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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun og þann fræðilega 

grunn sem slíkt nám byggir á. Auk þess er sjónum beint að tilraunaverkefni 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, sem fór af stað 2007 en tilgangur þess er að  

bjóða fólki með þroskahömlun upp á einstaklingsmiðað háskólanám. Námið er 

skipulagt sem tveggja ára starfstengt diplómanám. Markmið námsins var að auka 

möguleika á auknum atvinnutækifærum á hinum almenna vinnumarkaði og auk þess 

aukna möguleika til fullrar samfélagsþátttöku. Ritgerðin byggir einnig á niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar sem unnin var á vorönn 2009. Lykilþátttakendur voru sjö en 

þeir eru allir nemendur í starfstengda diplómanámsinu, auk móður eins viðmælandans 

sem var viðstödd viðtalið við hann. Viðmælendur mínir voru á aldrinum 22- 29 ára, 

og voru það fjórar konur og 3 karlmenn. Markmiðið með rannsókninni var að 

skyggnast inn í hugarheim viðmælenda minna og kanna upplifun þeirra af náminu og 

hvaða þýðingu það hefur haft fyrir þá. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

námi líkt þessu hafi verið beðið eftir og að nemendur stafstengda diplómanámsins 

hafi upplifa valdeflingu í formi félagslegs ávinnings og aukinnar öryggistilfinningar í 

starfi.  
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Formáli 

Sú ritgerð sem hér er fjallað um er til fullgildingar B.A. gráðu við þroskaþjálfabraut á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún ber heitið Háskólanám fyrir alla. 

Ritgerðinn er 10 einingar og var unnin undir leiðsögn Guðrúnar Valgerðar 

Stefánsdóttur, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Henni kann ég mínar 

bestu þakkir fyrir góða leiðsögn. Unnusta mínum, Sveinþóri Ara Arasyni, þakka ég 

umburðarlyndi, stuðning og hvatningu á meðan á vinnslu ritgerðar stóð. Einnig  

þakka ég Ástríði Margréti Eymundsdóttur og Hallgrími Eymundssyni fyrir yfirlestur 

og góðar ábendingar. Síðast en ekki síst langar mig að þakka þátttakendum 

rannsóknarinnar fyrir það að leyfa mér að skyggnast inn reynsluheim þeirra, án þeirra 

hefði rannsókn mín ekki orðið að veruleika. 
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Inngangur 

Í dag þykir möguleiki til háskólanáms eða annars framhaldsnáms eðlilegur kostur í 

lífi ungs fólks. Litið er svo á að með frekari menntun stuðlum við að aukinni farsæld í 

þjóðfélaginu og eflum ungt fólk til að verða fullgildir þjóðfélagsþegnar og 

sjálfstæðari manneskjur. Ekki hafa þó allir átt kost á háskólamenntun og þar má telja 

ungt fólk með þroskahömlun en sá hópur hefur hingað til ekki átt kost á að stunda 

háskólanám. Ef til vill er það vegna þess að það viðhorf hefur verið ríkjandi í 

samfélaginu að háskólanám sé einungis ætlað þeim hæfustu. 

Í verkefni mínu var tilgangurinn að kynna mér tilraunaverkefni 

Kennaraháskóla Íslands, nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands sem er enn í gangi. 

Verkefnið miðast af því að bjóða fólki með þroskahömlun upp á starfstengt 

diplómanám í almennum háskóla. Í þeim tilgangi fékk ég að fylgjast með náminu, 

ræða við umsjónarmenn þess og einnig gerði ég litla eigindlega rannsókn. Í 

rannsókninni tók ég viðtöl við 7 nemendur í náminu. Markmiðið með rannsókninni 

var  að veita innsýn í hvernig nemendur upplifðu námið og athuga með hvaða hætti 

námið hefur stuðlað að valdeflingu þeirra. Í upphafi setti ég fram 

rannsóknarspurningu sem er svohljóðandi; Í hverju felst sú valdefling sem á sér stað 

hjá nemendum sem stunda starfstengt diplómanám við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands?   

Í fyrsta kafla er fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem liggur að baki 

háskólanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Þar er fjallað um jafnrétti til náms, skóla 

án aðgreiningar sem er stefna og markmið sem miðar að því að tryggja öllum 

menntun við sitt hæfi í almennum skóla. Einnig er  sjónum beint að valdeflingu og 

með hvaða hætti hún tengist háskólanámi fyrir fólk með þroskahömlun. Þá er fjallað 

um nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og snerta fólk með 

þroskahömlun og möguleika þeirra til að stunda áframhaldandi nám að loknum 

framhaldsskóla. Að lokum er umfjöllun um háskólanám erlendis sem hefur verið í 

boði fyrir fólk með þroskahömlun.  

