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Inngangur 

Þroskaþjálfar ganga ýmist undir heitinu social educators eða social pedagouges í löndum 
Evrópu. Hugtakið social education er það heiti sem alþjóðasamtök þroskaþjálfa Inter-
national Association of Social Educators (AIEJI) nota yfir faggreinina þroskaþjálfafræði. 
Flest fagfélög þroskaþjálfa í Evrópu, þar á meðal Þroskaþjálfafélag Íslands eru aðilar 
að samtökunum (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Alþjóðasamtökin hafa unnið undan-
farna tvo áratugi að því að styrkja stöðu og samstarf þroskaþjálfa milli landa. Með 
breytingu á vinnulöggjöf Evrópusambandsins árið 2003 um sameiginlegt atvinnusvæði 
aðildaríkjanna, hófu samtökin að vinna að sameiginlegum hæfniviðmiðum þroska-
þjálfa sem kynnt voru á ráðstefnu þeirra árið 2005. Viðmiðin voru gefin út ári síðar 
undir heitinu; „A common platform for Social Educators in Europe“ (AEIJI, e.d.). Árið 2009 
voru síðan gefin út sérstök hæfniviðmið er lúta að þjónustu við fólk með 
þroskahömlun. Grunntónninn og meginstefið í hæfniviðmiðunum eru mannréttinda-
áherslur grundvallaðar á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Vinna samtakanna ber 
vott um þörfina fyrir og ásetning um að styrkja sameiginlega ímynd fagstéttarinnar í 
Evrópu og víðar þrátt fyrir að hún starfi á nokkuð ólíkum grunni milli landa. Helstu 
fræðimönnum á þessu sviði ber saman um að það sé grundvallarþörf faggreinarinnar 
að fagstéttin og menntun hennar eigi sér samsvörun í alþjóðlegu fræðasamfélagi sem 
þeir geta byggt ímynd sína og starfsþróun á (Erikson 2005; Hamamlainen 2012; 
Stevens, 2013; Storö, 2011). Þó störf þroskaþjálfa séu nokkuð ólík milli landa draga 
alþjóðasamtök þroskaþjálfa, AIEJI, saman í formála fyrrnefndra hæfniviðmiða þá 
þjónustuhópa sem þroskaþjálfar sinna helst í störfum sínum. Þar segir að  í dag beini 
þeir sjónum sínum sérstaklega að fötluðu fólki, börnum og ungmennum, eldri 
borgurum, ásamt fólki í áhættuhópum, svo sem fólki með geðraskanir, fólki í áfengis- 
eða fíkniefnavanda, heimilislausu fólki, innflytjendum, fólki með geðraskanir og 
flóttafólki. Í fjórum löndum er hún sérstaklega kennd við þjónustu við fatlað fólk þ.e. 
á Íslandi, Noregi, Sloveníu og Tékklandi (AIEJI, 2011).  

