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Ágrip 

BA verkefni þetta er tvíþætt, annars vegar hlaðvarpsþættir (e. podcast) sem nefnast Með fullri 

virðingu og hinsvegar fræðileg greinargerð. Hlaðvarpsþættir eru þættir sem svipa til 

útvarpsþátta en eru gefnir út á internetinu. Þættirnir eru ekki gefnir út í beinni útsendingu heldur 

er þeim hlaðið niður í síma eða tölvu. Hlaðvarpsþættirnir eru ætlaðir öllum þeim sem hafa áhuga 

á því að auka þekkingu sína á störfum þroskaþjálfa. Í fyrri hlaðvarpsþættinum er farið yfir sögu 

þroskaþjálfa og þann breiða vettvang sem þeir starfa á í dag. Seinni hlaðvarpsþátturinn beinir 

sjónum að mannréttindum, hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og þjónustuforminu 

notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA).   

Í greinargerðinni er fjallað um framkvæmd hlaðvarpsþáttanna og þá hugmyndafræði 

sem liggur að baki hvers þáttar. Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi og því getur verið erfitt 

fyrir almenning að átta sig á hvað felst í störfum þroskaþjálfa. Í greinargerð þessari er fjallað 

um fagmennsku og starfsvettvang þroskaþjálfa út frá hinum ýmsu þáttum á borð við sögu 

þroskaþjálfa, siðareglur, starfskenningu og alþjóðaviðmið. Þar að auki er farið yfir 

mannréttindasáttmála og áhrif þeirra á málefni fatlaðs fólks. Í verkefni þessu er leitast eftir því 

að varpa ljósi á fagmennsku og störf þroskaþjálfa á breiðum vettvangi.  
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Formáli 

Við viljum þakka leiðbeinanda okkar, Freyju Haraldsdsdóttur fyrir hvetjandi og uppbyggilega 

leiðsögn á þessu misseri. Einnig viljum við koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem hafa 

veitt okkur stuðning og hvatningu í gegnum námið. Sérstakar þakkir fá þeir listamenn sem unnu 

óeigingjarnt starf við gerð upphafsstefs og myndmerkis (e. logo) hlaðvarpsþáttanna. Embla 

Guðrúnardóttir Ágústsdóttir og Gísli Björnsson sömdu upphafsstef þáttanna og Lára Lilja 

Gunnarsdóttir myndlistakona málaði myndina sem notuð var sem myndmerki þáttanna. Að 

lokum viljum við þakka hvor annarri fyrir farsælt samstarf í gegnum námið en sérstaklega við 

gerð þessa verkefnis.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem 

lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann 

að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 10.maí 2019 

 

Alexandra Sæbjörg Hearn 

Hildur Sunna Ásgeirsdóttir 

Kamilla Borg Hjálmarsdóttir 
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1 Inngangur  

Hlutverk þroskaþjálfa eru margbreytileg þar sem þeir starfa á breiðum vettvangi með 

einstaklingum á öllum aldri og því getur verið erfitt að skilgreina fagmennsku og störf 

þroskaþjálfa. Kveikjan að þessu verkefni var upplifun okkar á takmarkaðri vitneskju 

almennings um störf þroskaþjálfa. Við töldum upplagt að kynna starfsvettvang og fagmennsku 

þeirra með hlaðvarpi þar sem það er óhefðbundið form og hentar breiðum hóp fólks. Samkvæmt 

Sameinuðu þjóðunum er læsi fatlaðs fólks í kringum þrjú prósent (Groce og Bakhshi, 2011) og 

telja höfundar því að fleira fatlað fólk geti nýtt sér hljóð fremur en texta. Þar að auki njóta 

hlaðvarpsþættir mikilla vinsælda og teljum við því að hægt sé að ná til breiðari hóps með þessari 

framsetningu. 

 Í fyrsta hlaðvarpsþættinum er farið í gegnum sögu þroskaþjálfa og þeirra starfsvettvang 

í dag. Í þeim þætti komu Ágústa Lilja Ásgeirsdóttir og Ragna Ragnarsdóttir þroskaþjálfar í 

viðtal og greindu þær frá sínum störfum. Í öðrum þætti var farið yfir mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna, samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og þær breyttu 

áherslur í þjónustu við fatlað fólk þar sem leitast er eftir því að fatlað fólk lifi sjálfstæðu lífi án 

aðgreiningar. Þjónustuformið notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) gerir fötluðu fólki kleift 

að lifa sjálfstæðu lífi og var því tekið viðtal við þroskaþjálfa að nafni Þórunn Friðriksdóttir sem 

starfar í NPA og vinnuveitanda hennar Finnboga Örn Rúnarsson.   

 Í upphafi greinargerðarinnar er varpað ljósi á ólíkan skilning á fötlun og starf 

þroskaþjálfa í sögulegu ljósi. Þar á eftir má finna almennan kafla um fagmennsku þar sem farið 

verður í siðareglur og starfskenningu þroskaþjálfa ásamt alþjóðaviðmiðum þroskaþjálfa. Í 

seinni hluta greinargerðarinnar verður farið yfir mannréttindasáttmála ásamt 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf sem byggir á borgaralegum réttindum fatlaðs fólks. Að auki 

verður farið yfir nýtt þjónustuform sem nefnist notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) sem 

mannréttindasáttmálar leggja upp með en í þeim er lögð áhersla á sjálfstæði og 

sjálfsákvörðunarrétt. Að lokum má sjá aðferð og ferli vinnu þessa verkefnis en þar er ítarlega 

farið yfir gerð og vinnslu hlaðvarpsþáttanna.  
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2 Ólíkur skilningur á fötlun 

Í gegnum tíðina hefur margvíslegur skilningur á fötlun þróast og hefur staða fatlaðs fólks tekið 

breytingum með nýjum áherslum. Ríkjandi menning hvers tíma segir til um hvernig litið er á 

fötlun og skerðingar í samfélaginu (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2011). Samhliða breyttum skilningi hefur nám þroskaþjálfa breyst með nýjum 

áherslum. Á síðustu árum hafa áherslur verið lagðar á mannréttindi og félagslegan skilning á  

fötlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). Í kaflanum verður farið yfir læknisfræðilegan skilning 

á fötlun sem hefur lengi verið ríkjandi. Ásamt því verður farið yfir norræna tengslasjónarhornið 

og félagslegan skilning á fötlun sem er ríkjandi í stefnumörkun í málefnum fatlaðs fólks á 

Íslandi og þ.a.l innan þroskaþjálfastéttarinnar í dag.     
 

2.1 Læknisfræðilegur skilningur 

Vísindaleg læknisfræði styrktist á 17., 18. og 19. öld og varð þá læknisfræðilegur skilningur á 

fötlun viðtekin. Á þeim tíma var fötlun ekki lengur skilgreind út frá trúarlegu sjónarhorni 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013) en fyrir tíma 

læknisfræðilega sjónarhornsins var talið að fötlun væri refsing af hálfu guðs vegna synda hins 

fatlaða einstaklings eða forfeðra hans (Retief og Letšosa, 2018). Læknisfræðilega sjónarhornið 

kom í kjölfarið af hinu trúarlega sjónarhorni þegar vísindamenn tóku við af prestum og 

trúarlegum skoðunum á fötlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, o.fl. 2013).    
Læknisfræðilegur skilningur skilgreinir fötlun sem andstæðu þess sem talið „heilbrigt“ 

og „eðlilegt“. Undirstaða þessa skilnings er að greina skerðingar og frávik hvort sem þær eru 

líkamlegar eða andlegar og leitast er eftir lækningum eða meðferðum við þeim. Skilningurinn 

felur það einnig í sér að veita ráðgjöf um endurhæfingu og umönnun. Læknisfræðilegi 

skilningurinn lítur á fötlun sem mikinn harmleik í lífi hins fatlaða einstaklings (Rannveig 

Traustadóttir, 2006) og litið er á þennan einstakling sem fórnarlamb sem þarfnast verndar, 

umönnunar og samúðar samfélagsþegna (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2017). Læknisfræðilegi 

skilningurinn tekur ekki mið af þeim þáttum í umhverfinu sem geta haft áhrif á fötlun 

einstaklinga (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, o.fl. 2013). 
Læknisfræðilegur skilningur á fötlun var ríkjandi í vestrænum heimi meginhluta 20. aldar 

og enn þann dag í dag eru hugmyndir um fötlun tengdar þessum skilningi. Skilningur þessi 

hefur ekki einungis verið ríkjandi innan heilbrigðisvísinda heldur einnig innan fræðigreina á 

borð við félagsvísindi, sálfræði og menntunarfræði. Læknisfræðilegi skilningurinn hefur líka 
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verið ríkjandi hjá almenning og hefur það haft áhrif á sjálfskilning fatlaðs fólks (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).   
 

2.2 Félagslegur skilningur 

Félagslegur skilningur á fötlun mótaðist samhliða upphafi réttindabaráttu fatlaðs fólks og 

aukinni meðvitund almennings um að fatlað fólk byggi við slæm kjör og óréttlæti inn á altækum 

stofnunum þar sem það fékk hvorki að njóta réttinda sinna né almennrar viðurkenningar (Helga 

Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). Félagslegur skilningur á 

fötlun beinir sjónum að hindrunum sem orsakast af umhverfinu og veldur fötlun, í stað þess að 

líta á skerðinguna sem hindrun. Markmiðið er að uppræta fyrirstöðu sem hindrar fatlað fólk til 

fullrar samfélagsþátttöku (Mallett og Runswick-Cole, 2014). Hindranir samfélagsins eru til 

staðar þar sem meirihluti fólks er ófatlað og tekur samfélagið ekki mið af minnihluta fólks. 