Í öðrum kafla er fjallað um diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun sem 

hefur verið í boði á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Komið er inn á aðdraganda 
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námsins og framkvæmd. Einnig er fjallað um hvernig námið er  uppbyggt og 

markmið þess eru kynnt.  

Þriðji kafli fjallar um aðferðir og framkvæmd  rannsóknarinnar. Þar er einnig 

sagt frá markmiðum hennar og þeim aðferðum sem notaðar voru við gagnaöflun. 

Einnig er komið inn á þau siðferðilegu álitamál sem komið geta upp við framkvæmd 

rannsóknar. 

 Í fjórða og jafnframt síðasta kafla ritgerðarinnar eru niðurstöður 

rannsóknarinnar settar fram og tengdar við fræðilega umfjöllun að ofan. Í lokin er svo 

dregið saman og sagt frá helstu lærdómum sem draga má af ritgerðinni og 

rannsókninni.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

Þessi ritgerð byggir á sjónarhornum fötlunarfræði, en hún er nýleg fræðigrein sem 

hefur vaxið töluvert á síðustu árum. Rannsóknir sem gerðar voru fyrir þann tíma og 

beindust að fólki með fötlun einkenndust af læknisfræðilegum skilningi. Þrátt fyrir 

ólíkar áherslur fræðimanna sem tengja sig við fötlunarfræði í ýmsum löndum hefur 

eitt af megineinkennum fötlunarfræðinnar falist í andófi og gagnrýni á hinn 

hefðbundna læknisfræðilega skilning á fötlun. Bent hefur verið á að læknisfræðilegur 

skilningur á fötlun gangi út á að einstaklingurinn sé gallaður og að hann þarfnist 

lækninga og viðgerða (Rannveig Traustadóttir, 2006). Til mótvægis við 

læknisfræðilega sýn á fötlun hefur innan fötlunarfræðinnar á undanförnum áratugum 

þróast félagslegur skilningur á fötlun. Þrátt fyrir mismunandi áherslur beinist 

sjónarhorn slíks skilnings að samfélagslegum þáttum og að þeir eigi  sinn þátt í að 

torvelda fólki með fötlun þátttöku í hinu almenna samfélagi. Markmiðið með 

rannsóknum innan fötlunarfræðinnar hefur því verið að leiðrétta ósýnileika fólks með 

fötlun. Einnig hefur verið lögð áhersla á gagnrýni á hinn læknisfræðilega skilning á 

fötlun sem hefur átt sinn þátt í að undiroka fólk með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Þessum kafla er ætlað að fjalla um þann fræðilega grunn sem snertir 

háskólamenntun fólks með þroskahömlun. Í því skyni er fjallað  um jafnrétti til náms 

og þær stefnulýsingar sem liggja þar að baki. Því næst er fjallað um skóla án 

aðgreiningar sem á ekki síður við um háskólanám. Hugtakið valdefling er því næst 

útskýrt og hvernig það tengist viðfangsefni ritgerðarinnar. Fjallað er um þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og snerta fólk með þroskahömlun og 

möguleika þeirra á áframhaldandi námi eða atvinnumöguleika að loknum 

framhaldsskóla. 

 

1.1  Jafnrétti til náms 

Flestir nemendur sem ljúka framhaldsskóla hafa ýmsa möguleika á áframhaldandi 

námi. Í þeirra augum er þessi réttur sjálfsagður og námsframboðið mikið. Fólk með 
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þroskahömlun hefur hingað til haft afar fáa möguleika á framhaldsnámi og ekki til 

jafns við aðra í samfélaginu. Í viðurkenndri hugmyndafræði (Rannveig Traustadóttir, 

2003, 2006), núgildandi stefnuskrám (Menntamálaráðuneytið, 1998), lögum (Lög um 

málefni fatlaðra nr.59/1992) og mannréttindasáttmálum (Lög um breytingu á lögum 

um mannréttindasáttmála Evrópu, nr. 62 frá 19 maí 1994; Samningur um rétt fólks 

með fötlun frá 3.maí 2008; Menntamálaráðuneytið, 1994) á fatlað fólk að njóta allra 

almennra mannréttinda á borð við ófatlað fólk en þau mannréttindi ná einnig til 

menntunar og skólagöngu.  