Í flestum löndum er þroskaþjálfafræði nú kennd til BA-gráðu og í mörgum 
tilfellum jafnframt til meistara- og doktorsgráðu. Í skrifum fræðimanna sem hafa beint 
sjónum að þróun þessa fræðasviðs kemur fram að flutningur menntunar þroskaþjálfa 
á háskólastig, ákvæði Bolognaferlisins og alþjóðlegir mannréttindasáttmálar hafa verið 
mikilvægir breytingar á alþjóðavísu í þeirri þróun að skapa fræðigreininni skýrari 
afmörkun og traustari sess. Í stefnu Bolognaferlisins um samræmt fræðasvið Evrópu 
er lögð áhersla á að taka upp sameiginlegt einingakerfi svo nemendum veitist 
auðveldar að fá nám sitt metið milli landa og einnig að hvetja almennt til nemenda- og 
kennaraskipta (Rannís, e.d.). Stefna Háskóla Íslands sem gildir til 2016 endurspeglar 
þessar áherslur en í ávarpi rektors er minnt á skyldu háskólans til að; „.. mennta ábyrgt 
ungt fólk sem er fært um að taka virkan þátt í uppbyggingu okkar eigin samfélags og   
alþjóðasamfélagsins...“ (Stefna Háskóla Íslands, 2011-2016; 3). Auk þess segir í stefnu 
skólans um rannsóknir og nýsköpun, að hvatt sé til samstarfs við fremstu háskóla og 
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háskóladeildir heims meðal annars með nemenda- og kennaraskiptum. Sérstakur kafli í 
stefnu skólans fjallar svo um ábyrgð gagnvart samfélaginu og umheiminum og þar 
segir m.a: „Mikilvægt er að skólinn kynni vísindastarf sitt, nýlausnir sem gerjast í 
alþjóðlegri fræðilegri umræðu og taki þátt í þróunar-og nýsköpunarverkefnum.“ Að 
lokum segir svo að skólinn stefni að undirbúningi nemenda til þátttöku í alþjóðlegu 
samfélagi (Stefna Háskóla Íslands, 2011-2016; 21). Í þessu samhengi bendir Guðrún 
Geirsdóttir (2012) á að sérhver námsgrein sé hluti af námskrá viðkomandi háskóla en 
hún sé líka hluti af stærra fræðasamfélagi faggreinarinnar og að Bolognaferlið skapi 
farveg fyrir samstarf á alþjóðagrundvelli. 
Þroskaþjálfafræði er ung fræðigrein í Háskóla Íslands og hefur hún verið í mikilli 

þróun, þá sérstaklega hvað snertir fræðilega afmörkun og hugmyndafræðilegar 
forsendur. Reynsla okkar af áralangri kennslu við þroskaþjálfabraut þar sem megin-
viðfangsefni okkar er samþætting fræða og vettvangs, hefur vakið athygli okkar á 
vaxandi eftirspurn eftir fagþekkingu þeirra á víðari starfsvettvangi en áður. Þannig má 
merkja þróun í starfsvali í ljósi breyttra þarfa samfélagsins líkt og á sér stað  í flestum 
löndum Evrópu  (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013).  Rannsóknin 
sem hér er kynnt er hluti af langtímarannsókn sem hófst árið 2013 og beinir sjónum 
að þýðingu alþjóðlegs samstarfs fyrir framþróun þroskaþjálfafræða hérlendis. Megin-
markmið langtímarannsóknarinnar er tvíþætt. Annars vegar að varpa ljósi á stöðu og 
starfsval íslenskra þroskaþjálfa í alþjóðlegu samhengi með áherslu á þau hæfniviðmið 
er leiða menntun og hlutverk þeirra í starfi. Hins vegar að beina sjónum að  þýðingu 
alþjóðlegs samstarfs fyrir framþróun faggreinarinnar hér á landi. Tilgangurinn sem 
lagður er þeim hluta til grundvallar er að leita leiða til að auðvelda samræmi og  
samstarf milli námsbrautar í þroskaþjálfafræðum og sambærilegra menntastofnana í 
Evrópu. Í þessari grein eru kynntar fyrstu niðurstöður þar sem borin er saman 
fræðilegur grunnur í þroskaþjálfamenntun nokkurra háskóla í Evrópu, þar á meðal á 
Íslandi. Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar þeim niðurstöðum sem hér 
eru kynntar, er: Undir hvers konar störf er verið að búa nemendur í þessum háskólum 
og á hvaða fræðilegum stoðum byggir sérfræðiþekkingin sem  lögð er til grundvallar 
starfsréttindum þeirra?  

