frí um helgar og huga að 

áhugamálum. Þannig eigi fólk eðlilegan vikuhrynjanda og árshrynjanda sem felur í 

sér árstíðir og að upplifa hverja árstíð með sínu sérkenni. Lífshrynjandinn felur í sér 

eðlilegan lífsferil, eins og í bernsku eigum við að njóta verndar og örvunar. Á 

skólaaldri eiga börn að njóta þess að leika sér. Unglingar öðlast aukið sjálfstæði, 

hugsa um tísku og hitt kynið. Það er eðlilegt að börn búi heima og flytji síðan í eigið 

húsnæði þegar þau fullorðnast. Allir eiga að fá að upplifa eðlilegt lífsferli (Nirje, 

1980). 

Normaliseringin felur líka í sér sjálfsákvörðunarrétt. Fatlaðir eiga að taka ákvörðun 

um búsetu, atvinnu og koma að allri ákvörðunartöku ef þeir mögulega geta. Fatlað 

fólk á að fá að upplifa ástina, fá að kynnast hinu kyninu og stofna til sambanda rétt 

eins og aðrir. Fjárhagur fatlaðs fólks á að vera í samræmi við aðra í þjóðfélaginu. 

Fatlað fólk á að vera sýnilegt í samfélaginu og búa við eðlilegar aðstæður, ekki á 

stofnunum eða á of stórum heimilum þar sem mörgum einstaklingum er komið 

saman. Þannig telur Nirje að allir eigi að hafa jafnan aðgang og jafnt aðgengi að 

samfélaginu hvort sem um fatlaðan eða ófatlaðan einstakling er að ræða (Nirje, 

1980). 
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Wolfensberger (1980) hafði kynnt sér kenningar Bank-Mikkelsen og Nirje en kom 

með sína skilgreiningu á eðlilegu lífi og fullri samfélagsþátttöku. Hann vill leggja 

áherslu á að fólk með frávik, eða vanmetið fólk eins og hann kallar það, fái þjálfun 

og eigi sér fyrirmyndir. Aðeins þannig geti vanmetið fólk notið virðingar í 

samfélaginu.  

Wolfensberger (1980) segir frá því hvernig vanmetið fólk verði oft fyrir erfiðri 

lífsreynslu og höfnun af sínum nánustu og samfélaginu, það sé vistað inni á 

stofnunum þar sem það hafi verið þrýst inn í neikvæð félagsleg hlutverk eins og að 

vera metið minna en mannlegur úrgangur eða jafnvel trúður sem leyfilegt er að 

hlæja af eða hrekkja. Slík framkoma sé komin til af því að sterkari og stærri hópar í 

samfélaginu skilgreini annað fólk öðruvísi.  

Til að draga úr þessu vill Wolfensberger að vanmetið fólk sé ekki saman í stórum 

hópum því þannig kalli það á neikvæða athygli. Hann vill að vanmetið fólk njóti 

þjálfunar til að þroska hæfileika sína til að virkja einstaklingana á því sviði sem þeir 

eru góðir í og hafi til þess fyrirmyndir af velmetnu fólki. Þannig sé hægt að koma í 

veg fyrir neikvæð viðhorf og stimplun með gildi félagslegrar þátttöku 

(Wolfensberger, 1980). 

 

1.3 Að verða fullorðinn 

Eftir unglingsárin tekur við leiðin að fullorðinsárunum. Þetta tímabil getur reynst 

fólki strembið því oft á það erfitt með að finna sjálft sig. Það er margt sem breytist 

við það að komast að fullorðinsárin og ljóst er að fullorðinshlutverkin eru jafn 

fjölbreytt og þau eru mörg.  

Á Íslandi verður fólk lögráða við 18 ára aldurinn, en lögræði þýðir að einstaklingar 

öðlast sjálfræði og fjárræði (Lögræðislög, nr. 71/997). Arnett (2004) segir að eftir að 

fólk verður 18 ára kemur tímabil frelsis, sjálfsskoðunar og óstöðugleika og ungt fólk 

sem stefnir á fullorðinsárin sé á aldrinum 18 til 25 ára. Þetta á þó ekki við um alla því 

sumir verða fullorðnir fyrr en aðrir seinna. Hann segir að fólk verði ekki fullorðið við 

það eitt að gifta sig eða flytja að heiman heldur verði það fullorðið þegar það getur 
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staðið á eigin fótum og verið sjálfstæðir einstaklingar. Í rannsóknum sínum hefur 

Arnett (2004) komist að þeirri niðurstöðu að þeir þættir sem stuðla að sjálfstæði 

einstaklinga eru að taka ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum, taka ákvarðanir á 

eigin forsendum og hafa yfirráð yfir fjármálum sínum. 

Ein helsta breytingin hjá fólki þegar það kemst á fullorðinsárin er þegar það flytur að 

heiman. Þegar fólk flytur úr foreldrahúsum þarf það að standa á eigin fótum og taka 

sjálfstæðar ákvarðanir (Arnett, 2004). 

Þegar fólk flytur úr foreldrahúsum þarf það að taka ákvarðanir óháð foreldrum 

sínum. Þegar það býr hjá foreldrum sínum sjá þeir oftast um fjármálin, þrif og annað 

sem tengist heimilishaldi. Það er eðlilegt að fjarlægjast foreldra sína þegar fólk flytur 

að heiman en oft styrkir flutningurinn sambandið milli foreldra og einstaklingsins. 

Einstaklingurinn finnur ekki fyrir afskiptasemi við athafnir eins og hvað hann borðar 

eða hvenær hann fer að sofa, en það getur styrkt sambandið (Arnett, 2004). 

Dóra S. Bjarnason gerði rannsókn á fötluðum ungmennum, foreldrum þeirra og 

vinum um merkingu þess að verða fullorðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

fatlað fólk upplifir leiðina að fullorðinsárunum öðruvísi en ófatlaðir. Fatlað fólk þarf 

stuðning við að axla hlutverk hins fullorðna. Fullorðinshlutverk þátttakenda í 

rannsókninni byggjast á gagnkvæmni fremur en sjálfstæði. Fullorðinshlutverkið er 

innan seilingar allra þátttakenda en þeir höfðu ekki allir stuðningstengsl sem dugðu 

til (Dóra S. Bjarnason, 2003). 