Hindranirnar takmarka möguleika fatlaðs fólks til fullrar samfélagsþátttöku þar sem aðgengi er 

skert, viðhorf til fatlaðs fólks er neikvætt og fordómar eru enn við líði. Fötlun í þessu samhengi 

bendir á misrétti og félagslega kúgun sem fatlað fólk hefur þurft að þola (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2019). Félagslegur skilningur hefur verið frelsandi fyrir fatlað fólk þar sem sjónum er 

beint að því að félagslegar hindranir fatli fólk en ekki skerðing þeirra (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Ekki er einungis ein skilgreining á félagslegum skilningi á fötlun en ólíkir fræðimenn frá 

mismunandi heimshornum hafa þróað sínar hugmyndir. Ein áhrifamesta og róttækasta 

hugmyndin um félagslegan skilning á fötlun kemur frá Bretlandi og kallast Breska félagslega 

líkanið. Skilningur þessi spratt upp frá Union of the Physically Impaired against Segregation 

(UPIAS) en það er hreyfing fólks með hreyfihömlun sem hafnaði læknisfræðilegum skilning á 

fötlun og gerði kröfu um að fá að njóta sömu réttinda og aðrir. UPIAS fullyrti að samfélagið 

fatli fólk en ekki skerðingin (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2011).  
 

2.3 Norræni tengslaskilningur 

Á Norðurlöndunum hefur læknisfræðilegur skilningur á fötlun verið gagnrýndur allt frá sjöunda 

áratug síðustu aldar. Helsta gagnrýnin snýr að því að læknisfræðilegi skilningurinn tók ekki 

mið af umhverfisþáttum (Rannveig Traustadóttir, 2006). Norræni tengslaskilningurinn á fötlun 

byggir ekki á einu sjónarhorni á fötlun heldur mörgum sem hafa sameiginleg einkenni. Þessi 
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skilningur leggur hvorki mikla áherslu á að skerðingin sé einungis innra með einstaklingnum 

sem svipar til læknisfræðilega skilningsins, né að umhverfið sé það eina sem orsaki skerðingu 

líkt og hinn félagslegi skilningur gerir ráð fyrir. Norræni skilningurinn leggur upp með að bæði 

umhverfi einstaklingsins og einstaklingsbundnir þættir hafi áhrif á skerðingu (Helga Baldvins- 

og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011).  
Þrátt fyrir að Norræni tengslaskilningurinn byggi ekki á einu sjónarhorni á fötlun þá má sjá 

margt sameiginlegt í sjónarhornum Norðurlandanna, það má meðal annars sjá í stefnumótun 

þeirra. Einn af helstu fræðimönnum sem kom að norræna tengslaskilningnum var maður að 

nafni Jan Tøssebro. Hann taldi nauðsynlegt að greina sameiginlega þætti sem snúa að tengslum 

einstaklingsins við umhverfið. Norræni tengslaskilningurinn byggir á þremur meginþáttum 

samkvæmt Tøssebro. Í fyrsta lagi taldi hann að fötlun sé ósamræmi milli einstaklings og 

umhverfis. Það ósamræmi orsakast þar sem umhverfið gerir ekki ráð fyrir fjölbreytileika 

samfélagsins, en jafnframt vegna þess að einstaklingar hafa ekki þá færni sem samfélagið gerir 

ráð fyrir að fólk hafi almennt. Í því samhengi er fólk talið fatlað þegar það mætir hindrunum í 

umhverfi sínu. Í öðru lagi er fötlun bundin aðstæðum, þar sem að skerðing leiðir ekki til fötlunar 

nema í aðstæðum sem ekki er gert ráð fyrir einstaklingnum. Heyrnaleysi væri sem dæmi ekki 

fötlun í umhverfi þar sem allir tala táknmál. Í þriðja lagi telur Tøssebro að fötlun sé afstæð, þar 

sem hún er beintengd umhverfinu sem við lifum og hrærumst í og skilgreind eftir því. Þá er hún 

einnig afstæð í því samhengi að hún er félagslega skilgreint fyrirbæri. Dæmi um það er að 

þroskahömlun er skilgreind eftir ólíku stigi greindavísitölu í Evrópu og má því segja að það sé 

tilviljunarkennt hvar mörkin eru dregin eftir hverju landi fyrir sig (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 
 
Í kaflanum var farið yfir ólíkan skilning á fötlun sem þróast hefur í gegnum tíðina. 

Læknisfræðilegur skilningur á fötlun tekur aðeins mið af líffræðilegum þáttum og leggur 

áherslu á að finna lækningar og veita meðferð við skerðingum og frávikum. Seinna meir 

mótaðist nýr skilningur, félagslegur skilningur á fötlun en í honum var sjónum beint að því að 

fötlun orsakist af hindrunum í umhverfinu fremur en af skerðingu einstaklingsins. Norrænn 

tengslaskilningur á fötlun tekur bæði mið af umhverfi einstaklingsins og einstaklingsbundnum 

þáttum sem hafa áhrif á skerðingu. Ólíkur skilningur á fötlun hefur mótað sögu þroskaþjálfa á 

Íslandi en í næsta kafla verður saga þroskaþjálfa rakin.   
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3 Þroskaþjálfar í sögulegu ljósi 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu þroskaþjálfastéttarinnar en upphaf hennar má rekja til 

Kópavogshælis. Á þeim rúmum 60 árum starfsstéttarinnar hefur mikið vatn runnið til sjávar og 

starfið tekið örum breytingum. Farið verður yfir starfsvettvang þroskaþjálfa í dag en starfið 

hefur þróast úr því að vera umönnunarstarf yfir í að styðja og efla fatlað fólk til þátttöku í 

samfélaginu.  

 

3.1 Saga þroskaþjálfa  

Í fyrsta hlaðvarpsþættinum Með fullri virðingu var sagt frá þroskaþjálfum í dag en til þess að 

skilja afhverju þroskaþjálfar eru á þeim stað sem þeir eru á í dag er mikilvægt að fara yfir sögu 

þroskaþjálfa á Íslandi. Það er einkennandi fyrir sögu þroskaþjálfa á Íslandi að þeir hafa þurft að 

mæta ólíkum hugmyndum um hlutverk sitt í starfi og einnig hafa þeir tekist á við margar nýjar 

leiðir að markmiðum í starfi sínu. Það hefur samt sem áður verið merki um mikinn viljastyrk 

að vera reiðubúinn til að standa vörð um baráttu fatlaðs fólks ásamt fötluðu fólki, fyrir betra lífi 

og mannréttindum þeirra. Framlag þroskaþjálfa hefur haft mikil áhrif á sögu fatlaðs fólk á 

Íslandi (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
         Gæslusystraskólinn markaði upphaf þroskaþjálfastéttarinnar en hann var stofnaður árið 

1958. Gæslusystraskólinn varð til út frá Kópavogshæli sem var sólarhringsstofnun fyrir fatlað 

fólk á vegum Landspítalans. Þar sem Kópavogshæli var titlað sem heilbrigðisstofnun og heyrði 

undir heilbrigðisyfirvöld var sóst eftir fagmenntuðu fólki á sviði hjúkrunar. Það var þó ekki um 

auðugan garð að gresja þar sem að menntun hjúkrunarstéttarinnar samræmdist ekki því starfi 

sem unnið var á Kópavogshæli. Á Kópavogshæli var því mikil þörf fyrir sérmenntað starfsfólk 

til þess að vinna með fólkinu sem þar bjó. Námið tók tvö ár og samanstóð bæði af verklegum 

og bóklegum hluta en meiri áhersla var lögð á verklega hluta starfsins. Nemendur fengu meðal 

annars kennslu í lyfjafræði, sjálfsvarnartækni og almennri hjúkrun ólíkt því sem tíðkast í 

þroskaþjálfanáminu í dag (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Á tímum Kópavogshælis var 

læknisfræðilegur skilningur á fötlun ríkjandi (Guðrún Stefánsdóttir, 2017) sem sýnir sig í 

áherslum námsins. Kópavogshæli var ekki í alfaraleið og því bjuggu flest allir nemendur 

skólans á hælinu til að byrja með. Að útskrift lokinni hlutu fyrstu útskriftarefni skólans ekki 

starfsheiti en fengu þó prófskirteini sem sýndi fram á að þær hefðu viðeigandi menntun í „gæslu 

og umönnun vangefinna“. Þegar útskriftarnemendum fjölgaði var þörf á nafni fyrir 
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starfsstéttina. Ragnhildur Ingibergsdóttir yfirlæknir Kópavogshælis stakk upp á nafninu 

gæslusystur (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
         Þjónusta við fatlað fólk á þessum tíma var undir miklum áhrifum sjúkrastofnana og var 

starfsfólk Kópavogshælis í einkennisbúningum eins og tíðkaðist á stofnunum þess tíma. 

Einkennisklæðnaður þeirra gæslusystra sem voru í námi var blár kjóll með hvítri svuntu og 

gengu þær með hvítan kappa á höfði. Einkennisklæðnaður gæslusystra að námi loknu var hvítur 

kjóll og hvítur kappi. Hjúkrunarkonur og ófaglært starfsfólk gengu einnig í einkennisklæðnaði 

(Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
         Árið 1972 var heitið gæslusystir lagt niður. Á þeim tíma voru að koma fram nýjar leiðir 

til „þjálfunar“ fólks með þroskahömlun og sneri starfið ekki einungis að „gæslu“ fatlaðs fólks. 