Sem dæmi má nefna að í nýjasta mannréttindasáttmálanum, Samningi um 

réttindi fólks með fötlun er skýrt kveðið á í 24. grein  (Samningur um rétt fólks með 

fötlun frá 3.maí 2008) um rétt fólks með fötlun til menntunar. Til að hægt sé að 

framfylgja þessum ákvæðum þurfa slíkir möguleikar að vera fyrir hendi á öllum 

skólastigum auk símenntunar en ennþá skortir töluvert á að slíkt sé fyrri hendi. Með 

því móti er hægt að stuðla að því að virkja getu einstaklingsins til fulls og  gera 

honum kleift að öðlast reisn og tilfinningu fyrir eigin verðleikum (Samningur um rétt 

fólks með fötlun frá 3.maí 2008).  

Þrátt fyrir að margt hafi áunnist hefur verið bent á að enn skorti á að virðing 

fyrir mannréttindum, mannfrelsi og mannlegri fjölbreytni sé í hávegum höfð. 

Jafnfram að sérhver einstaklingur hafi möguleika á að fullþroska persónuleika sinn, 

hæfileika og sköpunargáfu ásamt andlegri og líkamlegri getu (Samningur um rétt 

fólks með fötlun frá 3.maí 2008). Á meðan að slíkt er ekki fyrir hendi fær 

einstaklingurinn ekki tækifæri til að njóta sín í hinu almenna skólakerfi. Með því móti 

er fötluðum  ekki gert kleift að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Til þess að sá 

réttur verði að veruleika skal samkvæmt samningnum um réttindi fólks með fötlun 

tryggja að fatlaðir séu ekki útilokaðir frá almenna menntakerfinu sökum fötlunar og 

að börn séu ekki útilokuð frá gjaldfrjálsu skyldunámi á grunnskólastigi og 

framhaldsskólastigi. Svo að allir nemendur geti stundað nám í almennum skóla þarf 

að tryggja aðgengi og viðeigandi hagræðingar sem og stuðning við einstaklinginn svo 

að hægt sé að stuðla að haldgóðri menntun. Raunin er sú að skólar landsins eru 

misvel búnir til þess að taka á móti öllum nemendum en þeim ber að virða rétt hvers 

og eins til að hljóta menntunar í sínum almenna hverfisskóla. Árangursríkar og 
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einstaklingsbundnar stuðningsaðgerðir eiga að vera boðnar fram í því umhverfi sem 

ýtir hvað mest undir framvindu í námi og félagslega þróun. Gera þarf öllum kleift að 

öðlast hagnýta og félagslega færni og er það gert með jafnri þátttöku í skólastarfi 

(Samningur um rétt fólks með fötlun frá 3. maí 2008).  

Samningurinn kveður á um að tryggja þurfi að menntun fatlaðra fari fram 

samkvæmt þeim aðferðum og leiðum sem hentar hverjum og einum. Þær 

einstaklingsbundnu stuðningsaðgerðir sem ýta hvað mest undir framvindu í námi og 

félagslega þróun verða að vera í boði svo að einstaklingar með fötlun geti lifað í 

samfélaglaginu án nokkurrar aðgreiningar. Það skal meðal annars gera með að 

auðvelda fötluðum að læra blindraletur, óhefðbundna skrift og óhefðbundnar 

tjáskiptaaðferðir og leiðir sem bæði henta þeim og geta nýst. Einnig skal greiða fyrir 

jafningjaaðstoð og handleiðslu. Í því skyni að tryggja fyrrnefnd réttindi skal ráða 

kennara sem eru sérhæfðir í þeim tjáskiptaleiðum og ef til vill nýta sér hana mikið 

sjálf og þjálfa starfsmenn og fagmenn sem starfa á öllum sviðum menntakerfisins. Sú 

þjálfun skal fela í sér vitund um fötlun og notkun bættra og óhefðbundinna aðferða, 

leiða og forma í samskiptum (Samningur um rétt fólks með fötlun frá 3.maí 2008).  

Að lokum er kveðið á um að aðildarríkin skulu tryggja fólki með fötlun kleift 

að hefja almennt nám á háskólastigi og aðgang að starfsþjálfun, fullorðinsfræðslu og 

símenntun án nokkurar mismununar til jafns við aðra (Samningur um rétt fólks með 

fötlun frá 3. maí 2008). Fólk með þroskahömlun hefur ekki jafna möguleika til 

framhaldsmenntunar og aðrir en með starfstengda diplómanáminu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands er reynt að bæta úr því og koma til móts við 

þarfir hluta hópsins á sviði menntunar. 

 

1.2  Skóli án aðgreiningar 

Þrátt fyrir að sú stefna sem kennd hefur verið við skóla án aðgreiningar hafi fyrst og 

fremst beinst að grunnskóla á hún ekki síður við um háskólanám. Því verður hér á 

eftir stuttlega fjallað um þessa stefnu og hvað í henni felst.  

