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Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

• Skýrslan gefur alþjóðlegt yfirlit um fötlun og 
aðstæður fatlaðs fólks. 

• Skýrslan bendir jafnframt á að mikið skorti á 
þekkingu á flestum sviðum og kallar eftir 
rannsóknum og bættri upplýsingaöflun. 



Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

Skýrslan kallar eftir rannsóknum til að fylla í göt 
núverandi þekkingar - meðal annars: 
1. til að meta gildi núverandi þekkingar t.d. mat á 

mismunandi aðferðum við að áætla fjölda fatlaðs fólks 
2. til að skilja betur fatlað fólk í umhverfi sínu, samskipti 

við umhverfið og áhrif umhverfisins (t.d. á ólíkar 
skerðingar) 

3. til að skilja lifaða reynslu fatlaðs fólks – kallað er eftir 
fleiri eigindlegum rannsóknum til að skilja betur velferð 
og lífsgæði fatlaðs fólks 

 
 
 



Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

Skýrslan kallar eftir rannsóknum (frh): 
4. til að skilja tengls fötlunar, heilsufars og umhverfisþátta 
5. til að skilja betur ýmsan kostnað vegna fötlunar t.d. 

aukakostnað við að búa við fötlun, kostnað vegna 
tapaðrar atvinnuþátttöku, og áætlaðan kostnað 
opinberra aðila vegna fötlunar.  

 
Jafnframt er kallað eftir því að fræðasamfélagið þrói 
viðeignadi aðferðir til að afla þessarar þekkingar. 

 
 
 
 



Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

Skýrslan kallar eftir betri tölfræðiupplýsingum sem 
aflað er í hverju landi 

– Staðlaðar upplýsingar vantar um fjölda fatlaðs fólks 
og skilgreiningar á hverjir eru taldir með 

– Bæta aðferðir við öflun tölfræðilegra upplýsinga 
– Bera saman skilgreiningar á föltun byggðar á ICF og 

þróa sambærilegar aðferðir við að afla tölfræðigagna 
– Bæta spurningum um fötlun inn í almennar rannsóknir 
– Bæta aðferðir við að meta fjölda fatlaðra barna 
– Bæta alþjóðlegt samstarf um tölfræðirannsóknir 

 
 
 



Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

Af níu tillögum sem til framfara horfa  
fjalla tvær um fræði og rannsóknir:  

Tillögur nr. 8 og nr. 9 
 

Tillaga 8.  Bæta upplýsingaöflun um fötlun og gæði  
  þekkingar og upplýsinga 

 
Tillaga 9:  Efla og styrkja rannsóknir á fötlun og aðstæðum 
  fatlaðs fólks 
Framfarir í málefnum fatlaðs fólks verða að byggja á 
staðgóðri þekkingu byggðri á vönduðum rannsóknum 



Hvað segir alþjóðaskýrslan um fötlun 
um rannsóknir og fræðastörf? 

 
• Rannsóknir eru nauðsynlegur grundvöllur þess  

– að auka almennan skilning og þekkingu á fötlun  
– að til séu upplýsingar fyrir stefnumótun og starf 
– að til að geta útdeilt fjármunum á áhrifaríkan hátt 



 
Rannveig Traustadóttir, prófessor og forstöðumaður 

Rannsóknasetur í fötlunarfræðum 
Félagsvísindasvið 

Háskóli Íslands 
rannvt@hi.is  

http://www.fotlunarfraedi.hi.is 
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