 

1.4 Íslensk rannsókn 

Árið 2010 gaf Sigrún Þ. Broddadóttir út meistaraprófsritgerð sína sem ber heitið Að 

flytja úr foreldrahúsum: Upplifun og reynsla ungs fólks með þroskahömlun og 

foreldra þeirra. Rannsóknin var unnin með eigindlegum rannsóknaraðferðum. Tekin 

voru viðtöl við þátttakendur og einnig gerðar þátttökuathuganir. Þátttakendur voru 

sjö ungmenni með þroskahömlun og foreldrar þeirra. Markmið rannsóknarinnar var 

að varpa ljósi á upplifun og reynslu fólks með þroskahömlun og foreldra þeirra 

þegar það flutti að heiman og koma reynslu þeirra á framfæri. Einnig var markmiðið 
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að varpa ljósi á hvernig fólkinu gekk að aðlagast nýju heimili (Sigrún Þ. Broddadóttir, 

2010). Hér verða skoðað hvernig unga fólkið upplifði flutning úr foreldrahúsum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að í öllum tilfellum nema einu hafi 

foreldrar sótt um búsetu fyrir börnin sín áður en þau náðu 18 ára aldri. En 

foreldrunum var ráðlagt að sækja um sem fyrst vegna þess að biðlistar væru langir 

(Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

Einnig kemur fram að fólkið fékk ekki mikið val um búsetustað, sambýlisfólk eða 

búsetufyrirkomulag. Fæstir höfðu val um búsetu nema að því leyti að þeim stóð til 

boða að hafna eða samþykkja tilboð um búsetu. Í flestum tilfellum var ákvörðun um 

búsetu tekin af þjónustuskrifstofu í samráði við foreldra viðkomandi. Aðeins einn 

þátttakandi með þroskahömlun tók sjálfur ákvörðun, ásamt foreldrum sínum, um 

hvort búsetan hentaði og stæði undir væntingum viðkomandi (Sigrún Þ. 

Broddadóttir, 2010). 

Fjórir þátttakendurnir fluttu á sambýli með sameiginlegu rými. Það kom í ljós að 

tveir þeirra hefðu kosið að búa með vinum sínum og annar þeirra átti sér þann 

draum að búa í íbúð með besta vini sínum eða kærustu (Sigrún Þ. Broddadóttir, 

2010). 

Einn þátttakandinn býr á sambýli en á ekki mikið sameiginlegt með sambýlingum 

sínum. Honum finnst gott þegar hann er einn heima á sambýlinu og hefur 

starfsmann út af fyrir sig. Einnig líður honum vel heima hjá foreldrum sínum og 

heimsækir þau reglulega. Oftar en ekki kemur það fyrir að hann neiti að fara aftur á 

sambýlið eftir að hann heimskir foreldra sína. Hann langar til þess að búa í íbúð og 

hann hefur sótt um flutning en engin svör hafa borist við umsókninni hans (Sigrún Þ. 

Broddadóttir, 2010).  

Flestum þátttakendum þótti erfitt að flytja að heiman og það tók þau tíma að 

venjast nýja heimilinu. Einnig áttu þau erfitt með að átta sig á hver þau væru inni á 

sínu heimili. Voru þau húsráðendur eða gestir? Niðurstöðurnar benda til þess að 

nokkrir þættir hefðu afgerandi áhrif á hvernig fólkinu gekk að aðlagast nýju heimili 

og hvernig þau upplifðu stöðu sína. Þessir þættir eru tjáskipti, stuðningur, 
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persónueinkenni, hlutverk á nýju heimili, gott starfsfólk og sjálfstæði (Sigrún Þ. 

Broddadóttir, 2010). 

Einn þátttakandinn skar sig úr hvað varðaði sjálfstæði og valdeflingu. Hún tekur sjálf 

ákvarðanir sem tengjast eigin lífi eins og hvað eigi að vera í matinn og hvað hún gerir 

í sínum frítíma. Einnig stjórnar hún því hversu mikla aðstoð hún fær frá starfsfólki og 

ef hún er ósátt við þjónustuna ræðir hún það við forstöðumanninn (Sigrún Þ. 

Broddadóttir, 2010). 

 

1.5 Valdefling og sjálfsákvörðunarréttur 

Hugtakið valdefling (empowerment) hefur á síðustu árum orðið mjög mikilvægt í 

réttindabaráttu fatlaðs fólks. Hugtakið er margslungið og merking þess er 

mismunandi eftir fræðigreinum. Skilgreiningar á orðinu hafa verið óljósar en samt 

sem áður snúast þær helst um þá hugmynd að fólk öðlist stjórn á eigin lífi. Hugtakið 

snýst um lífsgæði, mannréttindi, borgaraleg réttindi og grundvallarbreytingar á 

viðhorfum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006).  

Valdefling er félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks. Fólk fær oft 

tilfinningu fyrir því að það sé einhvers virði út frá viðurkenningum frá öðru fólki 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Þannig geta samskipti verið valdeflandi. 

Sprague og Hayes (2000) telja gagnkvæm samskipti, viðurkennandi samskipti og 

samskipti sem byggja á margvíslegu framlagi og þörfum fólks og stuðla að því að 

minnka ójöfnuð sérstaklega valdeflandi. Valdeflandi samskipti stuðla þannig að því 

að efla sjálf, sjálfsmynd, sjálfstraust, sjálfsvirðingu, félagslega stöðu og vald fólks yfir 

aðstæðum sínum og eigin lífi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Fræðimenn eru sammála um að nokkrir þættir geti hindrað valdeflingu fatlaðs fólks. 

Þessir þættir eru: 

1. Stofnanamiðuð þjónusta, sem felur í sér að fatlað fólk á ekki raunverulegt val 

um búsetu, búsetuform eða þjónustu. 
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2. Varkárni fagfólks, þ.e. að fagfólk einblínir á skerðinguna hjá fötluðu fólki og 

alhæfir út frá vangetu þess sem veldur því að það verður hrætt við að gera 

kröfur til fatlaðs fólks eða að taka áhættu í ákvarðanatökum. 

3. Fagmennska. Fagfólk á það til að skilgreina þarfir og aðstæður fatlaðs fólks 

og orð fagmanna vega þyngra en orð hinna fötluðu um eigin þarfir.  

4. Samvinnuþýðni. Oft er lögð mikil áhersla á samvinnuþýðni og þakklæti frá 

þjónustunotendum og slík hegðun er verðlaunuð. 

5. Tengsl fagfólks. Fagfólk sem vinnur gjarnan náið saman í teymum og 

samsamar sig hvert öðru getur átt það til að að eiga erfitt með að ganga 

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

Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru nátengd og það er erfitt að fjalla 

um annað hugtakið án þess að minnast á hitt á sama tíma.  