Skóli án aðgreiningar er bæði menntastefna sem byggð er á hugmyndum um 

manngildi, lýðræði og félagslegt réttlæti sem og aðferð við að skipuleggja skóla, 
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skólakerfi og kennslu allra nemenda skólans (Rannsóknarstofa um skóla án 

aðgreiningar, e.d.). Með aðild Salamanca yfirlýsingarinnar, sem er viljayfirlýsing 

Menningarmálastofnunnar Sameinuðu þjóðanna (Menntamálaráðuneytið, 1994), er 

fjallað um rétt hvers barns til skólagöngu. Þar er lýst yfir þeirri sannfæringu að 

almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta 

umhverfi sem tekur fötluðum með opnu hugarfari, móta samfélag án aðgreiningar og 

koma á fót menntun fyrir alla. Í skóla án aðgreiningar er því mikilvægt að tekið sé 

mið að því hversu ólíkir nemendur og þarfir þeirra geta verið. Nemendur með 

sérþarfir hafa samkvæmt Salamanca yfirlýsingunni rétt til að ganga í sinn 

hverfisskóla og þar skal mæta þeim þörfum sem barnið hefur með viðeigandi 

kennsluaðferðum (Menntamálaráðuneytið, 1994). Réttur allra nemenda til náms í 

heimaskóla hvetur til endurskoðunar á kennsluháttum og átaks til að koma til móts 

við miklar sérþarfir nemanda í almennum námshópum. Í skóla sem aðhyllist þessa 

stefnu og aðferð er hvorki gerlegt, né boðlegt að bjóða upp á nám sem tekur mið af 

því að allir læri á sama hátt. Því er mikilvægt að verkefni séu sniðin að þörfum hvers 

og eins nemanda og taki mið af áhugasviði þeirra. Félagsleg samvera og félagslegt 

uppeldi er mikilvægt fyrir alla nemendur (Elín G. Ólafsdóttir, 2004). 

Skóli án aðgreiningar er því ferli og markmið í sjálfu sér. Markmið skóla eru 

skýr í lögum og aðalnámsskrá og snúast um að hámarka gæði náms og kennslu og 

efla færni nemenda til þátttöku í samfélaginu. Áhersla er lögð á að nemendur vinni 

saman í hópum, þar sem nemendur hafa ólíkar þarfir og styrk, en líka í hópum þar 

sem nemendur standa líkt í getu. Þetta fer eftir því hvað nemendum er ætlað að læra á 

hverjum tíma. Nemendur þurfa þó ekki alltaf að vera allir saman og vinna saman. Því 

það getur hentað sumum nemendum að fá kennslu utan skólastofu, en allir tilheyra 

bekk (Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar, e.d.). 

 

1.3  Valdefling 

Í gegnum tíðina hefur oft verið brotið á réttindum fólks með þroskahömlun og það 

ekki fengið tækifæri til að taka þátt í samfélaginu. Með áréttingu á réttindum þeirra 

hefur þessi hópur fengið aukið tækifæri til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 
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Með því að leiðrétta réttindi fólks með þroskahömlun hefur það valdelfst og upplifað 

sjálfan sig sem virkan þjóðfélagsþegn. 

Á undanförnum áratugum hefur verið æ meiri umræða um hugtakið 

valdeflingu. Þetta hugtak hefur verið mikið notað í réttindabaráttu ýmsa 

minnihlutahópa og hefur það verið notað mikið í tengslum við réttindabaráttu fólks 

með þroskahömlun síðustu ár (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006a). Valdefling hefur 

verið skilgreind á mismunandi hátt en hér á eftir verður fjallað um nokkrar 

skilgreiningar á valdeflingu. Einnig verður sjónum beint að hvað er talið hindra að 

valdefling geti átt sér stað og að lokum verður talað um valdeflandi samskipti. 

 Hvernig fólk talar um valdeflingu endurspeglar hvaða skilning það leggur í 

hugtakið. Oftast má finna þrjár tegundir þess skilnings; vald sem hlut, vald yfir og 

vald til. Sumir telja valdeflingu tengjast framkomu, getu og jafnvel hegðun. 

Zimmerman (1990) telur að til þess að manneskja geti upplifað valdeflingu - þurfi 

hún að vita af þeim möguleikum sem eru í boði. Einnig þurfi að veita henni tækifæri 

til að nýta þá færni sem hún hefur þroskað með sér til að þjálfa vald yfir þeim 

aðstæðum sem koma upp í lífinu. Ef manneskjan með þroskahömlun veit ekki að í 

boði er frekari menntun á háskólastigi leitar hún ekki eftir áframhaldandi menntun. 

Því er hægt að auka valdeflingu með því að miðla færni og upplýsingum, fjarlægja 

hindranir eða bæta aðgang að úrræðum (Sprague og Hayes, 2000).   