Hugtök og fræðilegar undirstöður 

Hugtökin social pedagogy og social education vísa til fræðilegrar undirstöðu faggreinarinnar 
þroskaþjálfafræða (AIEJI, 2011). Uppruna hugtakanna má rekja til þýska uppeldis-
fræðingsins Paul Natrup (1854-1924) sem benti á að uppeldi og menntun ætti sér 
ávallt stað í félagslegu samhengi. Því væri eðlilegt að spyrða þessi tvö hugtök social og 
pedagogy eða social og education saman. Paul Stevens (2013) bendir á að Natrup hafi 
komið auga á hið félagslega í menntuninni og menntunina í hinu félagslega. Jensen 
(2009) undirstrikar þetta þegar hann segir að áður hafi megináherslan í námi og 
störfum þroskaþjálfa verið á umönnun en í dag sé hún ekki síður á menntun þar sem 
nútímasamfélag sé þekkingarsamfélag. Menntunarhugtakið hér vísar þó ekki til hinnar 
hefðbundnu merkingar þess heldur er það notað til að undirstrika fræðslu- og  
leiðsagnarhlutverk þroskaþjálfa sem felst í að efla samfélagslega þekkingu og sjálfræði 
þeirra þegna sem ekki njóta félagslegs jafnræðis (Storö, 2011). Þegar horft er til 
Evrópu má sjá að fagstéttin á mismunandi langa hefð í hverju landi. Uppruna  hennar 
má oft rekja til samfélagslegra umbrota og nýrra þarfa sem við þau skapast, til að 
mynda í Þýskalandi í þeirri upbyggingu sem átti sér stað eftir síðari heimsstyrjöld þegar 
þörf varð fyrir nýja starfsstétt til að styðja við munaðarlaus börn og ungmenni 
(Kornbeck, 2009). Í Póllandi er stéttin ung og verður til í endurreisn samfélagslegrar 
þjónustu eftir fall kommúnismans og á Spáni er greinin einnig ung og var hún fyrst 
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kennd á háskólastigi árið 1990 þegar spænskt samfélag var enn að jafna sig eftir 
samfellda einræðistíð Francos í nærri fjóra áratugi, sem einkenndist af fátækt, valda-
leysi og misrétti (Noell, Pallisera, Tesouro og Castro, 2009; Kantowicz og Willinska 
2009). Upphaf þroskaþjálfastéttarinnar hér á landi má rekja til þarfa samfélagsins fyrir 
sérmenntað starfsfólk til þess að annast vistmenn Kópavogshælis í takt við þau 
viðhorf sem voru ríkjandi á sjöunda áratugnum. Það var talið frumskilyrði þess að reka 
„fávitahæli“ að hafa þar að störfum þjálfað starfsfólk. Fyrirmyndin var sótt til 
Norðurlandanna (Frumvarp til laga um fávitastofnanir, 1966). Í Bretlandi er verið að 
innleiða faggreinina og menntun hennar að mið-evrópskri fyrirmynd, sérstaklega með 
stuðning við börn og  ungmenni í vistunarúrræðum í huga (Stevens, 2013).  