Sjálfsákvörðunarréttur snýst um að fólk sé meðvitað um réttindi sín, geti sagt sínar 

skoðanir, geti tekið ákvarðanir og gert breytingar á eigin lífi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). 

Sjálfsákvörðunarréttur kemur ekki af sjálfu sér og oft þarf fólk með þroskahömlum 

stuðning til þess að geta nýtt sér hann. Þessi stuðningur felst ekki í því að taka 

ákvarðanir fyrir fólk, heldur í því að upplýsa og fræða það svo það geti tekið 

ákvarðanir og viti hvaða afleiðingar þær hafa (Downer og Walmsley, 2002). 

 

1.6 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks skiptist í 50 greinar, þar af 

fjalla 30 um réttindi og 20 fjalla um upplýsingaöflun, eftirlit og framkvæmd. 

Sameinuðu þjóðirnar samþykktu samninginn árið 2007 og sama ár gerðust 

Íslendingar aðilar að samningnum með því að samþykkja og undirrita hann. Í fyrstu 

grein samningsins er greint frá því að markmiðið með honum sé ,,að stuðla að því að 

fatlaðir njóti allra mannréttinda og mannfrelsis til fulls og jafnt við aðra, jafnframt 

því að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir mannlegri 

reisn þeirra“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2007).  
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Í samningnum er lögð mikil áhersla á að stuðla að jafnrétti fatlaðs fólks á við aðra 

þjóðfélagsþegna og að uppræta mismunun. Í 5. gr. samningsins segir: ,,aðildarríkin 

skulu leggja bann við hvers kyns mismunun sakir fötlunar og tryggja fötluðum jafna 

og nægilega réttarvernd gegn mismunun á öllum sviðum“ og í 12. gr. segir: 

,,aðildarríkin árétta að réttarstaða fatlaðra til jafns við aðra skuli viðurkennd alls 

staðar“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Í 19. gr. samningsins er fjallað um sjálfstætt líf án aðgreiningar í samfélaginu. Þar 

segir að aðildarríkin skuli tryggja ,,fötluðum tækifæri til þess að velja sér búsetustað 

og hvar og með hverjum þeir búa, til jafns við aðra, og að þeim sé ekki gert að eiga 

heima þar sem tiltekið búsetuform ríkir“ (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

 

1.7 Lög og reglugerðir 

Þjónusta við fatlað fólk verður að taka mið af stefnu stjórnvalda, gildandi lögum og 

reglugerðum, ríkjandi hugmyndafræði og gildum samfélagsins. Þau lög sem starfað 

er eftir eru sérlög og er forsenda þeirra sú að verið sé að tryggja fötluðu fólki 

þjónustu.  

Samkvæmt 1. gr. laga um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) er markmið þeirra ,,að 

tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna og 

skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi“. Í 8. gr. laganna segir: ,,Veita skal 

fötluðum þjónustu sem miðar að því að gera þeim kleift að lifa og starfa í eðlilegu 

samfélagi við aðra. Stoðþjónustu þessa skal veita á hverju svæði með þeim hætti 

sem best hentar á hverjum stað. Skal hún miðast við þarfir fatlaðra fyrir þjónustu á 

heimilum sínum sem felst í því að treysta möguleika þeirra til sjálfstæðs 

heimilishalds“. Í 10. gr. kemur fram að fatlað fólk skuli eiga kost á búsetu í samræmi 

við þeirra óskir og þarfir eftir því sem á er kosið (Lög um málefni fatlaðra, nr. 

59/1992). 

Í reglugerð um búsetu fatlaðra (nr. 296/2002) segir í 1. gr.: ,,fatlaðir skulu eiga kost á 

að búa þannig að sem best henti hverjum og einum miðað við óskir hins fatlaða, 

aðstæður og þörf á þjónustu“. Í 8. gr. segir jafnframt: ,,Þjónusta við fatlaða skal 
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ávallt veitt með þeim hætti að hún efli sjálfstæði þeirra og færni“. Í 9. gr. 

reglugerðarinnar kemur fram að á heimilum fatlaðs fólks skuli veitt sú þjónusta sem 

það þarf til að efla færni þeirra og sjálfstæði. Íbúarnir eiga að fá leiðsögn eftir 

þörfum og eiga þeir að vera með í ráðum um allt sem varðar þeirra einkamál og 

heimilishagi. Í 11. gr. reglugerðarinnar sem fjallar um ákvörðun um búsetu og 

þjónustu er sagt að:  

Umsókn um búsetu í íbúð með sameiginlegri aðstöðu, 

sambýli, vistheimili, heimili fyrir börn og áfangastað skal 

send til viðkomandi svæðisskrifstofu. Umsókn er því aðeins 

gild að hún komi frá hinum fatlaða eða forráðamanni hans. 

Sé viðkomandi búsetuúrræði á vegum svæðisskrifstofu tekur 

svæðisskrifstofa ákvörðun um vistun í samráði við hinn 

fatlaða og væntanlegt sambýlisfólk hans (Reglugerð um 

búsetu fatlaðra, nr. 296/2002).  

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðra (nr. 59/1992) og reglugerð um búsetu 

fatlaðra (nr. 296/2002) á fatlað fólk að geta valið sér í hvernig húsnæði það kýs að 

búa í, hvar það býr og með hverjum.  

 

1.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þá hugmyndafræði sem ritgerðin grundvallast 

af. Gerð var grein fyrir mismunandi sjónarhornum á fötlun sem eru hið 

læknisfræðilega sjónarhorn, breska félagslega líkanið og Norræni 

tengslaskilningurinn. Einnig var fjallað um hugtakið normaliseringu, eða eðlilegt líf 

og fulla samfélagsþátttöku. Fjallað var um hugtökin valdeflingu og 

sjálfsákvörðunarrétt og gerð var grein fyrir fullorðinshlutverkum. Rannsókn Sigrúnar 

Þ. Broddadóttur á upplifun og reynslu ungs fólks með þroskahömlun þegar það 

flytur að heiman var kynnt og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks var skoðaður. Í framhaldi af samningnum var fjallað um lög um málefni 

fatlaðra og reglugerð um búsetu fatlaðra. Í næsta kafla verður fjallað um 
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framkvæmd rannsóknarinnar. Þar verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem 

liggur að baki rannsókninni og þátttakendur verða kynntir til sögunnar.   
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2.0 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og rýnt er í aðferðafræði 

hennar. Hér er sagt frá rannsóknarspurningum, gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Einnig er gert grein fyrir vali á þátttakendum og lýsingu á þeim. 