 Þrátt fyrir að margar skilgreiningar hafi komið fram um valdeflingu eru þó 

fræðimenn oftast sammála um hvað felst í því sem hindrar valdeflingu. Hagner og 

Marone (1995) hafa skilgreint hvaða þættir það eru sem hindra valdeflingu en þeir 

eru eftirfarandi: 

• Stofnanamiðuð þjónusta, sem gefur fólki ekki færi á að velja sér búsetuform,-

stað eða þjónustu.  

• Varkárni að hálfu starfsfólks, sem hættir til að sjá aðeins fötlunina í stað 

manneskjunnar og einblína á getuleysið í stað getunnar sem veldur því að 

raunhæfar kröfur eru ekki gerðar til þeirra.  

• Fagmennska, þegar fagmenn skilgreina þarfir og aðstæður fólks með fötlun og 

þau orð vega þyngra en orð þeirra sjálfra.  
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• Samvinnuþýðni, oft eru gerðar þær kröfur á einstaklinga sem þiggja þjónustu 

að þau séu þakklát og samvinnuþýðin.  

• Tengsl fagfólks við hvort annað, sem getur haft þær afleiðingar að erfitt sé að 

mótmæla samstafsmanni og þannig mikilvægara að halda friðinn en að mæta 

þörfum þjónustuþegans (Hagner og Marone, 1995). 

Af þessu má sjá að mikilvægt er að líta á einstaklingana sjálfa sem sérfræðinga í sínu 

lífi og því færa hefðbundna þjónustu úr höndum fagmanna og yfir til þeirra sjálfra. 

Það að hafa tækifæri til að skilgreina líf sitt, langanir, aðstæður og taka ákvarðanir út 

frá því hefur valdeflandi áhrif og styrkir einstaklinginn sem manneskju og félagsveru. 

Það virðist sem fólk skilgreini sig í gegnum félagsleg samskipti og þá viðurkenningu 

sem þau hljóta frá öðrum. Félagsstaða fólks hefur áhrif á hvernig aðrir koma fram við 

það og félagsleg samskipti og félagslegt skipulag mótar og hamlar hvers konar tengsl 

fólk getur myndað og haldið (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006a).   

Hægt er að líta á valdeflingu sem einkenni sambands sem myndast milli 

tveggja manneskja. Valdeflandi samskipti er hægt að byggja upp og geta þau átt sér 

stað bæði í gagnkvæmum samskiptum milli fólks og í félagslega samsettum 

samskiptum við samfélagið. Af reynslu fólks með þroskahömlun að dæma er ein 

tegund samskipta sem lofar góðu þegar þróa á jákvætt sjálfsálit, en það eru samskipti 

við aðrar manneskjur sem hafa upplifað svipaða reynslu og þurfa á stuðningi að 

halda. Fólk þarf að geta miðlað þekkingu sinni auk þess að hafa hag af þeim 

samskiptum. Valdeflandi samskipti geta átt sér stað þó að munur sé á getu eða 

tjáningu. Þau samskipti geta átt sér stað þegar horft er á manneskjuna í stað þeirrar 

skerðingar sem hún býr við. Þar er líklegt að notast þurfi við sveigjanlegar og 

fjölbreyttar samskiptaaðferðir, því fólk sem notar ekki mikið talmál reiðir sig meira á 

þau óyrtu skilaboð sem við öll notum eða aðrar tjáskiptaleiðir (Sprague og Hayes, 

2000). 

Valdefling tengist sjálfsskilningi með þeim hætti að ef þegar einstaklingur 

valdeflist breytist sjálfsskilningur hans. Þróun sjálfsskilnings og valdeflingar er 

ævilangt ferli að mati Borlands og Ramcharan (2002). Þeir telja að mikilvægt sé að 

fara fjölbreyttar leiðir þó að mannleg samskipti (face to face) sé nú alltaf 

ákjósanlegust þegar að þroska eigi valdeflingu og sjálfsskilning. Þegar að manneskja 
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með þroskahömlun upplifir sig ekki sem byrði á fjölskyldu sinni eða samfélaginu, 

heldur sem gagnlegur þjófélagsþegn sem hafi sömu réttindi og aðrir til menntunar 

hefur það mikil áhrif á sjálfsskilnings hans. Hann sér sig því ekki sem aðgreindan 

einstakling heldur sem einstakling sem hefur sömu réttindi og aðrir (Ramcharan og 

Borland, 2002).  