Á síðastliðnum árum hefur ímynd stéttarinnar, gildi hennar og hlutverk verið 
viðfangsefni fræðilegrar umræðu og rannsókna háskólamanna í Evrópu. Hamamlainen 
(2012) bendir á að sem vísindi sé þroskaþjálfafræði byggð á opnu flæði milli margra 
fræðilegra sjónarmiða og að þróun greinarinnar sem fræðigreinar nú, sé háð 
rannsóknum á sviðinu og mótun sameiginlegs hugtaka- og fræðagrunns. Lisbeth 
Erikson (2005) tekur í sama streng og bendir á að fagstéttin og menntun hennar standi 
á sögulegum tímamótum. Þar sem greinin sé nú almennt viðurkennd  fræðigrein í 
háskólasamfélaginu sé mikilvægt að styrkja hana með ítarlegri greiningu á þróun starfa 
fagstéttarinnar ásamt markvissri umræðu og ígrundun um þau. Undir þetta taka Paul 
Stevens (2013) og Jan Storø (2011) og benda á þörfina fyrir samræmda alþjóðlega 
skilgreiningu á fræðilegum grunni þroskaþjálfa. Storø (2011) telur að þroskaþjálfa-
starfið sé á margan hátt einstakt og grundvallarhugmynd þess aðgreinanleg frá 
hugmyndum annarra skyldra fagstétta. Það sé því mjög mikilvægt að starfinu sé búin 
skýr hugtaka- og fræðagrunnur sem nám og starfsþróun fagstéttarinnar getur byggt á. 
Stevens (2013) undirstrikar að þroskaþjálfafræði sem sjálfstæð fræðigrein hafi lítið 
verið mótuð. Þess í stað hafi fagstéttin reitt sig á áherslur og fræðilegt efni úr öðrum 
fræðigreinum og aðlagað að störfum sínum og hugmyndum (Stevens, 2013). 
Kornbeck (2009) undirstrikar í þessu samhengi að þroskaþjálfar þurfi að hafa sam-
sömun við kollega sína í öðrum löndum um leið og nauðsynlegt sé að sérkenni starfa 
þeirra í hverju landi fái notið sín. Hann leggur jafnframt áherslu á að greinin þurfi 
nauðsynlega að þróa rannsóknir á sviði sínu. Stevens (2013) tekur undir og segir að á 
meðan ekki sé til sameiginlegur skilningur á því hvað þroskaþjálfafræði er, stendur hún 
utan við aðrar greinar í fræðilegri umræðu. Þeir fræðimenn sem nefndir hafa verið hér 
að framan eru sammála um að hið fræðilega sjónarhorn geti aldrei orðið eitt, heldur 
breytilegt eftir hlutverki og aðstæðum. Í öðru lagi ber þeim saman um að starfið feli í 
sér tvíþætt hlutverk, þ.e. leiðsagnarhlutverk og hlutverk hins pólitíska talsmanns. Í 
þriðja lagi ber þeim saman um að starf þroskaþjálfa sé ekki einungis faglegt starf og 
fræðilegt, heldur líka lífsviðhorf. Með öðrum orðum þurfi þroskaþjálfi að búa yfir 
ákveðnum persónuþroska, sjálfsþekkingu og eiginleikum til að takast á við starfið. 
Hämäläinen (2012) segir í þessu tilliti einkennist þroskaþjálfun ekki síður af sérstökum 
hugsunarhætti og viðhorfum en aðferðum og tækni. Að lokum ber aðilum saman um 
að það sé grundvallarþörf faggreinarinnar að þroskaþjálfar sem fagstétt eigi sér 
samsvörun í alþjóðlegu fræða- og fagsamfélagi sem þeir geta byggt ímynd sína og 
starfsþróun á.  

Rannsóknin 

Þær niðurstöður sem eru kynntar í þessari grein byggja á þeim hluta langtíma-
rannsóknarinnar er beinir sjónum að þýðingu alþjóðasamstarfs fyrir framþróun fag-
greinarinnar. Í  þessum hluta rannsóknarinnar sem er unnin samkvæmt eigindlegri 
rannsóknarhefð er sjónum beint að samanburði á menntun og starfshlutverkum 
þroskaþjálfa í Evrópu, sérstöðu og sameiginlegum þráðum.  Rannsóknarspurningin 
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sem lögð er til grundvallar er eftirfarandi: Undir hvers konar störf er verið að búa 
nemendur í þessum háskólum og á hvaða fræðilegum stoðum byggir sérfræði-
þekkingin sem  lögð er til grundvallar starfsréttindum þeirra? Sérstök áhersla er lögð á 
að skoða, m.a. hvernig skírskotað er til meginmarkmiða námsins, starfsvettvangs og 
þróun starfsvals, sérfræðiþekkingar, notendahóps og alþjóðasamstarfs í þeim gögnum  
sem lögð eru til grundvallar rannsókninni. Unnið er samkvæmt rannsóknaraðferð 
innihaldsgreiningar samkvæmt Glaser (í Sigríði Halldórsdóttur, 2013)  þar sem 
rannsóknargögnin eru skoðuð, lesin, túlkuð og brugðist við út frá merkingunni. Viðtöl 
voru jafnramt tekin við alþjóðafulltrúa og forsvarsmenn náms þroskaþjálfa í tveimur 
erlendum háskólum. Samanburðarskólarnir sem taka þátt í rannsókninni á þessu stigi, 
þ.e. Háskóli Íslands, Universitat de Valencia á Spáni og Högskolen í Oslo og Akershus 
College í Noregi eiga það sammerkt að bjóða upp á þroskaþjálfanám sem er í mikilli 
þróun sem háskólagrein og skipulagt í samræmi við ákvæði Bolognaferlisins. Ákveðið 
var að velja Noreg þar sem námið þar hefur verið talið hvað líkast íslenska náminu. 
Auk þess liggja rætur námsins á Íslandi í norræna velferðarmódelinu og þróun þess. 
Spánn varð fyrir valinu þar sem námið þar byggir á nokkuð langri hefð og leggur 
áherslu á þjónustu fagstéttarinnar við ólíka þjónustuhópa líkt og merkja má í þróun 
starfsvals íslenskra þroskaþjálfa eins og fram kemur í niðurstöðum úr fyrri hluta 
langtímarannsóknar okkar (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). 