 

2.1 Markmið rannsóknarinnar 

Rannsóknin er tvíþætt. Annars vegar var markmið hennar að varpa ljósi á væntingar 

ungs fólks með þroskahömlun þegar það flytur að heiman og hins vegar að skoða 

hvort væntingum þeirra sé mætt þegar þau flytja úr foreldrahúsum í eigin búsetu. 

Ég vildi skoða hvað fólk sæi fyrir sér þegar það hugsaði um að flytja út frá foreldrum 

sínum og hvernig það myndi vilja haga sínu lífi. Til að leita svara tók ég viðtöl við sjö 

einstaklinga með þroskahömlun. Þrír einstaklinganna eru fluttir að heiman en fjórir 

þeirra sækja þjónustu á áfangaheimili fyrir fólk með þroskahömlun þar sem 

markmiðið er að veita þeim stuðning og aðstoð við undirbúning fyrir flutning að 

heiman. 

 

2.2. Rannsóknarspurningar og aðferðarfræði 

Með tilliti til ofangreindra markmiða eru rannsóknarspurningar mínar þessar: 

1. Hvaða væntingar hefur fólk með þroskahömlun þegar það flytur úr 

foreldrahúsum í eigin búsetu? 

2. Hvernig eru væntingar hjá fólki með þroskahömlun, sem er nýlega flutt úr 

foreldrahúsum í eigin búsetu, uppfylltar? 

Rannsókn er kerfisbundið ferli þar sem upplýsingum er safnað saman og þær síðan 

greindar. Upplýsingum getur verið safnað beint frá einstaklingum, hópum eða 

viðfangsefnum, allt eftir því hvað er verið að skoða. Rannsóknir eru annað hvort 

megindlegar eða eigindlegar. Fyrir rannsókn sem þessa er eigindleg 

rannsóknaraðferð notuð þar sem ekki er verið að sækjast eftir tölfræðilegum 

upplýsingum heldur persónulegri reynslu fólks (McMillan, 2008). Eitt af 
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megineinkennum eigindlegra rannsókna er að hegðun er rannsökuð við eðlilegar 

aðstæður, en umhverfi hefur áhrif á fólk og þess vegna er mikilvægt að gögnum sé 

aflað við eðlilegt umhverfi þátttakenda. Markmið eigindlegra rannsókna er að kynna 

sér gildi, viðhorf og sjónarhorn þátttakendanna (McMillan, 2008).  

Ég notaði tvenns konar aðferðir þegar ég aflaði gagna fyrir rannsóknina. Annars 

vegar tók ég viðtöl og hins vegar gerði ég þátttökuathuganir.  

Þátttökuathugun er það þegar rannsakandinn fer sjálfur út meðal fólks og fylgist 

með félagslegri hegðun þess við raunverulegar aðstæður. Rannsakandinn setur sig í 

spor þátttakenda og upplifir aðstæður þeirra af eigin raun. Á þann hátt fær 

rannsakandi innsýn í líf fólks í ákveðnum aðstæðum sem gerir honum fært að skilja 

félagslegar aðstæður þeirra í stærra samhengi (Taylor og Bogdan, 1998).  

Ég notaði hálf opin viðtöl í minni rannsókn, en með hálf opnum viðtölum er átt við 

að rannsakandinn er fyrirfram búinn að ákveða umræðuefni viðtalsins og er búinn 

að semja nokkrar fyrirfram ákveðnar spurningar en gefur síðan þátttakandanum 

tækifæri til þess að stjórna flæði viðtalsins innan ákveðins ramma (McMillan, 2008).  

Þátttökuathuganirnar voru skráðar niður eins nákvæmt og unnt var eftir að þær áttu 

sér stað en viðtölin voru tekin upp á stafrænt form og afrituð orðrétt. Til þess að fá 

tilfinningu fyrir gögnunum og ná skilningi á þeim er mikilvægt að nota kóðun. Með 

kóðun er átt við að flokka gögnin í ákveðin þemu svo auðveldara sé að vinna með 

þau (Esterberg, 2002).  

Vinna við rannsóknina fór fram á tímabilinu september 2010 til mars 2011. Viðtölin 

fóru fram heima hjá þeim einstaklingum sem eru fluttir að heiman og á 

áfangaheimili þar sem unga fólkið sem ekki er flutt sækir þjónustu. Alls voru tekin 

sjö viðtöl, eitt við hvern einstakling. Þar að auki voru gerðar tvær þátttökuathuganir 

þar sem rannsakandi spjallaði óformlega við þátttakendur rannsóknarinnar.  

Þegar rannsókn eins og þessi er unnin er nauðsynlegt að tryggja þátttakendum 

nafnleynd og trúnað. Nöfnum allra þátttakenda hefur verið breytt, en ég gerði þeim 

það ljóst í byrjum rannsóknarvinnunnar að ekki væri hægt að rekja svör þeirra.  
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2.3 Aðgengi og val á þátttakendum 

Valið á einstaklingum sem ekki eru fluttir að heiman var markvisst úrtak. Ég er 

starfsmaður á áfangaheimilinu sem fólkið sækir þjónustu á og þannig kynntist ég 

þeim. Þegar ég tók viðtöl við þau var áfangaheimilið nýlega opnað og því þekkti ég 

þau ekki mikið á þeim tíma, en þó nógu mikið til þess að þau treystu mér og þeim 

liði vel í viðtölunum. Ég valdi fólk á áfangaheimilinu eftir frumkvæði og hæfni í 

tjáskiptum, en ég taldi mikilvægt að fólk ætti ekki mjög erfitt með að tjá sig til þess 

að fá sem mest út úr viðtölunum.  

Það var ekki eins auðvelt að finna fólk sem var flutt heiman. Fyrst um sinn miðaði ég 

við að það væri ekki liðið lengra en ár síðan fólkið hafði flutt úr foreldrahúsum. Ég 

sendi tölvupóst á starfsmann Reykjavíkurborgar sem gat vísað mér áfram. Ég hafði 

samband við nokkur heimili og fann tvo einstaklinga sem hentuðu í rannsóknina og 

höfðu áhuga á að taka þátt í henni. Það reyndist erfitt að finna þriðja einstaklinginn 

svo ég lengdi tímann frá flutningum í tvö ár. Þá fannst einn ungur maður sem 

samþykkti að taka þátt í rannsókninni, en hann flutti úr foreldrahúsum fyrir um það 

bil tveimur árum síðan.  