 

1.4  Íslenskar rannsóknir 

Ekki hafa verið gerðar neinar rannsóknir hér á landi á háskólanámi fyrir fólk með 

þroskahömlun þar sem slíkt nám hefur ekki verið í boði en hins vegar hafa verið 

gerðar nokkrar nýlegar rannsóknir á framhaldsskólanum og væntingum nemenda af 

honum loknum. Þessi kafli fjallar um þær rannsóknir. Byrjað verður að segja frá 

rannsókn Maríu Hildiþórsdóttur (2006), en hún kannaði óskir og möguleika ungs 

fólks með fötlun til framhaldsnáms að framhaldsskóla loknum. Því næst er fjallað um 

rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2005) sem fjallar um tilfærslu nemenda með 

fötlun frá framhaldsskóla og yfir í atvinnulíf. Að lokum er svo sagt frá 

vettvangsrannsókn Soffíu U. Björnsdóttur (2008) sem hafði það markmið að kanna 

háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun erlendis, meðal annars á Nýja Sjálandi, 

Írlandi og Norðurlöndunum. 

Í meistaraprófsverkefni sem María Hildiþórsdóttir (2006) framkvæmdi 

kannaði hún möguleika fatlaðs fólks til náms að loknum framhaldsskóla. Hún 

framkvæmdi eigindlega rannsókn þar sem hún ræddi við sex einstaklinga með fötlun 

sem allir voru á aldrinum 20 til 23 ára og höfðu lokið framhaldsskóla. Hún spurði þá 

um námsóskir sýnar og væntingar til vinnu. Niðurstöður hennar sýndu að fáir 

valkostir voru í boði fyrir þennan hóp nemanda þó að óskir þeirra væri að halda áfram 

frekari námi eða velja símenntun ásamt vinnu á almennum vinnumarkaði með 

stuðningi. Þá lítur María svo á að hægt sé að skipta óskum ungs fólks í þrjá hópa: 

• Ungt fólk með fötlun vill gjarnan fara á almennan vinnumarkað og stunda 

símenntun í formi einstakra námskeiða. 
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• Ungt fatlað fólk vill gjarnan fá samfellt nám á móti vinnu. Óskir þessa hóps 

koma að hluta fram vegna þess að erfitt hefur reynst fyrir suma að fá vinnu að 

loknum framhaldsskóla. Þeir sem hafa fengið vinnu eru í oftast í litlu 

starfshlutfalli, algengt að það sé undir 50%. Einnig varð hún vör við 

sjónarmið þeirra að ungt fólk vildi læra meira og viðhalda þeirri þekkingu sem 

þau höfðu tileinkað sér í framhaldsskóla og setja hana í víðara samhengi. 

• Ungt fólk með fötlun er ekki endilega tilbúið að fara út á vinnumarkaðinn 

strax að loknum framhaldsskóla og vill gjarnan hafa möguleikann á fullu 

námi. Meðal þátttakenda hennar komu fram óskir um tækifæri til að stunda 

nám á háskólastigi (María Hildiþórsdóttir, 2006). 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2005) fjallar um tilfærslu ungmenna úr framhaldsskóla 

yfir í atvinnulíf. Hún framkvæmdi rannsókn þar sem markmið hennar var tvíþætt. 

Annars vegar að varpa ljósi á það hvernig tveir framhaldsskólar standa að tilfærslu 

nemenda með fötlun yfir í atvinnulíf en í því skyni tók hún viðtöl við kennara þeirra 

skóla. Hins vegar að veita innsýn í reynslu nemenda með fötlun og foreldra þeirra af 

tilfærsluferlinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005).  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til að hin læknisfræðilega sýn á fötlun 

stýrði mikið þeirri vinnu sem fram fór á starfsbrautum framhaldsskólanna, námið fór 

að miklu leyti fram í aðgreindum kennslustofum og þeir ekki taldir vera hæfir til að 

stunda nám í almennum námskeiðum sökum fötlunar sinnar. Einnig kom fram í 

samtali við kennara beggja skólanna að þeir töldu nemendurna ekki færa um að sinna 

starfi úti á hinum almenna vinnumarkaði og því hentuðu verndaðir vinnustaðir þeim 

betur. Einnig kom fram að kennararnir gerðu ekki neinar áætlanir um tilfærslu yfir í 

atvinnulíf fyrir nemendur sína. Það kom fram í viðtölum við kennara að þeir leituðu 

eftir starfsþjálfunarplássum fyrir nemendur sína samkvæmt óskum þeirra og voru 

nemendur ánægðastir þegar það var gert. Þegar nemendur voru sendir í starfsþjálfun á 

verndaða vinnustaði sem þeir höfðu ekki sóst eftir voru þeir ekki ánægðir. 