Niðurstöður 

Fyrstu niðurstöður eru hér settar fram í fjórum meginþemum. Þau eru: markmið, 
almenn hæfniviðmið, helstu fræðilegu stoðir og alþjóðasamstarf og alþjóðleg hæfni-
viðmið.  

Markmið 
Nokkur blæbrigðamunur er á markmiðum námsins eins og þau birtast í kennsluskrám 
skólanna þriggja. Tekið skal fram að hér voru borin saman meginmarkmið námsins. Í 
Noregi er miðað að því að mennta fólk til að verða notendamiðaðir fagaðilar sem eru 
færir um að skipuleggja og útfæra stuðning úti í samfélaginu með áherslu á víðtæka 
þjónustu og endurhæfingu fólks með skerðingar sem óskar eftir eða hefur not fyrir 
slíka þjónustu. Þess er sérstaklega getið að fólk með þroskahömlun verði áfram megin 
markhópur þroskaþjálfa þrátt fyrir að þeir sinni í auknum mæli fleiri þjónustuhópum 
(Högskolen i Oslo og Akershus, e.d.). Á Spáni er miðað að því að mennta sérfræðinga 
sem búa yfir hæfni til að beita íhlutun á grunni félags-og menntavísinda í þjónustu við 
fólk í þess eigin umhverfi og styðja jafnt persónulega og félagslega við þátttöku þess á  
fjölbreyttum sviðum samfélagsins (Universidat de Valencia, e.d.). Á Íslandi er miðað 
að því að nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og hæfni til þess að veita fötluðu fólki 
fjölbreytta aðstoð og ráðgjöf í samfélaginu í þeim tilgangi að styðja við fullgilda 
samfélagsþátttöku þeirra, jafnréttti og lífsgæði á við aðra. Þess er sérstaklega getið að 
mannréttindi og mannréttindabarátta skuli vera kjölfestan í störfum þeirra (Háskóli 
Íslands, e.d.).  Eins og sjá má eru markmið námsins áþekk þó skilgreindir markhópar 
þjónustunnar séu ekki að öllu leyti þeir sömu. Í markmiðunum má merkja sterka 
sameiginlega þræði sem beinast sérstaklega að hlutverkum þroskaþjálfa svo sem 
hagsmunagæslu, valdeflingu og sjálfsákvörðunarrétti þjónustunotenda, ásamt aðstoð 
og leiðsögn við fulla samfélagsþátttöku.  Þegar horft er til þeirra starfa sem markmiðin 
leggja grunn að kemur fram að þroskaþjálfanemar í Noregi eru undirbúnir undir að 
starfa sérstaklega innan heilbrigðis-og félagsþjónustu með fötluðu fólki og öðrum 
þeim þurfa á þjónustu þeirra að halda, svo sem öldruðum. Á Spáni er undirstrikað að 
þroskaþjálfar geti starfað á vettvangi tómstunda, menningar, fullorðinsfræðslu, ráð-
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gjafar, samfélagsþátttöku, ráðgjafar á vinnumarkaði og annarrar sértækrar þjónustu við 
fjölbreytilega samfélagshópa. Á Íslandi er tekið fram að þroskaþjálfar starfi á öllum 
sviðum samfélagsins með það að leiðarljósi að styðja og efla fatlað fólk til fullgildrar 
þátttöku í samfélaginu.  