Nafnið þótti ekki gæta jafnréttis þar sem að ekki þótti viðeigandi að karlar störfuðu undir heitinu 

gæslusystir. Á þessum árum tók fagstéttin miklum breytingum en það var árið 1977 sem 

þroskaþjálfaskólinn varð sjálfstæð stofnun. Sú stefnubreyting varð vegna þess að Alþingi 

samþykkti breytingu á lögum um fávitastofnanir nr. 53/1967 en í lögunum stóð að mikilvægt 

væri að ríkið myndi starfrækja skóla til þess að mennta fólk í „uppeldi, umönnun og þjálfun 

þroskaheftra“. Námið tók miklum breytingum en í verknámi var gerð sú krafa að nemendur 

skólans leggðu fram þjálfunaráætlanir og störfuðu undir faglegum leiðbeinanda (Þorvaldur 

Kristinsson, 2015). 
         Árið 1978 voru lög um þroskaþjálfa nr. 18/1978 samþykkt. Lögin sneru meðal annars 

að lögverndingu starfsheitis og starfssviði stéttarinnar. Í lögunum var kveðið á um að 

þroskaþjálfar skyldu starfa við „þjálfun, uppeldi og umönnun þroskaheftra“ líkt og í lögum um 

fávitastofnanir nr. 53/1967. Á þessum tíma hafði Félag þroskaþjálfa lengi barist fyrir 

lögverndingu starfsins og því var stór sigur unnin. Árið 1985 voru lög um Þroskaþjálfaskóla 

Íslands samþykkt á Alþingi. Í þeim lögum var kveðið á um símenntun þroskaþjálfa og að auki 

var gerð krafa á að inntökuskilyrði skólans yrðu endurskoðuð. Krafist var að nemendur væru 

með stúdentspróf eða sambærilega menntun og að minnsta kosti sex mánaða starfsreynslu með 

fötluðu fólki (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
Árið 1987 kom fyrsta starfslýsing þroskaþjálfa en hana var að finna í reglugerð um störf, 

starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa. Slík reglugerð hafði ekki sést hjá öðrum stéttum fyrr, 

í reglugerðinni var að finna nákvæma lýsingu á verkefnum stéttarinnar. Reglugerðin miðaði þó 

aðallega að „þjálfun og uppeldi“ fatlaðra barna en ekki fullorðins fatlaðs fólks. Ástæðan fyrir 

því var þó ekki að áhugi fyrir stuðning við fullorðið fatlað fólk væri ekki til staðar. Fullorðið 

fatlað fólk var farið að flytja af stofnunum á sambýli með það að markmiði að bæta aðstöðu 

þess. Fullorðið fatlað fólk hafði ekki átt gott líf á þessum stofnunum og því þótti þörf á því að 
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einbeita sér að börnum þannig hægt væri að koma í veg fyrir að þau þyrftu að búa við sömu 

kjör. Fyrir tíma þessarar reglugerðar höfðu þroskaþjálfar ekkert nema eigið siðferði til þess að 

styðja sig við (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
         Þroskaþjálfastéttin hefur verið í sífelldri þróun. Árið 1997 færðist þroskaþjálfanámið á 

háskólastig og ári seinna útskrifuðust fyrstu nemendurnir með bakkalár gráðu. Þá voru liðin 40 

ár frá upphafi stéttarinnar og því má segja að margt hafi gerst á þessum árum. Stéttin hafði betri 

menntun þar sem námið var mun víðtækara og faglegra (Þorvaldur Kristinsson, 2015). 
Þroskaþjálfar, ásamt fötluðu fólki og fjölskyldum þess, hafa mikið barist fyrir réttindum 

fatlaðs fólks. Árið 1936 voru fyrstu lög sett um starfssemi með fötluðu fólki, lög um fávitahæli 

nr. 18/1936 (Þorvaldur Kristinsson, 2015) það var þó ekki fyrr en 1979 sem fyrstu lögin sem 

snéru að fötluðu fólki, lög um aðstoð við þroskahefta nr. 47/1979 voru sett (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012). Nýju lögin höfðu miklar breytingar í för með sér þar sem þjónusta við 

fatlað fólk einskorðaðist ekki lengur við altækar stofnanir (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Í 

fyrsta sinn lagalega var gert ráð fyrir þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu og með þeim 

lagabreytingum hafði fatlað fólk möguleika á að lifa eðlilegu lífi. Nýju lögin og breytingarnar 

sem urðu í kjölfar þeirra voru byggðar á hugmyndafræðinni um eðlilegt líf (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012). Hugmyndafræðin um eðlilegt líf leggur áherslu á að fatlað fólk búi við þau 

lífsskilyrði sem eru líkust þeim sem fólk býr almennt við í samfélaginu. Lögð er áhersla á 

eðlilegt líferni sem felur í sér hefðbundið dagskipulag þar sem fólk sækir skóla, vinnu og 

frístundir utan heimilis (O’Brien, 2005). Hugmyndafræðin boðaði nýja nálgun í þjónustu við 

fatlað fólk og aukin mannréttindi fatlaðs fólks. Framfylgni hugmyndafræðinnar skilaði ekki 

þeim árangri sem vonast var eftir þar sem mikil áhersla var lögð á að aðlaga fatlað fólk að 

samfélaginu. Það var reynt að þjálfa og hæfa fatlað fólk þannig að það gæti verið hluti af 

samfélaginu í stað þess að aðlaga samfélagið að fólkinu eins og félagslegur skilningur á fötlun 

leggur upp með (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012).   

 

3.2 Starfsvettvangur þroskaþjálfa í dag 

Á seinustu árum hafa orðið jákvæðar breytingar í íslensku samfélagi varðandi réttindi og stöðu 

fatlaðs fólks (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). Störf þroskaþjálfa hafa breyst 

í gegnum árin samhliða þeim breytingum sem hafa orðið á vettvangi fatlaðs fólks. Mikil þróun 

hefur verið á þekkingargrunni og þeim fræðum sem starfsgreinin byggir á en þá þróun má rekja 

til breytinga á hugmyndafræði og áherslum í þjónustu við fatlað fólk (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Kristín Lilliendahl, 2015). Áður fyrr störfuðu þroskaþjálfar einungis með fötluðu fólki á 
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sólarhringsstofnunum en vegna þróunar á málefnum fatlaðs fólks starfa þroskaþjálfar í dag með 

fötluðu fólki á breiðari vettvangi. Starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur breyst úr því að vera 

umönnunar starf yfir í að fela í sér að styðja og efla fatlað fólk til sjálfstæðs lífs í samfélaginu 

(Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015). Hlutverk þroskaþjálfa er einnig að hafa áhrif 

á samfélagið svo það sé aðgengilegt öllum (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015).   
Starfsvettvangur þroskaþjálfa er fjölbreyttur en finna má þroskaþjálfa í ráðgjöf, 

notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA), á frístundarheimilum, í skammtímavistunum, 

dagþjónustu, í félagsþjónustu og á heimilum fatlaðs fólks svo dæmi séu tekin. Þroskaþjálfa er 

einnig að finna í skólakerfinu, á vinnustöðum fyrir fatlað fólk, í stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga 

(Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015), í öldrunarþjónustu og á heibrigðissviði með 

fólki með geðfötlun (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Könnun sem gerð var 

á störfum og starfsvettvangi þroskaþjálfa í mars árið 2014 sýnir fram á breiðan starfsvettvang 

þroskaþjálfa. Niðurstöður könnunarinnar sýna fram á að þroskaþjálfar vinna með einstaklingum 

á öllum aldri. Samkvæmt þessari könnun starfa fæstir þroskaþjálfar með öldruðu fólki en flestir 

starfa með börnum (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015).  
 

Í þessum kafla var farið yfir sögu þroskaþjálfa og starfsvettvang þroskaþjálfa í dag. Breyttar 

áherslur á námi og störfum þroskaþjálfa í gegnum tíðina endurspegla þá hugmyndafræðilegu 

stefnu sem unnið var eftir á hverjum tíma. Við upphaf stéttarinnar einkenndist starfið af 

stofnanavæðingu og aðgreiningu enda var starf gæslusystra samofið Kópavogshæli. Störf 

þroskaþjálfa hafa breyst úr umönnunar störfum yfir í að styðja fatlað fólk til samfélagsþátttöku 

ásamt því að hafa áhrif á samfélagið þannig að það sé aðgengilegt öllum.  
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4 Fagmennska  

Almennt þegar vísað er til fagmennsku er átt við að eitthvað sé gert vandlega og af einstakri 

færni. Fagmennska felur í sér kunnáttu, færni og einlægni. Einlægni er mikilvæg í faglegu starfi, 

en þeir fagaðilar sem eru einlægir í starfsgrein sinni hafa hug á að vinna starfið vel. Þeir aðilar 

freistast ekki til að gera eitthvað sem fer á mis við þær faglegu áherslur sem þeir vinna eftir. 

Fagaðilar standast freistingar sem þeir gætu hagnast á, þeir vinna af einlægni og því er hægt að 

treysta á þá (Sigurður Kristinsson, 2013). 
Fagaðilar skuldbinda sig starfinu og innri gildum starfsins. Skipta má gildum fagaðila í 

þrennt. Fyrsta gildið er frumskuldbindingin sem segir til um hlutverk fagstéttar innan 

samfélagsins og þeim grundvallarmarkmiðum sem þeirri fagstétt er ætlað að þjóna. Næst er það 

almenn siðferðisgildi um áreiðanleika og heiðarleika. Þriðja gildið er að fagaðilar er 

skuldbundnir viðmiðum um vandaða starfshætti og starfa fagaðilar því alltaf eftir bestu 

þekkingu og aðferðum fagsviðsins (Sigurður Kristinsson, 2013). 
 Í þessum kafla verður verður fjallað um fagmennsku þroskaþjálfa út frá siðareglum og 

starfskenningu þroskaþjálfa. Þar að auki verður farið yfir alþjóðahæfniviðmið þroskaþjálfa sem 

sett voru fram af alþjóðasamtökum þroskaþjálfa.  