Niðurstöður hennar benda einnig á að ungmennin hafi ekki fengið tækifæri til að taka 
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þátt í almennum námskeiðum skólans þrátt fyrir óskir þeirra um það. Einn nemandinn 

fékk þó að reyna sig í almennum námskeiðum og líkaði sú reynsla mjög vel en fékk 

ekki að halda áfram þrátt fyrir óskir um það. Báðir viðmælendur hennar lýstu því 

hversu mikilvægt það væri að fá tækifæri til að kynnast ófötluðum nemendum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi einnig fram á að kennararnir töldu það 

ekki í sínum verkahring að útvega nemendum sínum vinnu að skólagöngu lokinni. 

Það kom einnig fram að nemendurnir og foreldrar þeirra lögðu mikið upp úr starfi á 

almennum vinnumarkaði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2005). 

 Soffía Unnur Björnsdóttir (2008) kannaði hvernig háskólanám fólks með 

þroskahömlun væri háttað erlendis í því skyni að geta nýtt þá þekkingu til þess að 

byggja upp svipað námsúrræði hér heima. Hún kannaði tvo háskóla  á Nýja Sjálandi 

sem buðu upp á nám fyrir fólk með þroskahömlun og auk þess skoðaði hún 

Lýðháskóla í Svíþjóð og Danmörku sem einnig buðu upp á nám fyrir fólk með 

þroskahömlun (Soffía Unnur Björnsdóttir, 2008). 

Á Nýja Sjálandi, nánar tiltekið í bænum Christchurch, má finna tvenns konar 

námsúrræði fyrir fólk með þroskahömlun að loknum framhaldsskóla. Í öðrum 

skólanum, sem var tækniháskóli, var nám í boði í sérdeild. Hinn skólinn var sérskóli 

og var einungis ætlaður nemendum með þroskahömlun. Markmiðið með náminu var 

það sama í stórum dráttum, að kenna nemendum sjálfstyrkingu og valdeflingu svo 

þeir yrðu tilbúnir fyrir þá ábyrgð sem fylgdi því að verða fullorðinn. Einnig var lögð 

mikil áhersla í báðum skólunum að námið nýttist nemendum í daglegu lífi og var 

mikið lagt upp úr því að nemendur upplifðu ólíka hluti og færu í vettvangferðir. 

Árangurinn var mældur í því hversu vel tókst til að efla nemandann en ekki hversu 

hátt nemandinn skorar á prófum, enda er ekki mikið lagt upp úr þess háttar mælingu. 

Þessi leið miðar að því að gefa nemendum sem ekki fengu tækifæri til að njóta sín á 

grunnskólagöngu sinni að gera það nú og byggja upp sjálfsmynd sína (Soffía Unnur 

Björnsdóttir, 2008). 

Lýðháskólar á Norðurlöndum eiga það sameiginlegt að vera opnir fyrir alla, 

og leggja mikla áherslu á aðgengi þeirra sem ekki hafa jöfn tækifæri til náms og fulla 

samfélagsþátttöku. Í Svíþjóð var boðið upp á tvennskonar nám fyrir fólk með 
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þroskahömlun eftir því hvort að nemendur hefðu lokið framhaldsskóla í sérdeild eða 

sérskóla. Námið var þó aðgreint frá öðru námi. Í Kaupmannahöfn er engin krafa gerð 

um framhaldsskólamenntun en námið er skipt eftir því hvort þú hafir hana eða ekki. 

Það kom svo á daginn að engin einstaklingur með þroskahömlun stundaði þar nám og 

ekki var aðgengi fyrir líkamlega fatlað fólk (Soffía Unnur Björnsdóttir, 2008). 

Í niðurstöðunum veltir hún upp hugmyndum um hvað það er sem Íslendingar 

geti lært af og nýtt í uppbyggingu og þróun á háskólanámi fyrir fólk með 

þroskahömlun. Á Íslandi er hefð fyrir því að meta  árangur náms á skriflegan máta 

þ.e. með lokaprófum eða ritgerðum, þessar matsaðferðir henta sjaldan fólki með 

þroskahömlun og er því árangurinn mældur út frá því hversu vel tekst að byggja 

einstaklinginn upp. Einnig er námið erlendis byggt upp með valdeflingu í huga og 

lögð er áhersla á að gefa þeim sem ekki fengu tækifæri á að njóta sín í grunnskóla að 

gera það nú (Soffía Unnur Björnsdóttir, 2008). 

Líkt og við mátti búast voru niðurstöður rannsóknar Maríu (2006) á þá leið að 

viðmælendur hennar óskuðu eftir áframhaldandi námi að framhaldsskóla loknum. 