Almenn hæfniviðmið námsins  
Þegar horft er til hæfniviðmiða námsins er vænst sambærilegrar hæfni af nemendum í 
samanburðarskólunum varðandi gæði og færni í faglegum- og fræðilegum vinnu-
brögðum. Þá eru mannréttindasjónarmið og hagsmunagæsla skýr í hæfniviðmiðum 
allra skólanna. Það sem helst skilur þá að er að í Noregi er þekking og færni á sviði 
heilbrigðisfræða og lýðheilsu undirstrikuð en slíkar áherslur er ekki að finna í 
viðmiðum á Spáni og á Íslandi. Ísland sker sig sérstaklega úr að tvennu leyti. Annars 
vegar er markhópur þjónustunotenda afmarkaðri en í hinum löndunum tveimur eins 
og hann birtist í kennsluskrá. Hins vegar er hvergi kveðið á í almennum hæfnivið-
miðum námsins um fjölmenningarhæfni eða hvatt til alþjóðlegs samstarfs. Á Spáni er 
sérstaklega kveðið á um hæfni til samskipta í alþjóðasamfélagi fagstéttarinnar. Áhersla 
á þessa hæfni er jafnframt að finna í norsku kennsluskránni þar sem segir að 
nemendur skuli hafa þekkingu á ríkjandi stefnum og straumum í heilbrigðis- og 
velferðarmálum innanlands sem á alþjóðavettvangi. Þegar markmið og almenn hæfni-
viðmið eru borin saman við meginstefið í alþjóðlegu hæfniviðmiðunum AIEJI, virðist 
samhljómur í mannréttindaáherslum vera einna skýrastur milli Íslands og alþjóða-
samtakanna og þá sérstaklega þegar horft er til hæfniviðmiðanna er lúta að þjónustu 
við fólk með þroskahömlun.   

Fræðilegar stoðir  
Á Íslandi eru grunnstoðir námsins á sviði þroskaþjálfafræði, fötlunarfræði, siðfræði og 
sálfræði og eru þessar stoðir skilgreindar í lýsingu námsins í kennsluskrá ásamt því að 
félagslegur skilningur á fötlun sé leiðandi sjónarhorn. Í Noregi eru stoðirnar fjórar og 
birtast í sameiginlegum viðmiðum fyrir námið á landsvísu (Rammeplan for 
vernepleiere utdanning, e.d.). en þær eru: svið samfélagsþekkingar og lagaumhverfis, 
svið sálar-og uppeldisfræða, heilbrigðisfræðasvið og svið siðfræði-og starfsaðferða. Á 
Spáni eru grunnstoðirnar ekki nefndar sérstaklega en af þeim greinum sem kenndar 
eru sem grunngreinar, og af hæfniviðmiðunum má merkja stoðir eins og menntunar-
fræði, félagsfræði, sálfræði, þroskaþjálfafræði og aðferðarfræði. Það er því nokkur 
munur á undirstöðum námsins og ætla má að það sé háð hefðum, þróun fag-
greinarinnar og samfélagslegum þörfum í hverju landi. Þá má nefna að fagið fellur 
undir ólíkar deildir háskólans á hverjum stað. Á Íslandi fellur greinin undir 
menntavísindasvið á meðan Valenciuháskóli hýsir greinina undir hugvísinda- og 
uppeldissviði. Í Oslóarháskóla og Akershus í Noregi er greinin svo kennd innan 
heilbrigðissviðs. Það er nokkuð athyglivert að greinin er hvergi í þessum löndum 
kennd innan félagsvísindasviðs þótt að grunntónninn í lýsingum og  hæfniviðmiðum 
námsins í öllum þremur skólunum vísi mjög sterkt til félagslegra gilda og viðfangsefna, 
ekki síst á Spáni og Íslandi þar sem mannréttindaáherslur  og hlutverk þroskaþjálfa 
sem talsmenn og réttindagæslumenn á pólitískum vettvangi virðist vera sterkur þráður 
í náminu. Eins og fyrr hefur verið getið er mjög skýrt skírskotað til félagsleg skilnings 
á fötlun sem undirliggjandi fræðilegt sjónarhorn í íslenska náminu.  