 

4.1 Siðareglur þroskaþjálfa 

Starfsstéttir setja sér oft siðareglur þar sem það getur verið flókið að takast á við siðferðileg 

álitamál. Siðareglur hafa það að markmiði að vera leiðbeinandi fagmönnum til þess að þjóna 

sem best því hlutverki sem starfstéttinni er ætlað innan samfélagsins (Sigurður Kristinsson, 

1991). Siðareglur þroskaþjálfa voru settar fram til þess að vekja þroskaþjálfa til vitundar um 

siðferðilegar og faglegar skyldur starfsins ásamt því að veita þeim stuðning og aðhald. Í 

siðareglum þroskaþjálfa segir að menntun þroskaþjálfa nýtist þeim til þess að starfa með fötluðu 

fólki á öllum aldri. Þroskaþjálfar vinna að því að aðstoða einstaklinga við það að taka virkan 

þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Eitt aðalhlutverk þroskaþjálfa er að standa vörð um réttindi 

þeirra einstaklinga sem þeir þjónusta. Því er mikilvægt að þroskaþjálfar upplýsi þá einstaklinga 

sem þeir þjónusta um réttindi þeirra og þá þjónustu sem stendur þeim til boða. Mikilvægt er að 

þroskaþjálfar starfi í góðum samskiptum við aðra fagaðila og aðstandendur einstaklinganna sem 

þeir starfa með. Þegar upp koma álitamál sem varða siðferði skal ræða það með þeim sem málið 

varðar á áreiðanlegan og lýðræðislegan hátt og jafnframt skulu þroskaþjálfar leita sér leiðsagnar 

þegar upp koma efasemdir varðandi siðferðileg mál (Embætti landlæknis, 2016). 
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Grunnstoðir starfsins er virðing fyrir mannhelgi og trú á hæfni einstaklingsins til að nýta 

atgervi sitt til hins ýtrasta. Siðareglur þroskaþjálfa kveða á um að þroskaþjálfum ber skylda til 

að virða sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga. Allt starf þroskaþjálfa er einstaklingsmiðað sem 

þýðir að óskir og þarfir einstaklinga eru hafðar að leiðarljósi, það er gert til þess að styrkja 

einstaklinginn og virkja hann í samfélaginu (Embætti landlæknis, 2016). 
Þagnarskyldan er grundvöllur trausts og trúnaðar milli þroskaþjálfa og einstaklings sem 

hann þjónustar. Þegar deila þarf persónulegum upplýsingum þarf samþykki þess einstaklings 

sem málið varðar og ef hann óskar eftir nafnleynd skal gætt að því sé framfylgt. Þroskaþjálfum 

ber skylda til þess að bregðast við ef þeir verða varir við brot á þagnarskyldu (Embætti 

landlæknis, 2016). 
Þroskaþjálfar virða aðferðir og hlutverk annarra þroskaþjálfa á vinnustað. Ef upp kemur 

faglegur árekstur á milli þroskaþjálfa er mikilvægt að þeir beiti gagnrýni af réttmæti. Þegar 

erfitt er að ná sátt má leita álits siðanefndar Þroskaþjálfafélags Íslands. Þroskaþjálfi ber ábyrgð 

á eigin starfi og því skal hann ekki beita vinnubrögðum sem ekki samræmast mannréttindum 

eða sannfæringu hans. Fagleg þekking er mikilvæg í starfi þroskaþjálfa og ber þroskaþjálfum 

skylda til þess að viðhalda henni (Embætti landlæknis, 2016). 
 

4.2 Starfskenning þroskaþjálfa 

Per Lauvås og Gunnar Handal settu fram hugmyndir um hagnýtar starfskenningar. 

Starfskenningar skapa fagstéttum undirstöðu til þess að skýra starf sitt á faglegan hátt. Það gerir 

þeim kleift að þróast og vaxa í starfi (Bryndís Guðmundsdóttir 2010). Starfskenningar 

þroskaþjálfa eru bæði faglegar og persónulegar. Fagleg hlið starfskenninga á að endurspegla 

það sem þroskaþjálfar standa fyrir. Byggir hún því á fagmenntun, siðareglum þroskaþjálfa og 

hugmyndafræðinni sem lögð er til grundvallar í þroskaþjálfafræðum. Persónuleg hlið 

starfskenninga byggir á gildismati, viðhorfum og reynslu hvers fagmanns (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007). Það er því undir hverjum og einum fagmanni komið að móta sína starfskenningu 

þar sem faglegir og persónulegir þættir eru samtvinnaðir (Bryndís Guðmundsdóttir 2010).  
         Þroskaþjálfar hafa sameiginlega starfskenningu sem endurspegla það sem þroskaþjálfar 

standa fyrir. Það sem einkennir þroskaþjálfa er þekking þeirra á sviði stefnumótunar, skipulags 

og framkvæmdar á bæði heildrænni- og einstaklingsmiðaðri þjónustu. Þroskaþjálfar vinna að 

því að rannsaka og temja sér nýjustu hugmyndir í þjónustu við fatlað fólk og eru þeir ráðgefandi 

sérfræðingar í að móta og innleiða nýja þjónustu. Stór hluti starfs þroskaþjálfa er að standa vörð 

um réttindi fatlaðs fólks. Þroskaþjálfar hafa átt þátt í því, ásamt fötluðu fólki að ryðja úr vegi 
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hindrunum í samfélaginu. Undirstaða hugmyndafræðinnar sem þroskaþjálfar starfa eftir er 

jafnrétti, virðing fyrir sjálfsákvörðunarrétt og mannhelgi. Grunnstoðir hugmyndafræðinnar má 

finna í siðareglum þroskaþjálfa, lögum og reglugerðum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi og þurfa þar að takast á við margvísleg verkefni og er 

því mikilvægt að þeir hafi öfluga starfs- og fagvitund (Bryndís Guðmundsdóttir 2010). 

 

4.3 Alþjóðaviðmið  

Störf þroskaþjálfa eru misjöfn á milli landa en alþjóðasamtök þroskaþjálfa, International 

Association of Social Educators (AIEJI) vinna að því að samræma fræðigrunn þroskaþjálfa.  Í 

Evrópu starfa þroskaþjálfar undir heitunum social educators eða social pedagogues (AIEJI, 

2009). Rekja má uppruna hugtakanna til Paul Natrup en hann var þýskur uppeldisfræðingur 

sem lagði fram að menntun og uppeldi ættu sér alltaf stað í félagslegu samhengi og út frá því 

lagði hann fram hugtökin social education og social pedagogy (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín 

Lillendahl, 2015). Alþjóðasamtök þroskaþjálfa, nota hugtakið social education yfir fagreinina. 

Í Evrópu eru flest fagfélög þroskaþjálfa aðilar að alþjóðasamtökunum og á það einnig við um 

þroskaþjálfafélag Íslands (AIEJI, 2011). Síðastliðna tvo áratugi hafa samtökin unnið hörðum 

höndum að því að styrkja stöðu fagstéttarinnar ásamt því að ýta undir aukið samstarfs 

þroskaþjálfa á milli landa. Árið 2009 voru sameiginleg hæfniviðmið þroskaþjálfa samþykkt á 

alþjóðaráðstefnu AIEJI í Kaupmannahöfn. Í framhaldi af því voru gerð sér hæfniviðmið sem 

snúa að þjónustu við fólk með þroskahömlun. Kjarni hæfniviðmiðanna eru mannréttindi sem 

byggja á alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, svo sem samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks frá 2007 (Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). 
Alþjóðlegu hæfniviðmiðin skiptast í grundvallarhæfni og starfshæfni. Undir 

grundvallarhæfni fellur hæfni til íhlutunar og ígrundunar ásamt hæfni til að meta aðstæður. 

Starfshæfni felur í sér persónulega hæfni, fræðilega þekkingu og aðferðir í starfi þroskaþjálfa 

en auk þess er lögð áhersla á skipulagsfærni, félagsfærni og þekkingu á samfélaginu í heild. Í 

alþjóðlegu hæfniviðmiðunum eru þær fræðigreinar sem þroskaþjálfa fagstéttin byggir á nefndar 

en þær eru meðal annars siðfræði, félagsfræði, mannfræði, félagssálfræði og sálfræði. Í 

hæfniviðmiðunum er tekið fram að þroskaþjálfa fagstéttin byggir ekki á einni ákveðinni 

fræðigrein heldur eru störf þroskaþjálfa byggð á margbreytilegum grunni félagsvísinda og 

mannvísinda (AIEJI, 2009). Hæfniviðmiðin hafa að geyma siðferðilegar skyldur þroskaþjálfa 

en í þeim kemur fram meginhlutverk starfsstéttarinnar og gildi starfsins. Í hæfniviðmiðunum 

kemur fram að störf þroskaþjálfa snúa fyrst og fremst að mannréttindum og lýðræðislegum 
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gildum. Þroskaþjálfar standa fyrir jafnrétti og virðingu og er hlutverk þeirra að upplýsa 

þjónustunotendur um rétt þeirra til einkalífs og sjálfræðis. Þroskaþjálfar eiga að gera allt sem í 

þeirra valdi stendur til að bæta lífsgæði þjónustunotenda. Að lokum er tekið fram að samhugur 

og samheldni með jaðarsettum hópum þar sem barist er gegn fátækt og mismunun sé 

grundvöllur í störfum þroskaþjálfa. Alþjóðasamtökin taka fram að alþjóðlegu hæfniviðmiðin 

séu ekki endanleg skilgreining á störfum fagstéttarinnar heldur eiga þau að nýtast sem 

grundvöllur sem þroskaþjálfa fagfélög í hverju landi fyrir sig geta byggt á. Þannig getur 

þroskaþjálfa fagstéttin á alþjóðavísu þróað sameiginlega fagímynd þroskaþjálfa (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Kristín Lillendahl, 2015). 
 