 

2.4 Þátttakendur 

Ég lagði mikla áherslu á að taka einungis viðtöl við einstaklingana sjálfa, ekki 

aðstandendur eða starfsfólk. Ég vildi fá að heyra þeirra sjónarhorn til þess að varpa 

ljósi á þeirra væntingar og upplifun. Einstaklingarnir eru þrjár konur og fjórir 

karlmenn á aldrinum 22 ára til 41 árs. Hér á eftir kemur stutt kynning á hverjum og 

einum en öllum nöfnum hefur verið breytt.  

 

Jón Stefánsson 

Jón er 41 árs gamall og flutti úr foreldrahúsum fyrir um það bil einu ári síðan. Hann 

ólst upp hjá foreldrum sínum á höfuðborgarsvæðinu. Hann starfar í matvöruverslun 

alla daga vikunnar og notar frístundir sínar í að sinna áhugamálum sínum sem eru 

fyrst og fremst kvikmyndir.  
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Andri Hólmarsson 

Andri er 22 ára gamall og býr í þjónustuíbúð á höfuðborgarsvæðinu. Hann flutti úr 

foreldrahúsum fyrir tveimur árum síðan. Fyrst flutti hann á sambýli á 

höfuðborgarsvæðinu og síðan í þjónustuíbúðina. Hann ólst upp hjá móður sinni 

þangað til hann var 10 ára gamall en þá fór hann til fósturforeldra sinna sem hann 

ólst upp hjá þar til hann flutti á sambýlið. Andri vinnur í matvöruverslun alla daga 

vikunnar og nýtir frístundir sínar í að sinna áhugamálum sínum. 

 

Hera Einarsdóttir 

Hera er 31 árs gömul og býr í þjónustuíbúð fyrir fatlað fólk á höfuðborgarsvæðinu. 

Hera er einkabarn og ólst upp hjá foreldrum sínum. Hún flutti úr foreldrahúsum fyrir 

um það bil ári síðan. Hera starfar á leikskóla á höfuðborgarsvæðinu og í frístundum 

sínum slappar hún af heima eða fer í heimsóknir.  

 

Erla Halldórsdóttir 

Erla er 31 árs gömul kona. Erla býr hjá foreldrum sínum og með tveimur systkinum. 

Hún hefur verið á biðlista eftir búsetu frá árinu 1998. Tvisvar hefur henni verið 

boðið herbergi á sambýli en í bæði skiptin afþakkaði Erla vegna þess að henni fannst 

hún ekki eiga samleið með öðrum íbúum heimilanna. Erla sótti þjónustu í 

skammtímavistun til ársins 2010 en þá flutti hún sig yfir á áfangaheimili og dvelur 

þar í tvær vikur í senn á tveggja vikna fresti. Erla starfar alla daga vikunnar í hæfingu 

fyrir fatlað fólk og hún nýtir frístundir sínar í að sinna áhugamálum sínum sem eru 

meðal annars föndur, að hlusta á tónlist, að spila og margt fleira.  

 

Fanney Guðmundsdóttir 

Fanney Guðmundsdóttir er 29 ára gömul. Hún býr hjá foreldrum sínum og með 

systkinum og eru fjölskylduböndin sterk. Fanney starfar í hæfingu fyrir fatlað fólk 
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alla daga vikunnar en hefur mikinn áhuga á fara í atvinnu með stuðningi. Fanney 

sótti um að komast í búsetu árið 2000. Enn sem komið er hefur henni ekki staðið til 

boða búseta af neinu tagi. Fanney sótti þjónustu í skammtímavistun í mörg ár þar 

sem hún dvaldi í eina viku í senn á fimm vikna fresti en í byrjun ársins 2010 hóf hún 

dvöl á áfangaheimili fyrir fatlað fólk.  

 

Breki Jónsson 

Breki er 25 ára gamall maður. Breki býr í foreldrahúsum ásamt bróður sínum. Breki 

starfar á hæfingarstöð fyrir fatlað fólk fimm daga vikunnar. Breki sendi inn 

búsetuumsókn árið 2000. Enn hefur honum ekki verið boðin búseta af neinu tagi. 

Breki á mörg áhugamál og nýtir allar sínar frístundir í að sinna þeim. Áhugamálin eru 

meðal annars að vera í tölvunni, að lesa blöð, hlusta á tónlist eða horfa á sjónvarpið.  

 

Hugi Gunnarsson 

Hugi Gunnarsson er 22 ára. Hann býr á höfuðborgarsvæðinu hjá foreldrum sínum og 

systkinum. Hugi er afar sjálfstæður ungur maður. Hann sendi inn búsetu umsókn 

árið 2006. Hugi er tilbúinn að flytja að heiman og hefur sterkar skoðanir á því 

hvernig hlutirnir eiga að vera. Áhugamál Huga eru svipuð og fólk á hans aldri 

stundar, m.a. bílar, að fara út á lífið, kvikmyndir og tónlist. 

 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið rætt um aðferðafræðina sem liggur að baki rannsókninni. 

Sú aðferð sem notuð var við rannsóknarvinnuna var eigindleg rannsóknaraðferð en 

með eigindlegum rannsóknum er verið að varpa ljósi á persónulega reynslu fólks 

(McMillan, 2008). Gagna var aflað með viðtölum og þátttökuathugunum. Það var 

auðvelt að nálgast fólk sem ekki er flutt að heiman til að taka þátt í rannsókninni. 

Allir þeir einstaklingar sækja þjónustu á áfangaheimili sem ég starfa á. Það var 

erfiðara að nálgast einstaklinga sem eru fluttir að heiman, en starfsmenn 
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sveitafélaga á höfuðborgarsvæðinu aðstoðuðu við það. Í kaflanum var einnig fjallað 

stuttlega um þátttakendurna sjö. Í næsta kafla verður varpað ljósi á niðurstöður 

rannsóknarinnar.  
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3.0 Helstu niðurstöður 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar í ljósi 

fræðilegrar umfjöllunar. Í kaflanum er gert grein fyrir þeim væntingum sem unga 

fólkið hefur til sinnar framtíðarbúsetu og skoðað hvort væntingum þeirra sé mætt 

þegar þau flytja að heiman. 

 

3.1 Hvað vil ég þegar ég flyt að heiman? 

Samkvæmt 19. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) 

eiga aðildarríkin að sjá til þess að fatlað fólk hafi sömu réttindi og aðrir 

þjóðfélagsþegnar til þess að velja og hafna. Aðildarríkin eiga að stuðla að fullri 

þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu án aðgreiningar með því að tryggja fötluðum 

tækifæri til þess að velja hvar þeir vilji búa og með hverjum (Sameinuðu þjóðirnar, 

2007). Þegar ég spurði unga fólkið hver ætti að ráða því hvar þau ættu að búa 

svöruðu þau því öll að þau sjálf myndu vilja ráða því. Þau vildu öll búa í því 

bæjarfélagi sem þau búa nú þegar í. Öll myndu þau kjósa að búa á íbúðasambýli 

nema Hugi sem hefur áhuga á að búa í sjálfstæðri búsetu, annað hvort einn eða 

með kærustu.  