Alþjóðasamstarf og alþjóðleg hæfniviðmið þroskaþjálfa 
Samkvæmt lýsingum í kennsluskrám háskólanna í Noregi, á Spáni og á Íslandi er 
verulegur munur á vægi alþjóðasamstarfs í námi nemenda. Af þessum gögnum er ekki 
hægt að merkja að slíkt samstarf sé sérstakur liður í námi þroskaþjálfa á Íslandi á 
meðan sérstaklega er hvatt til þess bæði í Noregi og á Spáni. Í Noregi eru nemendur 
hvattir til að sækja nám sitt að hluta í öðrum löndum í sérstökum kafla námsins um 
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alþjóðavæðingu. Þar segir að með meiri alþjóðavæðingu á vinnumarkaði verði 
fjölmenningarleg reynsla, menningarleg færni og tungumálakunnátta sífellt mikilvægari 
og með þátttöku í náminu á erlendum vettvangi styrkist sjálft fagið, starfsmöguleikar 
aukist sem og samskiptafærni og færni til að tilheyra og taka þátt í alþjóðasamfélagi. 
Samkvæmt lýsingunum er nemendum frjálst að sækja bæði fræðilegt nám og 
vettvangsnám í að minnsta kosti þrjá mánuði af námstímanum. Á Spáni eru nemendur 
einnig hvattir til náms í öðrum löndum en jafnframt eru kenndar tvær 6 eininga 
námsgreinar sem vísa til alþjóðasamskipta, annars vegar menntun í alþjóðlegu 
samhengi (international education) og hins vegar samanburðar- þroskaþjálfafræði 
(comparative social education). Lögð er áhersla á að nemendur þurfi að þekkja það faglega 
samhengi sem fagstéttin starfar í á svæðum Evrópu og geti aðlagað sig að starfsháttum 
þroskaþjálfa í öðrum löndum, sérstaklega með það markmið Evrópusambandsins í 
huga að stuðla að sem mestri samræmingu fags og fræða milli landa (UV, e.d.).  
Þegar horft er á ofangreinda þætti í ljósi hæfniviðmiða alþjóðasamtaka þroskaþjálfa 

AIEJI, sést að markmið námsins, hæfniviðmið og áherslur allra landanna þriggja eru í 
samræmi við þær áherslur sem birtast í alþjóðlegum hæfniviðmiðum fyrir störf 
þroskaþjálfa. Ísland sker sig þó úr hinum löndunum að tvennu leyti. Annars vegar 
skortir  skilgreiningu í kennsluskrá á áherslum þroskaþjálfabrautar í alþjóðasamstarfi 
og hins vegar er ekki að finna í hæfniviðmiðum áherslu á menningarhæfni eða 
þekkingu á starfsmenningu þroskaþjálfunar í öðrum löndum og í þriðja lagi er hér 
meiri sérhæfing og áhersla á þekkingu á málaflokki fatlaðs fólks en í hinum löndunum 
og meira samræmi þar við sértæk hæfniviðmið alþjóðasamtakanna um þjónustu 
þroskaþjálfa við fólk með þroskahömlun. 