Í þessum kafla var fjallað um í hverju fagmennska þroskaþjálfa felst. Fagmennska felur í sér 

ákveðna kunnáttu, færni og einlægni. Þroskaþjálfa fagstéttin er með siðareglur og 

starfskenningu en í þeim er fagmennska þroskaþjálfa undirstrikuð. Alþjóðasamtök þroskaþjálfa 

hafa síðustu áratugi unnið að því styrkja stöðu stéttarinnar ásamt því að vinna að auknu 

samstarfi þroskaþjálfa á alþjóðavísu. Alþjóðasamtökin hafa meðal annars unnið að 

hæfniviðmiðum en í þeim kemur fram að störf þroskaþjálfa snúa fyrst og fremst að 

mannréttindum og lýðræðislegum gildum. 
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5 Mannréttindi 

Mannréttindi eru réttindi sem þjóðir heims hafa fallist á að séu nauðsynleg öllum mönnum. Árið 

1948 var mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna samþykkt á Allsherjarþingi en í henni er 

að finna skilgreiningar á grundvallarmannréttindum. Í yfirlýsingunni er meðal annars kveðið á 

um að allir eigi að njóta frelsis auk þess að eiga rétt á að hafa skoðanir og fá tækifæri til þess 

að tjá þær. Samkvæmt mannréttindayfirlýsingunni eiga allir rétt á húsaskjóli, mat, menntun, 

læknishjálp og einkalífi svo eitthvað sé nefnt (Stjórnarráðið, 2008). 
Allir manneskjur eiga að njóta mannréttinda, mannréttindayfirlýsingin virtist þó ekki 

nægileg þar sem mannréttindi ýmissa viðkæmra hópa hafa ekki alltaf verið virt, en þar má meðal 

annars nefna fatlað fólk. Fötluðu fólki er oft ekki gert mögulegt að nýta sér réttindi sín og þótti 

því ástæða til að gera sérstakan samning til þess að tryggja mannréttindi fatlaðs fólks. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks felur ekki í sér ný réttindi, heldur er 

hann leiðbeinandi um hvernig mannréttindi fatlaðs fólks skulu vera tryggð (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). 
 Tilkoma samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks varð til þess að 

þroskaþjálfar þurftu að endurskoða störf sín. Samningurinn byggir á mannréttindaskilningi á 

fötlun sem felst í að líta á skerðingar sem eðlilegan hluta af margbreytileika mannkynsins 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). Hugmyndafræðin sem þroskaþjálfar vinna eftir í dag byggir á 

jafnrétti, virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Þá hugmyndafræði má sjá í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfa samræmist því mannréttindaskilningnum sem samningurinn 

byggir á. 
 

5.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks  

Fatlað fólk hefur alltaf heyrt undir mannréttindasáttmála en samt sem áður hefur það verið svipt 

þeim grundvallar mannréttindum sem fyrri mannréttindasáttmálar kveða á um (Helga Baldvins- 

og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). Markmið samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er að gera fötluðu fólki kleift að búa við sömu mannréttindi 

og frelsi til jafns við aðra og er það skilgreint í 1. grein hans (Stjórnarráðið, 2009). 

Samningurinn hafnar gamaldags skilning á fötlun og viðurkennir þar með að fatlað fólk séu 

borgarar í samfélaginu með réttindi sem ber að virða (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). Samkvæmt 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um 
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réttindi fatlaðs fólks eiga aðildarríki samningsins að viðurkenna að fatlað fólk hafi réttindi til 

jafns við aðra og nýti þar með gerhæfi sitt og fái aðstoð við það ef þess gerist þörf. 

(Stjórnarráðið, 2009).  
Samningurinn er merkilegur af margvíslegum ástæðum, en hann er fyrsti samningurinn 

sem snýr að mannréttindum á 21. öldinni. Samningurinn sýnir fram á þá viðhorfsbreytingu sem 

orðið hefur á síðastliðnum árum um hvernig hægt sé að ábyrgjast jafnrétti og fylgja eftir banni 

við ójöfnuði (Gyða Hjartardóttir og Tryggvi Þórhallson, 2012). Það einkennir einnig 

samninginn að hann var unnin í samstarfi við fatlað fólk og félagssamtök þeirra (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2019). Samningurinn grundvallast af nýju sjónarhorni á fötlun sem viðurkennir fatlað 

fólk sem beina þátttakendur í réttarkerfinu en ekki sem viðfangsefni annarra eins og áður hefur 

tíðkast (Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2011). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var fullgildur hér á landi árið 

2016. Við fullgildingu samningsins ber ríkinu skylda til þess að tryggja fötluðu fólki þau 

lágmarksréttindi sem samningurinn kveður á um. Til þess að tryggja að ákvæði samningsins 

verði uppfyllt þarf að gera breytingar á íslenskum lögum, reglugerðum, 

stjórnsýsluframkvæmdum og þjónustu (Þroskahjálp, 2016). Sjónarhornið sem samningurinn 

byggir á beinir sjónum að mannréttindum fatlaðs fólks og viðurkenningunni á að fatlað fólk sé 

hluti af fjölbreytilegu mannlífi. Þetta sjónarhorn gerir þá kröfu að þroskaþjálfar starfi eftir 

breyttum áherslum þar sem fatlað fólk lifir sjálfstæðu lífi og nýtur mannréttinda til fulls (Guðrún 

V. Stefánsdóttir, 2012) samanber 19. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Í henni er kveðið á um að fatlað fólk eigi að hafa sömu tækifæri og aðrir til sjálfstæðs lífs 

í samfélaginu án aðgreiningar. Aðildarríki samningsins skulu sjá til þess að fatlað fólk njóti 

þessa réttinda með því að gefa fólki tækifæri á að velja sér búsetustað og veita því aðgang að 

þeirri þjónustu sem mikilvæg er til þess að lifa í samfélaginu án aðgreiningar (Stjórnarráðið, 

2009). 
 

5.2 Sjálfstætt líf  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf (e. independent living) byggir á félagslegum skilning á fötlun 

sem greint var frá hér að ofan, sá skilningur bendir á að fötlun orsakist af umhverfinu fremur 

en af skerðingu einstaklingsins (Mallett og Runswick-Cole, 2014). Hugmyndafræðin um 

sjálfstætt líf er ákall fatlaðs fólks til þess að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu, fá 

borgaraleg réttindi ásamt því að fá að vera við stjórn í eigin lífi. Ákall þetta stafar af dæmum úr 

sögu fatlaðs fólks þar sem það hefur ekki notið sömu réttinda og ófatlað fólk þar sem réttindin 
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hafa verið skert með ýmsum hindrunum, ójöfnuði, ofbeldi og kúgun (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2010).  
Frumkvöðull hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf er bandarískur maður að nafni Ed 

Roberts. Roberts var fatlaður maður sem ákvað að sækja sér menntun á háskólastigi. Hann átti 

ekki að fá að stunda nám þrátt fyrir að hafa komist inn í skóla þar sem aðgengið á 

háskólasvæðinu var ekki gott. Hann lét þó ekki undan þar sem hann ætlaði að fá að stunda nám 

við háskólann. Eftir báráttu við skólann fékk Roberts að stunda nám í skólanum þar sem hann 

fékk gistiaðstöðu við spítala skólans. Á meðan á námi stóð fékk hann í gegn að fá að ráða og 

reka sitt eigið aðstoðarfólk (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig 

Traustadóttir, 2009) og stofnaði hann í kjölfarið fyrstu miðstöð sjálfstæðs lífs árið 1972 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 
 Undirstaða þess að fatlað fólk geti lifað sjálfstæðu lífi felst í fimm meginþáttum. Þeir 

þættir eru að eiga heimili sem hentar þörfum einstaklingsins, hafa notendastýrða persónulega 

aðstoð, geta nýtt sér samgöngur, þar með talið almenningssamgöngur og jafningjaráðgjöf þar 

sem einstaklingur fær aukna þekkingu á réttindum sínum og leiðum til sjálfstæðs lífs. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf leggur áherslu á að allar manneskjur, óháð skerðingu geti 

stjórnað og tekið ákvarðanir um eigið líf (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 
 Sjálfstætt líf snýst ekki um það að einstaklingurinn eigi að gera allt sjálfur, án aðstoðar 

frá öðrum (Ratzka, 2005). Enginn fullorðinn einstaklingur er fullkomlega sjálfstæður og 

óbundinn öðru fólki (Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008). Hugtakið 

interdependence hefur verið notað af fötluðu fólki til þess að beina sjónum að því að enginn sé 

í raun sjálfstæður heldur erum við öll háð hvert öðru. Þetta hugtak breytir merkingu sjálfstæðis 

og bendir á að við erum öll tengd hvert öðru, þar sem við höfum öll eitthvað fram að færa og 

eigum þar af leiðandi öll að vera metin að verðleikum óháð skerðingu (Longmore, 2017). Fatlað 

fólk er venjulegt fólk sem vill fá að vera hluti af samfélaginu og það vill vera viðurkennt 

(Ratzka, 2005). Með hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er fenginn nýr skilningur á hugtakinu 

sjálfstæði, sá skilningur bendir á að stjórn, val og tækifæri til fullrar þáttöku sé sjálfstæði (Aldís 

Sigurðardóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). 