Erla átti ekki erfitt með að svara mér. Hún sagðist hafa rætt þessa hluti oft við 

fjölskylduna og hana langar til þess að búa á íbúðasambýli vegna þess að þar hefur 

hún stórt og gott einkarými en einnig hefur hún kost á alrými þar sem hún gæti átt 

stund með öðrum íbúum eða starfsfólki. Hún lýsir óskum sínum á eftirfarandi hátt: 

Ég vil sko ekki búa ein. Ég vil geta spjallað við fólk 

og gert eitthvað með því ... kannski litað eða 

horft á sjónvarpið. Ég vil ekki vera ein því þá 

leiðist mér. 

Hugi sagðist vera spenntur að flytja að heiman. Hann hlakkar til að fá eigin íbúð og 

geta verið sinn eigin herra, en heima hjá foreldrum hans gilda ákveðnar reglur sem 

hann þarf að fara eftir. Hugi lýsir sínum væntingum: 
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Mig langar að eignast hreint húsnæði ... mitt 

eigið herbergi ... bara svona fín aðstaða og 

svoleiðis. Mig langar bara að fá flott húsgögn og 

svoleiðis. 

Fanney sagðist vera tilbúin að flytja að heiman og að hún hafi undirbúið sig vel fyrir 

flutning úr foreldrahúsum með því að æfa sig í heimilisverkum á 

skammtímavistuninni þar sem hún var áður. Þrátt fyrir að vera tilbúin sagðist hún 

vera nokkuð stressuð: ,,Það er erfitt að fara frá mömmu og pabba af því að ég er 

búin að búa þar svo lengi. Ég vil ekki að þeim líði illa“. 

Breki sagðist vera vel undirbúinn fyrir flutninga að heiman. Hann sagðist vera búinn 

að æfa sig í húsverkum í mörg ár á skammtímavistuninni þar sem hann var áður. 

Hann óskar eftir að búa á íbúðasambýli með bestu vinum sínum og unnustu sinni. 

Hann sagðist vera orðinn fullorðinn og telur sig ekki þurfa að búa hjá foreldrum 

sínum mikið lengur.  

 

3.2 Hver ákveður hvert ég flyt?  

Hera flutti í þjónustuíbúð á höfuðborgarsvæðinu fyrir um það bil ári. Hún segist hafa 

verið á biðlista eftir búsetu í mörg ár. Aðspurð út í hver hafi valið að hún ætti að 

flytja á heimilið sem hún býr á núna svarar hún með óvissu. Hún telur 

svæðisskrifstofuna hafa valið hennar búsetu. Í framhaldi af því sagði hún að hún 

hefði fyrst og fremst valið sér að búa á ákveðnu sambýli í höfuðborginni en þar hafi 

allt verið fullt. Hún segir að flutningarnir hafi ekki gengið áfallalaust fyrir sig: 

Þetta byrjaði allt saman þegar ég byrjaði að taka 

pokana mína og setja allt dótið mitt sem ég 

myndi hafa með mér. Ég setti það allt í pokann 

minn. Fyrsta kvöldið var dálítið erfitt ... ég hafði 

nú einhvern smá spenning í höfðinu ... Það var 

svolitið erfitt að fara í burtu frá mömmu og 
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pabba. Það tók dálítið langan tíma fyrir mig að 

jafna mig en ég er miklu hressari núna. 

Jón var ekki viss um af hverju hann flutti að heiman eða hver hafi valið hans 

búsetustað. Hann hafi þó verið sáttur við að flytja að heiman og hann segist vera 

sáttur með sitt heimili. Honum hefur aldrei liðið illa og allt hafi gengið nokkuð vel 

fyrir sig: ,,Þetta var bara ekkert mál“ sagði hann. 

Andri hafði mikið til málanna að leggja um flutninga úr foreldrahúsum. Aðspurður af 

hverju hann hafi flutt að heiman og hver hafi valið það að hann ætti að flytja sagði 

hann: 

Af því að mig langaði til þess ... mig langaði til 

þess að fara á sambýli og búa með öðru fólki á 

svipuðu reki og ég ... ég valdi það sjálfur, ég vildi 

það, ég hef alltaf viljað það. 

Í mars 2009 var Andra boðið herbergi á sambýli á höfuðborgarsvæðinu. Hann fór að 

skoða sambýlið og leist vel á. Hann þekkti einn mann sem býr á sambýlinu og leist 

vel á hitt fólkið sem býr þar einnig. Ég spurði hann um líðanina á sambýlinu:  

Fyrst leið mér vel en svo fór mér að leiðast ... 

sambýlið er langt frá fósturforeldrum mínum og 

vinum mínum. Ég sagði við forstöðukonuna að 

mér væri farið að leiðast og líka við 

fósturforeldra mína. 

Andri segir að sambýlið sem hann flutti á hafi verið það eina sem var í boði. Hann 

segir að hann hefði valið eitthvað annað ef það hefði staðið honum til boða. Andri 

bjó í u.þ.b. átta mánuði á sambýlinu þar til hann flutti í þjónustuíbúðina. Hann segist 

hafa verið virkilega ánægður þegar íbúðin stóð honum til boða, en hún er staðsett 

rétt hjá fósturforeldrum hans og vinum. Hann býr í íbúð með öðrum ungum manni 

og þeir eru á svipuðum aldri. Andri segir að þeim semji vel og það sé gaman að eiga 

herbergisfélaga. Hann þekkti herbergisfélagann nokkuð vel áður en þeir fluttu inn 

saman vegna þess að þeir voru saman í skammtímavistun þegar þeir voru yngri.  
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3.3 Hver á að ráða? 

Erla sagðist vera spennt að flytja að heiman en hún væri ekki tilbúin til þess alveg 

strax. Erla var ákveðin í að hún sjálf skyldi sjá um heimilishald. Hún vill sjálf taka 

ákvarðanir um hvað er í matinn, hvenær hún þrífur, hvenær hún fer í sturtu og 

hvenær hún fer að sofa á kvöldin.  