Niðurlag 

Fyrstu niðurstöður þessa hluta langtímarannsóknarinnar sem hér er kynnt undirstrika 
mikilvægi þess tilgangs sem lagður er henni til grundvallar, þ.e. að skoða þýðingu 
alþjóðlegs samstarfs milli námsbrautar í þroskaþjálfafræðum og sambærilegra mennta-
stofnana í Evrópu. Athygli vekur að samanburðarskólarnir í Noregi og á Spáni kveða 
skýrt á um gildi skiptináms nemenda og hvetja þá til að sækja nám sitt að hluta í 
öðrum löndum með það að markmiði að styrkja sjálft fagið, auka starfsmöguleika og 
færni til að tilheyra og taka þátt í alþjóðasamfélagi. Jafnframt kemur fram að skil-
greiningu vanti á áherslum þroskaþjálfabrautar í alþjóðasamstarfi varðandi nám 
nemenda. Velta má vöngum yfir áhrifum þess á þróun faggreinarinnar hérlendis ef 
horft er til þanka þeirra Kornbeck (2009) og Stevens (2013) um mikilvægi þess að 
þroskaþjálfar og menntun þeirra eigi samsömun í alþjóðasamfélaginu sem og að 
sérkenni þeirra fá notið sín. Þegar litið er til þeirrar rannsóknarspurningar sem leiðir 
þau gögn sem hér eru kynnt, kemur í ljós þegar horft er til starfsundirbúnings að það 
er sammerkt með skólunum þremur að undirbúa nemendur til að styðja samfélagslega 
þátttöku, efla samfélagslega þekkingu og sjálfræði þeirra þegna sem ekki njóta 
félagslegs jafnræðis á grundvelli mannréttindasáttmála og gildandi laga. Þá er 
samhljómur milli landanna í þeim fræðilegu stoðum sem móta námið og færa má rök 
fyrir því að ef hæfniviðmið einstakra námsgreina væru skoðuð sérstaklega væru 
sameiginlegir þræðir og sérkenni enn skýrari. Ennfremur er ljóst að starfshlutverk, þ.e. 
vettvangur starfsins og þjónustuhópar eru nokkuð ólíkir milli landa og mótast af 
menningu og hefðum hvers lands og af samfélaglegum þörfum hverju sinni. Í ljósi 
niðurstaðna má draga þá ályktun að sterkur grundvöllur sé fyrir samstarfi við hina 
erlendu háskóla og augljós ávinningur af því varðandi þróun náms og kennslu í 
menntun þroskaþjálfa við Háskóla Íslands, jafnt á grunni þess sem er sameiginlegt og 
þess sem greinir okkur að. Það sem upp úr stendur þegar horft er fram á veginn, er að 
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báðir samanburðarskólarnir bjóða upp á námskeið og dýpkun á þeim sviðum sem 
nemendur okkar geta haft ávinning af þegar þeir hasla sér völl út fyrir hinn 
hefðbundna starfsvettvang og þjónustuhóp. Í því samhengi má nefna Spán hvað 
varðar meðferðarúrræði fyrir ungmenni, þjónustu við heimilslaust fólk og inn-
flytjendur. Þegar horft er til Noregs blasir við sérhæfing í heilsu og umönnun með 
áherslu á aldraða og aðra hópa með fjölþættar þarfir. Við hér á Íslandi stöndum sterk 
hvað varðar þróun þroskaþjálfastarfsins í skólakerfinu og valdeflingu fatlaðs fólks 
almennt. Þannig má byggja á sérkennum og styrkleika hvers háskóla á grunni 
alþjóðlegs samstarfs bæði hvað snertir kennara- og nemendaskipti. Rýni okkar í gögnin 
og viðtöl við fulltrúa skólanna í ferðum okkar sýnir að mönnum er það hugleikið að 
treysta alþjóðlegt rannsóknar- og skiptinemasamstarf til þess að geta betur skilgreint 
og þróað þetta fræðasvið sem sjálfstæða fræðigrein. Ef litið er til titils greinarinnar má 
af framangreindu færa rök fyrir því að það sem ráði för í starfsvali þroskaþjálfa sé fyrst 
og fremst þær áherslur sem finna má í náminu sem og menning og hefðir, þróun 
samfélagsins og faggreinarinnar sjálfrar.  
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