 

5.3 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er byggð á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf. 

Þjónustuform NPA er byggt upp á þann veg að notandi þjónustunnar stjórni henni sjálfur. Fatlað 

fólk ákveður því sjálft hvernig þjónustu það fær, hvar þjónustan er veitt, hvernig, hvenær og 



22 

hver veitir hana. Hugmyndafræði þessa þjónustuforms er byggð á mannréttindum fatlaðs fólks 

og réttindum þeirra til þess að lifa sjálfstæðu lífi innan samfélagsins. Persónuleg aðstoð gerir 

fötluðu fólki kleift að lifa sjálfstæðu lífi þar sem það er við stjórn og hefur algjört frelsi til 

athafna (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010). 

 Þjónustunotandi NPA á ávallt að vera verkstjórnandi yfir þjónustunni. Í sumum tilvikum 

þurfa einstaklingar aðstoð til að koma vilja sínum á framfæri. Í slíkum tilvikum getur 

einstaklingurinn ráðið til sín aðstoðarverkstjóra sem aðstoðar við að skipuleggja þjónustuna 

(Stjórnarráðið, 2012). Aðstoðarverkstjóri ber ábyrgð á að skipulag þjónustunnar sé viðunandi 

og sér um að annað aðstoðarfólk starfi eftir verklagi og leiðbeiningum þjónustunotandans. 

Þjónustunotandi velur sjálfur í hvaða formi þjónustan er veitt og sér um að velja starfsfólk. 

Hlutverk aðstoðarverkstjóra er að tryggja samráð við þjónustunotanda svo að vilji hans komi 

skýrt fram þegar þjónustan er skipulögð, eins og hugmyndafræðin um sjálfstætt líf leggur 

áherslu á (Reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð nr. 1250/2018). 

 Hér á landi hefur NPA verið lögfest í lögum um málefni fatlaðs fólk með langvarandi 

stuðningsþarfir nr. 30/2018. Þá lagabreytingu má rekja til baráttu fatlaðs fólks sem var óánægt 

með það þjónustukerfi sem ríkti hér á landi. Fatlað fólk upplifði sig valdalaust og krafðist þess 

að skoðaðar yrðu nýjar leiðir í þjónustu við fatlað fólk (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2010). Breytt þjónustuform veldur valdatilfærslu þar sem fatlað fólk er ekki 

lengur skjólstæðingar heldur vinnuveitendur og stjórnendur í eigin lífi (Auður Finnbogadóttir, 

2012). Fatlað fólk í öðrum löndum hefur ekki verið að ráða fagfólk í miklu mæli til þess að 

starfa hjá sér. Talið er að ástæða þess sé fólgin í sögunni og þeirri forræðishyggju í garð fatlaðs 

fólks sem hefur einkennt hana (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). NPA breytir stöðu þroskaþjálfa 

á þann veg að þeir eru undir stjórn þess sem þeir veita þjónustu til. Þroskaþjálfar í NPA eru 

leystir undan þeim hlutverkum sem þeir eru oft settir í þar sem þeir vinna fyrir stofnanir og 

þurfa jafnvel að forgangsraða þjónustu gegn sinni eigin sannfæringu. Þjónustan í NPA er ávallt 

á forsendum einstaklingsins og þurfa þroskaþjálfar því einungis að vinna með þarfir 

einstaklingsins að leiðarljósi. Þjónustuformið gerir þeim kleift að vinna eftir þeirri 

hugmyndafræði sem mannréttindasáttmálar leggja upp með (Auður Finnbogadóttir, 2012). 

 

Það hafa ekki allir fengið að njóta mannréttinda og hafa því verið gerðir samningar til þess að 

tryggja að viðkvæmir hópar njóti sömu réttinda og aðrir. Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks er einn þeirra samninga og var hann unninn í samstarfi við fatlað fólk. 

Samningurinn hafði í för með sér miklar breytingar sem birtust í breyttum áherslum í störfum 

þroskaþjálfa. Samningurinn beinir sjónum að því að fatlað fólk sé hluti af fjölbreytilegu 
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mannlífi og gerir hann kröfu um að fatlað fólk lifi sjálfstæðu lífi og njóti mannréttinda til jafns 

við aðra. Undirstaða sjálfstæðs líf felst í fimm meginþáttum og beindum við sjónum sérstaklega 

að einum þeirra, notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA). Slík aðstoð er stjórnuð af 

þjónustunotandanum og gerir fatlað fólk að vinnuveitendum þroskaþjálfa en ekki 

skjólstæðingum eins og áður hefur tíðkast. 
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6 Aðferð og ferli vinnu  

Hugmynd þessa verkefnis kviknaði þar sem höfundar upplifðu takmarkaða vitneskju 

almennings á störfum þroskaþjálfa. Markmið þessa verkefnis var því að kynna fagmennsku og 

fjölbreytileg störf þroskaþjálfa á óhefðbundinn og skemmtilegan hátt. Ákváðu höfundar því að 

gera hlaðvarpsþætti. Hlaðvörp eru hljóðupptökur sem neytendur geta hlaðið niður í snjalltæki 

sín á borð við síma, tölvu og tónlistarspilara. Hlaðvörp komu fyrst fram á sjónarsviðið um 

aldarmótin 2000. Hlaðvörp hafa meðal annars verið notuð sem upplýsingaveita í kennslu en 

einnig sem upplýsandi afþreyingarefni. Vinsældir hlaðvarpa hafa aukist á síðustu árum þar sem 

auðvelt er að nálgast þau á internetinu og getur neytandi hlustað hvar og hvenær sem er. 

Vinsældir hafa einnig farið vaxandi vegna aukins framboðs á hlaðvörpum. Framboð er mikið 

vegna þess að auðvelt er að taka upp og gefa út efni á þeim veitum sem hlaðvörp er að finna 

(Drew, 2017).    

 Í upphafi vinnunar á þessu verkefni var mikilvægt að finna viðeigandi búnað og aðstöðu 

til þess að taka upp hlaðvörp. Við leituðum á Borgarbókasafnið í Grófinni en þar er að finna 

aðstöðu til þess að taka upp hlaðvörp en aðstaðan er kölluð Kompan. Kompan býður upp á 

upptökutæki og hljóðnema ásamt tölvu þar sem hægt er að klippa efnið sem tekið er upp. Hægt 

er að fá afnot af Kompunni með því að hafa samband við Borgarbókasafnið í Grófinni. Í upphafi 

var tækjabúnaður prófaður og aðstaðan skoðuð. Kompan er lítil og býður ekki upp á að fleiri 

en fjórir séu í rýminu í senn og því leituðum við að hljóðnema sem við gætum tekið með okkur 

hvert sem er og fengum við hann að láni hjá Háskóla Íslands. Sá tækjabúnaður gerði okkur 

kleift að taka upp á þeim stað sem hentaði best hverju sinni.  
Áður en þættirnir voru teknir upp skoðuðum við fræðilegar heimildir ýmist á internetinu 

eða í bókum. Úrvinnsla heimildanna nýttist okkur við gerð á handriti sem við höfðum til 

hliðsjónar við upptöku þáttanna. Handritið var unnið til þess að gæta þess að aðalatriðin kæmu 

fram í þáttunum en einnig til þess að veita aðhald þar sem að mikill áhugi er á efninu og auðvelt 

er að villast af brautinni.  
Þegar unnið var úr heimildum fyrri þáttar var okkur ljóst að mikilvægt er að kynna störf 

þroskaþjálfa og þann breiða vettvang sem þeir starfa á. Í rannsókn sem sagt er frá hér að ofan 

kemur fram að meirihluti þroskaþjálfa starfa innan skólakerfisins (Kristín Björnsdóttir og Lilja 

Össurardóttir, 2015) en vildum við beina sjónum að þroskaþjálfum sem starfa á óhefðbundnari 

vettvangi. Haft var samband við þroskaþjálfa starfandi innan öldrunargeirans og þroskaþjálfa 

sem starfar í búsetu fyrir einstaklinga með geðfötlun. Það var gert í gegnum tölvupóst þar sem 

við kynntum verkefnið og buðum þeim að taka þátt í því. Búið var til leyfisbréf (sjá viðauka A) 
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sem þær þurftu að skrifa undir til að veita samþykki sitt til að birta hlaðvarpið á opinberum 

vettvangi ef til þess kæmi. 
 Heimildarvinna seinni þátta undirstrikaði breytta hugmyndafræði þroskaþjálfa með 

tilkomu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Í 19. grein samningsins segir 

að viðurkenna eigi rétt fatlaðs fólks til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samfélaginu 

(Stjórnarráðið, 2009). Sjálfstætt líf snýst ekki um það að gera allt upp á eigin spýtur heldur er 

sjálfstætt líf fólgið í því að fá að taka sjálfstæðar ákvarðanir og fá að stjórna eigin lífi (Ratzka, 

2005). Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) er það þjónustuform sem gerir fötluðu fólki 

kleift að lifa sjálfstæðu lífi og vildum við því skyggnast inn í störf þroskaþjálfa í NPA og 

upplifun þjónustunotanda þess þjónustuforms. Leiðbeinandi þessa verkefnis benti á 