Hugi sagðist vilja ráða sér sjálfur, en óskar eftir aðstoð frá foreldrum sínum við hluti 

eins og matseðlagerð og hvenær hann þrífur. Hann vill sjálfur ráða því hvenær hann 

fer að sofa og hvenær hann baðar sig. Hugi virtist vera mjög meðvitaður um sín 

réttindi og þegar ég spurði hann nánar út í þau sagði hann: 

Mamma og pabbi sögðu að ég myndi ráða mér 

sjálfur, þá má ég fara hvert sem ég vil og það 

skiptir ekki máli hvað klukkan er þegar ég kem 

heim. Ég má líka borða hvað sem ég vil og gera 

það sem ég vil ... ég er sko fullorðinn og þá ræður 

maður sjálfur hvað maður vill gera. 

Þegar ég spurði Breka hver ætti að ráða hvað væri í matinn, hvenær hann myndi 

fara í sturtu og hvenær hann myndi fara að sofa svaraði hann: 

Starfsfólkið á að ráða hvað er í matinn af því að 

ég kann ekki alveg að elda ... ég ætla sjálfur að 

ráða hvenær ég fer í sturtu af því að ég veit að 

það er gott að fara í sturtu á hverjum degi ... ég 

sko fer ekki seint að sofa. Ég veit að það er gott 

að fara snemma að sofa þegar ég er að fara að 

vinna en ég vil vaka lengi um helgar af því að þá á 

ég helgarfrí. 

Fanney var frekar óviss um sínar væntingar. Hún var ekki viss hver ætti að ráða 

hlutum eins og hvað ætti að vera í matinn, hvenær hún myndi fara að sofa og 

hvenær hún myndi baða sig. Hún taldi sig tilbúna til þess að flytja úr foreldrahúsum 

og sagðist vilja flytja á næstu árum. Hún sagðist gera mörg húsverk heima fyrir, eins 
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og að þvo fötin sín og þrífa herbergið sitt. Hún var ákveðin í því að hún sjálf vildi 

ráða með hverjum hún ætti að búa í framtíðinni. Hana langar til þess að búa með 

vinum sínum á íbúðasambýli og ástæðurnar sem hún gefur eru að þá verður hún 

ekki einmana. Ég spurði hvort hún væri oft einmana og þá svaraði hún: 

Já stundum. Ég er bara að vinna til 12 og þá er 

enginn heima hjá mér ... ég er bara í tölvunni eða 

hlusta á tónlist ... ég er ekki með stöð tvö og mér 

finnst rúv ekki skemmtileg stöð. Þegar ég flyt að 

heiman ætla ég að fá mér stöð tvö. 

Þegar ég spurði Heru út í hluti eins og hver réði því hvað væri í matinn, hver 

stjórnaði því hvenær hún baðaði sig og hvenær hún færi að sofa sagði hún að hún 

sjálf stjórnaði því og hún lagði mikla áherslu á að hún stjórnaði af því að hún væri 

fullorðin. Þegar ég spurði hana af hverju hún hefði flutt að heiman sagði hún: 

Bara... þegar maður er orðinn fullorðinn og búinn 

að vaxa alveg að fullorðinsaldri þá verður maður 

að stíga stærsta skrefið sem er að flytja heiman. 

Það gæti verið erfitt fyrir foreldra mína ... mér 

þykir vænt um foreldra mína“. 

Hera er ánægð á sínu heimili og hún hefur áhuga á að búa þar áfram í framtíðinni. 

Þegar ég spurði Jón hver réði því hvað væri í matinn, hvenær hann færi að sofa og 

hvenær hann baðaði sig sagði hann: ,,Ég ræð þessu öllu sjálfur“. 

Andri segir að flutningarnir í íbúðina hafi alls ekki verið erfiðir og að honum hafi 

alltaf liðið vel. Aðspurður um hver hafi valið húsgögnin í íbúðina svarar hann: 

Við völdum þau saman (herbergisfélaginn). Við 

fórum saman í búðina og fósturmamma mín kom 

með mér og mamma hans (herbergisfélagans). 

Við völdum sjálfir inn í húsið. 
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Andri segist hafa lært margt eftir að hann flutti að heiman. Til dæmis hafi hann lært 

að skúra, elda, taka til í herberginu sínu, að taka strætó og fleira. Þegar ég spyr hann 

út í hluti eins og hver ráði hvað er í matinn, hvenær hann fari að sofa og hvenær 

hann baði sig segist hann ráða því sjálfur, en herbergisfélaginn ræður með honum 

hvað er í matinn. Þeir geri saman matseðil með aðstoð frá starfsmanni. Aðspurður 

um framtíðina segir hann: ,,Ég verð kominn með fjölskyldu. Konu og barn. Ég vil búa 

í annarri íbúð sem ég á með fjölskyldunni minni“. 

 

3.4 Hver vinnur á mínu heimili? 

Erla sagðist vilja fá starfsmann sér til halds og trausts allan sólarhringinn ef ske kynni 

að hún þyrfti aðstoð. Hún sagðist vilja fá aðstoð við þrif og eldamennsku. Hún sagði 

að henni væri nokkuð sama hvernig starfsfólk myndi starfa heima hjá henni, en það 

væri skilyrði að það væri skemmtilegt að hennar mati. Þegar ég spurði hana hver 

ætti að ráða því hvaða starfsfólk kæmi til með að vinna heima hjá henni nefndi hún 

svæðisskrifstofuna. 

Hugi sagðist vilja ráða sjálfur hvaða starfsfólk kæmi til með að vinna heima hjá 

honum. Hann vill að starfsfólkið sé á aldur við hann. Hann taldi sig ekki þurfa 

starfsfólk á næturvöktum en hann myndi vilja hafa starfsfólk hjá sér á daginn og á 

kvöldin. Hann vantar aðstoð við hvers kyns þrif á heimilinu og eldamennsku, en 

sjálfur segir hann að honum finnist heimilisstörf ekki skemmtileg. 

Breki vill sjálfur ráða starfsfólk inn á sitt heimili. Hann vill að starfsfólkið sé á hans 

aldri og hafi svipuð áhugamál og hann. 

Ég ræddi við Heru um aðstoð frá starfsfólki. Hún sagðist ekki vilja fá mikla aðstoð í 

dag en fyrst um sinn hafi hún þurft aðstoð frá starfsfólki við þrif og matseld. Ég 

spurði hvort hún hafi lært mikið síðan hún flutti að heiman og hún svaraði: 

Ég er búin að læra að elda mat og skúra gólfið, 

þurrka af, og bara allt mögulegt sem ég er búin 

að vera að gera og búin að standa mig vel. En 
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svona fyrst fékk ég smá aðstoð við að elda 

matinn þangað til núna. Núna elda ég alveg sjálf. 

Þegar Jón var spurður um þjónustu og aðstoð frá starfsfólki segist hann ekki þurfa 

neina þjónustu. Hann þrífi sjálfur, eldi sjálfur og sjái sjálfur um persónulegt 

hreinlæti.  

Þeir þátttakendur sem eru fluttir úr foreldrahúsum töldu svæðisskrifstofurnar hafa 

ráðið starfsfólk inn á heimilið þeirra. Þau höfðu ekki sterkar skoðanir á því hvernig 

starfsfólk ynni á heimilinu þeirra en þau bættu því við að þau væru mjög sátt við 

starfsmennina sem vinna heima hjá þeim.  

 

3.5 Samantekt 

Í kaflanum var varpað ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar. Það var fjallað um þær 

væntingar sem fólkið hefur þegar það flytur úr foreldrahúsum. Einnig var skoðað 

hvort væntingar þeirra hafi verið uppfylltar þegar þau fluttu að heiman. Í næsta 

kafla skoða ég niðurstöðurnar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar.  
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4.0 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar í ljósi laga, reglugerða og 

fræðilegrar umfjöllunar sem liggja henni til grundvallar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að fólk með þroskahömlun hefur 

væntingar þegar kemur að því að flytja að heiman. Þau vilja ráða sjálf hvar þau búa 

og með hverjum en það samræmist 10. gr. laga um málefni fatlaðra, en þar segir að 

fatlað fólki eigi að geta valið sér búsetustað í samræmi við óskir þeirra og þarfir (Lög 

um málefni fatlaðra, nr. 59/1992). Í reglugerð um búsetu fatlaðra (nr. 296/2002) 

segir í 1. gr.: ,,Fatlaðir skulu eiga kost á að búa þannig að sem best henti hverjum og 

einum miðað við óskir hins fatlaða, aðstæður og þörf á þjónustu“. Einnig er hægt að 

tengja hugtakið sjálfsákvörðunarrétt við þessa ákvörðun þátttakenda en 

sjálfsákvörðunarréttur snýst um að fólk sé meðvitað um réttindi sín, geti sagt sínar 

skoðanir, geti tekið ákvarðanir og gert breytingar á eigin lífi (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Fólkið sagði beint út sína skoðun og vildi taka ákvörðun um 

hvar þau búi og með hverjum. 

Þeir þátttakendur sem eru fluttir að heiman höfðu ekki tækifæri á að velja sér 

búetustað en fengu tækifæri til að samþykkja eða hafna þeim úrræðum sem þeim 

stóð til boða. Einn af þessum þátttakendum tók engan þátt í vali á sinni búsetu. 

Þetta stríðir gegn Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks en þar 

kemur fram í 19. gr. að aðildarríkin eigi að stuðla að fullri þátttöku fatlaðs fólks í 

samfélaginu án aðgreiningar með því að tryggja fötluðum tækifæri til þess að velja 

hvar þeir vilji búa og með hverjum (Sameinuðu þjóðirnar, 2007). 

Hugi var spenntur að flytja að heiman og geta verið sinn eigin herra. Arnett (2004) 

hefur rannsakað leiðina að fullorðinsárunum og hann hefur komist að þeirri 

niðurstöðu að þeir þættir sem stuðla að því að einstaklingur telji sig fullorðinn séu 

að taka ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum, taka ákvarðanir á eigin forsendum 

og hafa yfirráð yfir fjármálum sínum. Hugi virðist vera tilbúinn að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og hann hefur áhuga á að standa á eigin fótum.  
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Þátttakendur sem ekki voru fluttir að heiman voru ekki sammála um hver ætti að 

ráða hlutum eins og hvað ætti að vera í matinn, hvenær þau böðuðu sig og hvenær 

þau færu að sofa. Tveir þeirra nefndu að þeir sjálfir ættu að ráða þessu. Hugi sagði: 

,,Mamma og pabbi sögðu að ég myndi ráða mér sjálfur“. Þetta er gott dæmi um 

valdeflingu en valdefling er félagslegt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks. Fólk 

fær oft tilfinningu fyrir því að það sé einhvers virði út frá viðurkenningum frá öðru 

fólki (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Svo virðist sem foreldrar Huga hafi haft 

valdeflandi áhrif á hann í gegnum samskipti.  

Eins og áður hefur komið fram höfðu þeir þátttakendur sem voru fluttir að heiman 

ekki mikið val þegar kom að búsetuúrræði og búsetustað. Þeir áttu þess þó kost að 

velja eða hafna þeirri búsetu sem þeim stóð til boða. Þetta samræmist niðurstöðum 

í rannsókn Sigrúnar Þ. Broddadóttur um upplifun og reynslu ungs fólks með 

þroskahömlun þegar það flytur úr foreldrahúsum. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

kemur fram að þátttakendurnir fengu ekki tækifæri til að velja sér búsetustað né 

búetuúrræði en þeim stóð til boða að velja eða hafna búsetunni sem þeim var 

boðin. 

Fólk með þroskahömlun vill geta valið hvar og hvernig það býr. Staðan í dag er ekki 

nógu góð. Það er ekki nóg framboð af sambýlum og þjónustuíbúðum til þess að fólk 

geti valið sér búsetu. Fólk er oft mörg ár á biðlista eftir búsetu og þegar kemur að 

því að þeim stendur til boða að flytja að heiman er ekki víst að úrræðið henti 

viðkomandi. 
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Lokaorð 

Við upphaf rannsóknarvinnunar var ætlunin einungis að skoða hvaða væntingar fólk 

með þroskahömlun hefur þegar það flytur úr foreldrahúsum. Eftir að 

rannsóknarvinnan hófst vildi ég ganga enn lengra og skoða hvort væntingar þeirra 

séu uppfylltar þegar þau flytja að heiman. Það var afar mikilvægt að fá einungis 

sjónarhorn fólks með þroskahömlun en ekki aðstandenda þeirra eða starfsfólks sem 

vinnur fyrir þau. Ætlunin var einungis að varpa ljósi á þeirra væntingar og reynslu. 

Vonir standa til að í náinni framtíð geti fólk með þroskahömlun valið sér búsetustað 

og búsetuúrræði. Það er von að þau geti valið sér sambýlisfólk og starfsfólk inn á sitt 

heimili. Það er augljóst, út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, að væntingar fólks 

með þroskahömlun eru uppfylltar að einhverju leyti, en þó ekki öllu, þegar það 

flytur úr foreldrahúsum.  
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