þroskaþjálfa sem starfar í NPA og vinnuveitanda hennar sem við höfðum samband við í gegnum 

samfélagsmiðla. Verkefnið var kynnt fyrir þeim í skilaboðum og samþykktu þau þátttöku í 

verkefninu. Skrifað var undir leyfisbréf (sjá viðauka A) þar sem þau veittu samþykki sitt til að 

birta hlaðvarpið á opinberum vettvangi ef til þess kæmi.   
 Við vinnslu þáttanna var haft samband við tónlistarfólk í gegnum samfélagsmiðla þar 

sem þörf var á upphafsstefi fyrir þættina. Tónlistarfólkið sem komist var í samband við eru 

höfundum kunnug þar sem þau hafa verið gestakennarar í námskeiðum sem kennd eru í 

þroskaþjálfafræði. Tónlistafólkið heitir Embla Guðrúnardóttir Ágústsdóttir og Gísli Björnsson 

og sömdu þau upphafsstefið sem notað var í þáttunum. Að auki var þörf á myndmerki (e.logo) 

fyrir þættina og var leitað af listamönnum á samfélagmiðlum listahátíðarinnar List án 

landamæra en þar er lögð áhersla á fjölbreytileika samfélagsins. Þar fundum við myndlistakonu 

að nafni Lára Lilja Gunnarsdóttir sem vakti áhuga okkar og höfðum við samband við List án 

landamæra sem gáfu okkur samband við móður listakonunnar. Móðir hennar fann tíma sem 

hentaði bæði okkur og listakonununni Láru Lilju svo við gætum skoðað verkin hennar. Eitt af 

verkum Láru Lilju greip okkur strax og varð það fyrir valinu. Lára Lilja gaf okkur leyfi fyrir 

því að setja heiti hlaðvarpsins yfir málverkið og var þar með myndmerki (e. logo) þáttanna 

komið (sjá viðauka B).  
 Tækjabúnaðurinn sem fenginn var í Háskóla Íslands var notaður í viðtölum þáttanna. 

Annað efni þáttanna var tekið upp í kompunni á Borgarbókasafninu í Grófinni en einnig var allt 

efni þáttanna klippt þar. Það úrvinnsluforrit sem notast var við heitir Audacity en hópmeðlimir 

höfðu ekki þekkingu á því forriti í upphafi vinnu þessa verkefnis. Forritið er einfalt í notkun og 

því kom þekkingarleysi ekki að sök. Í lok úrvinnslu þáttanna var upphafsstefi bætt við ásamt 

myndmerki (e.logo) og voru þættirnir þar með tilbúnir til birtingar.   
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 Samstarf þessa verkefnis gekk mjög vel. Í upphafi vinnunnar var ákveðið að skipta 

meginhlutverkum verkefnisins á milli hópameðlimana. Alexandra Sæbjörg tók að sér 

yfirumsjón með heimildaskráningu, Hildur Sunna fékk hlutverk hópstjóra og Kamilla Borg tók 

að sér yfirlestur. Í sameiningu ætlaði hópurinn að vinna hlaðvarpsþættinna en í því felst 

heimildarvinna, gerð handrita, upptökur og klipping. Í upphafi var ákveðið að skipta efni 

greinagerðarinnar á milli svo hægt væri að vinna hver í sínu lagi. Fljótlega sáum við að best 

væri að vinna kaflana saman svo flæðið í greinargerðinni yrði sem best. Hópurinn vann því að 

heimildarleit hver í sínu lagi en mest öll vinnan var unnin þegar hópurinn kom saman. 

Hlutverkin sem hver hópmeðlimur hafði í upphafi tók breytingum þar sem að mest öll vinnan 

var unnin í sameiningu. Áður en eiginleg vinna verkefnisins hófst var gerður tímaás, sem sýndi 

fram á markmið hverrar viku fyrir sig. Tímaásin stóðst þó ekki þar sem markmiðin voru heldur 

óraunhæf. Það kom ekki að sök þar sem verkefnið gekk vel fyrir sig og samstarfið var gott.  
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7 Umræður 

Eins og sjá má í þessu verkefni hefur starfsvettvangur þroskaþjálfa breyst á síðustu árum. 

Upphaf stéttarinnar má rekja til Kópavogshælis en á þeim tíma var læknisfræðilegur skilningur 

á fötlun ríkjandi í samfélaginu og einkenndi það störf þroskaþjálfa á þeim tíma. Síðan þá hefur 

mikið vatn runnið til sjávar og störfin tekið miklum breytingum með breyttum skilningi á fötlun. 

Í dag er lögð áhersla á að þroskaþjálfar starfi eftir félagslegu sjónarhorni á fötlun sem bendir á 

að fötlun orsakist af umhverfinu fremur en af skerðingu einstaklingsins. Þroskaþjálfar skulu 

hafa mannréttindi að leiðarljósi í sínum störfum og vinna að því að ryðja úr vegi hindrunum í 

samfélaginu. Nýjar áherslur þroskaþjálfa birtast bæði í siðareglum og starfskenningu 

þroskaþjálfa. Í þeim kemur fram að undirstaða starfsins sé jafnrétti, virðing fyrir mannhelgi og 

sjálfsákvörðunarrétt. Þessar áherslur koma einnig fram í alþjóðaviðmiðum þroskaþjálfa en 

alþjóðasamtök þroskaþjálfa (AIEJI) hafa unnið að því að koma á sameiginlegum fræðagrunn 

með það að markmiði að styrkja stöðu þroskaþjálfa á alþjóðavísu.  

Þroskaþjálfar í dag starfa á mun breiðari vettvangi en áður þar sem að áherslur í þjónustu 

við fatlað fólk hafa breyst í gegnum tíðina. Í dag er lögð áhersla á að fatlað fólk lifi sjálfstæðu 

lífi í samfélagi án aðgreiningar. Þá áherslu má sjá í samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks en sá samningur er merkilegur af margvíslegum ástæðum þar sem hann hafi áhrif 

á framgang mannréttinda á alþjóðavísu. Samningurinn grundvallast af nýju sjónarhorni á fötlun 

þar sem fatlað fólk er viðurkennt sem beinir þátttakendur í réttarkerfinu en ekki sem 

viðfangsefni annarra. Þetta nýja sjónarhorn beinir sjónum að mannréttindum fatlaðs fólks og 

viðurkenningunni á að fatlað fólk sé hluti af fjölbreytileika samfélagsins. Með tilkomu 

samningsins hafa þroskaþjálfar unnið eftir þeim breyttu áherslum sem samningurinn leggur upp 

með. Þar má meðal annars nefna þá kröfu að fatlað fólk fái tækifæri til að lifa sjálfstæðu lífi og 

njóti fullra mannréttinda. Sjálfstætt líf snýst ekki um það að einstaklingur geri allt upp á eigin 

spýtur heldur er sjálfstætt líf fólgið í því að fá að taka ákvarðanir og vera við stjórn í eigin lífi. 

Þjónustuform á borð við notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) gerir fötluðu fólki kleift að 

lifa sjálfstæðu lífi.  

Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi en að okkar mati eru þeir ekki nægilega 

sýnilegir í samfélaginu. Fagstéttin mætti vera virkari í að upplýsa almenning um störf sín og 

mikilvægi þeirra. Í upphafi var markmið þessa verkefnis að beina sjónum að fagmennsku 

þroskaþjálfa en með tímanum færðist áherslan í meira mæli yfir á störf og starfsvettvang 

þroskaþjálfa. Erfitt getur verið að skilgreina í hverju fagmennska þroskaþjálfa felst þar sem þeir 

starfa á breiðum vettvangi og eru störf þeirra ólík. Í grunninn starfa þroskaþjálfar eftir sömu 
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grundvallaráherslum sem skilgreindar eru í starfskenningu þroskaþjálfa en þær eru jafnrétti, 

virðing fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga.  

Við teljum að samstarf og aukinn samgangur þroskaþjálfa á milli landa verði til þess að 

fagímynd þroskaþjálfa styrkist. Fagstéttin er komin mislangt á mismunandi sviðum í hverju 

landi fyrir sig en með auknu samstarfi getur stéttin styrkt stöðu sína innan fræðaheimsins. 

Þroskaþjálfar í öðrum löndum þjónusta fleiri jaðarsetta hópa en gert er hér á landi og teljum við 

að fagmennska þroskaþjálfa geti nýst fleiri hópum svo sem innflytjendum, fólki með geðfötlun, 

fólki með fíknivanda og öldruðu fólki. Það er þó mikilvægt að þroskaþjálfar missi ekki sjónar 

á þeim hóp sem þeir hafa mest þjónustað í gegnum tíðina sem er fatlað fólk. Starfsvettvangur 

þroskaþjálfa er nú þegar farinn að teygja anga sína til fleiri hópa. Í fyrri hlaðvarpsþættinum var 

tekið viðtal við tvo þroskaþjálfa sem vinna með fólki með geðfötlun og öldruðu fólki sem er 

ekki hinn hefðbundni þjónustuhópur þroskaþjálfa. Starfsumhverfi þroskaþjálfa er breytilegt og 

þurfa þeir að aðlagast breyttum áherslum hvers tíma. Í seinni hlaðvarpsþættinum var tekið viðtal 

við þroskaþjálfa starfandi í notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA) sem er tiltölulega nýtt 

þjónustuform hér á landi. Við teljum að það sé þjónustuform framtíðarinnar sem mun koma til 

með að breyta starfsumhverfi þroskaþjálfa. Við veltum því fyrir okkur hvort þroskaþjálfa 

fagstéttin þurfi að vera pólitískari og meira áberandi í umræðu samfélagsins til þess að hafa 

bein áhrif á málefni sem varðar þjónustuhóp þroskaþjálfa. Yrði það til þess að samfélagið væri 

móttækilegra fyrir fjölbreytileika fólks?  

 

 



29 

Heimildaskrá 

 

AIEJI. (2009). The professional competences of social educators: A conceptual framework. Sótt 

af http://aieji.net/wp-content/uploads/2010/12/A-conceptual-framework.pdf 

  

AIEJI. (2011). The profession of social education in Europe. AIEJI. Sótt af http://aieji.net/wp-

content/uploads/2010/11/The-Profession-of-Social-Education.pdf 

 

Aldís Sigurðardóttir og Freyja Haraldsdóttir (ritstjórar). (2011). Frjáls/Free. Reykjavík: NPA 

miðstöðin. 

 

Bryndís Guðmundsdóttir. (2010). Starfskenning þroskaþjálfa. Þroskaþjálfinn, 11(1), 6. 

 

Brynhildur G. Flóvenz. (2019, 12. apríl). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Úlfljótur – Vefrit. Sótt af https://ulfljotur.com/2019/04/12/samningur-sameinudu-

thjodanna-um-rettindi-fatlads-folks/ 

 

Drew, C. (2017). Edutaining audio: exploration of education podcast design possibilities. 

Educational Media International, 54(1), 48-62. doi:10.1080/09523987.2017.1324360 

 

Embætti landlæknis. (2016). Siðareglur þroskaþjálfa. Sótt af https://www.landlaeknir.is/gaedi-og-

eftirlit/heilbrigdisstarfsfolk/starfsleyfi/sidareglur/item13358/ 

 

Groce, N. E. og Bakhshi, P. (2011) Illiteracy among adults with disabilities in the developing 

world: a review of the literature and a call for action. International Journal of Inclusive 

Education, 15(10), 1153-1168. doi:10.1080/13603116.2011.555068  

 

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2012). Þroskaþjálfanám og starf á tímamótum?. Uppeldi og menntun, 

21(1), 99-106. 

 

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2017). „Samt höfum við vitað þetta allan tímann“ Orðræðan um börnin 

á Kópavogshæli. Netla- Veftímarit um uppeldi og menntun. Sérrit 2017- Menntakvika 2017. 

Sótt af http://netla.hi.is/serrit/2017/menntakvika_2017/003.pdf 



30 

Gyða Hjartardóttir og Tryggvi Þórhallsson. (2012). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og nýjar áherslur í réttindamálum fatlaðs fólks. Tímarit Félagsráðgjafa, 6(1), 39-

41. Sótt af https://search.proquest.com/docview/2015782041?accountid=177961 

 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir. (2013). Fötlun og 

menning: Íslandssagan í öðru ljósi. (Inngangur). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands: Rannsóknarsetur í fötlunarfræðum.  

 

Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2011). Nýr 

mannréttindasáttmáli fyrir fatlað fólk. Í Ása Guðný Ásgeirsdóttir, Helga Björnsdóttir og 

Helga Ólafs (ritsjórar), Þjóðarspegillinn (bls. 263-270). Sótt af 

http://hdl.handle.net/1946/10261 

 

Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir. (2008, október). Notendastýrð þjónusta og 

sjálfstætt líf. Öryrkjabandalag Íslands. Sótt af 

https://www.obi.is/media/frettir/Timarit_OBI_Okt_2008.pdf 

 

Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir. (2015). Hver er lögsaga þroskaþjálfa?: 

Starfsvettvangur, menntun og viðhorf þroskaþjálfa. Netla – Veftímarit um uppeldi og 

menntun. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/24425 

 

Longmore, P. K. (2017, 11.apríl) Access Intimacy, Interdependence Justice [bloggfærsla]. Sótt af  

https://leavingevidence.wordpress.com/2017/04/12/access-intimacy-interdependence-and-

disability-justice/ 

 

O‘Brien, J. (2005). A turning point in the struggle to replace institutions. Tizard Learning 

Disability Review, 10(1), 12-17. Sótt af 

https://search.proquest.com/docview/214063165/fulltext/8D2A05871ED14FB3PQ/1 

 

Rannveig Traustadóttir. (2006). Í nýjum fræðaheimi: Upphaf fötlunarfræða og átök ólíkra 

hugmynda. Í Rannveig Traustadóttir (ritstjóri), Fötlun: Hugmyndir og aðferðir á nýju 

fræðasviði (bls. 13-36). Reykjavík, Háskólaútgáfan. 

 



31 

Ratzka, A. (2005). Independent living empowers people with disabilities. Sótt af 

https://www.independentliving.org/docs7/ratzka200507.html  

 

Reglugerð um notendastýrða persónulega aðstoð nr. 1250/2018. 

 

Retief, M. og Letšosa, R. (2018). Hervormde Tecnoligies Studies, 74(1), 1-8. 

doi:10.4102/hts.v74i1.4738  

 

Sigurður Kristinsson. (1991). Siðareglur. Greining á siðareglum ásamt skráðum siðareglum 

starfsgreina á Íslandi. Reykjavík: Rannsóknarstofnun í siðfræði, Háskóli Íslands.  

 

Sigurður Kristinsson. (2013). Að verðskulda traust : um siðferðilegan grunn fagmennsku og starf 

kennara. Í Rúnar Sigþórsson, Rósa Eggertsdóttir og Guðmundur Heiðar Frímannsson 

(ritstjórar), Fagmennska í skólastarfi : skrifað til heiðurs Trausta Þorsteinssyni (bls.237-255). 

Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

 

Stjórnarráðið. (2008, 10.desember). Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/JafnrettiNu/Mannrettinda_ICEHR.pdf 

 

Stjórnarráðið. (2009, apríl). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-media/media/acrobat-

skjol/10062009SamningurUmRettindiFatladsFolks.pdf 

 

Stjórnarráðið. (2012, 10.febrúar). Handbók um NPA. Sótt af 

https://www.stjornarradid.is/media/velferdarraduneyti-

media/media/npa/NPA_Handbok_10022012.pdf  

 

 Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir. (2010). Notendastýrð persónuleg aðstoð fyrir 

fatlað fólk á Íslandi. Í Silja Bára Ómarsdóttir (ritstjóri), Þjóðarspegillinn (bls. 106-113). Sótt 

af https://skemman.is/handle/1946/6863 

 

 



32 

Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir. (2011). Verður fatlað fólk fyrir kerfislægu og 

menningabundnu ofbeldi í íslensku samfélagi?. Í Silja Bára Ómarsdóttir (ritstjóri), 

Þjóðarspegillinn (bls. 143-150). Sótt af https://skemman.is/handle/1946/10251 

 

Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl. (2015). Þróun starfa íslenskra þroskaþjálfa í 

alþjóðlegu ljósi. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun: Sérrit 2015 – Hlutverk og 

menntun þroskaþjálfa. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/24557 

 

Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir. (2009). Upphaf 

notendastýrðrar þjónustu á Íslandi. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga Björnsdóttir 

(ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum X (bls. 295-304). Sótt af 

https://skemman.is/handle/1946/7600 

 

Þorvaldur Kristinsson. (2015). Þroskaþjálfar á íslandi – saga stéttar í hálfa öld. Reykjavík: 

Þroskaþjálfafélag Íslands 

 

Þroskahjálp. (2016, 21. september). Fullgilding samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks: Mikilvægur áfangi en betur ef duga skal. Sótt af 

https://www.throskahjalp.is/is/samtokin/frettir/fullgildingsamningssameinuduthjodannaumrett

indifatladsfolksmikilvaegurafangienbeturmaefdugaskal 

 

Þroskaþjálfafélag Íslands. (2007). Starfskenning þroskaþjálfa. Sótt af http://www.throska.is/is/um-

felagid/thi/starfskenning-throskathjalfa 

 

 

 



33 

Viðauki A: Leyfisbréf 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stakkahlíð - 105 Reykjavík - Sími: 525 5950 - menntavisindasvid@hi.is - www.menntavisindasvid.hi.is 
 

 

Þátttaka í hlaðvarpsþættunum Með fullri virðingu 
Kæri viðmælandi,  

 

Við undirritaðar erum 3. árs nemar í þroskaþjálfafræði við Háskóla Íslands sem erum 

að vinna að BA lokaverkefni. Lokaverkefnið eru hlaðvarpsþættir sem nefnast Með 

fullri virðingu. Hlaðvörp eru þættir sem svipa til útvarpsþátta en eru gefnir út á 

internetinu. Þættirnir eru ekki gefnir út í beinni útsendingu heldur er þeim hlaðið niður 

í síma eða tölvu. Hlaðvarpsþættirnir eru ætlaðir öllum þeim sem hafa áhuga á því að 

auka þekkingu sína á fagmennsku og störfum þroskaþjálfa. 

 

Alexandra Sæbjörg Hearn kt: 220595-3239 

Hildur Sunna Ásgeirsdóttir kt: 030695-2089 

Kamilla Borg Hjálmarsdóttir kt: 121095-2709 

 

Getum við gefið frekari upplýsingar í gegnum netfangið medfullrivirdingu@gmail.com 

 

Vert er að hafa í huga að þættirnir fara mögulega í almenna birtingu ; t.d á netið eða 

útvarpið og því óskum við eftir skriflegu samþykki þínu. 

 
Ég samþykki hér með þátttöku 
 
 

Dagsetning: _______________________________ 

 

Nafn: _____________________________________ 
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Viðauki B: Myndmerki (e. logo) 

 
 

 