Löngunin til að læra meira var augljós, hvort sem það væri nám með starfi eða fullt 

nám. Við lestur rannsóknar Hrafnhildar (2005) kom það á óvart að þrátt fyrir að 

nemendur á starfsbrautum framhaldsskóla hljóti starfsnám og starfsþjálfun leiði það 

ekki endilega til atvinnu eftir útskrift og að kennarar þeirra telji það ekki í sínum 

verkahring að aðstoða nemendur og foreldra við leit að atvinnu. Niðurstöður 

rannsóknar Soffíu (2008) leiddu það í ljós að þær matsaðferðir sem gjarnan er notast 

við hér á landi henta sjaldan fólki með þroskahömlun, því leggur hún til að árangur 

námsins sé metin eftir því hversu vel tekst að efla nemandann líkt og gert er á Nýja 

Sjálandi. 

 

 

1.5  Háskólanám erlendis 

Háskólanám fyrir fólk með þroskahömlum er þekkt annars staðar í heiminum en þó 

með ólíkum hætti en hér heima. Nám sem er í boði erlendis er gjarnan í sérskólum 

eða sérdeildum. Háskólanám erlendis miðar að því að bjóða upp á áframhaldandi nám 
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að loknum framhaldsskóla við hæfi sem miðar af því að tryggja fólki með 

þroskahömlun jöfn réttindi á við aðra til menntunar, gefa einstaklingnum tækifæri á 

þroska sjálfan sig og breyta viðhorfum samfélagsins (Trinity Collage Dublin, e.d; 

Institute for Community Inclusion, 2006).  

 Í Trinity Collage í Dublin er í boði háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun. 

Um er að ræða tveggja ára nám sem veitir skýrteini í lokin. Námið lítur að fræðilegu 

námi, einstaklingsþroska og starfsnámi. Skyldunámskeiðin eru ætluð að auka þá 

lífsfærni sem er mikilvæg í nútímasamfélagi.  

Þar er einnig staðsett alþjóðlegt fræðasetur sem hefur það að markmiði að 

auka samfélagslega þátttöku fólks með þroskahömlun. Það er meðal annars gert með 

því að bjóða upp á símenntun fyrir einstaklinga með þroskahömlun og með 

fötlunarfræðirannsóknum sem stuðla samfélagslegum breytingum. Sú menntun sem 

þarna er í boði er byggð upp sem símenntun (lifelong- learning). Einnig hefur setrið 

fengið viðurkenningu sem rannsóknarsetur en stefna þess er einnig að auka 

samfélagslega þátttöku einstaklinga með fötlun og fjölskyldna þeirra. Það er meðal 

annars gert með fötlunarfræðirannsóknum (disability research), en þær miðast að því 

að nemendur með þroskahömlun taka þátt í rannsókn með einum eða öðrum hætti. 

Þeir geta verið ráðgjafar, með-rannsakendur eða framkvæmt sína eigin rannsókn. Til 

að auka blöndun í skólanum, var farið af stað með mentoraverkefni, þar sem 

nemendum í skólanum var boðið að aðstoða nemendur með þroskahömlu að aðlagast 

skólaumhverfinu og vinna saman að verkefnum (Trinity Collage Dublin, e.d.). 

 Í Bandaríkjunum er einnig til sambærilegt setur og var það stofnað fyrir 

rúmlega fjörutíu árum. Það kallast ICI (Institute for Community Inclusion) sem 

stendur fyrir stofnun fyrir samfélagslega blöndun á íslenskri tungu. Þessi stofnun 

hefur meðal annars haft það að markmiði að stuðla að því að fólk með þroskahömlun 

fái tækifæri til samfélagslegrar þátttöku. Til þess að tryggja að þetta geti orðið að 

veruleika hefur stofnunin boðið upp á fjölbreytt úrræði, s.s. nám, ráðgjöf og 

starfsþjónustu. Á heimasíðu þessarar stofnunar 

(http://www.communityinclusion.org/) er að finna grein um framhaldsmenntun að 

loknum framhaldsskóla. Í henni segir að sú reynsla sem einstaklingur upplifi í 

háskóla megi mæla á mörgum sviðum. Þar má telja; aukna fræðilega þekkingu, aukna 
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einstaklingsfærni, aukna starfsmöguleika og aukið sjálfstæði, sjálfstraust og 

sjálfseflingu. Auk þess birtist ávinningur námsins einnig í aukinni sjálfsvirðingu, sem 

á sér ekki síst stað þegar nemendur hætta að líta á sig sem utangarðs og fara að líta á 

sig sem hluta af bekknum. Að vera þátttakandi í háskólaumhverfinu, stunda nám og 

læra á umheiminn krefst mikils þroska og undirbýr sá lærdómur einstaklinga undir 

það sem þarf til að lifa innihaldsríku lífi. Þegar allir hafa jöfn tækifæri að 

framhaldsskóla loknum gefur það til kynna að trúað sé á farsæld allra í lífinu 

(Institute for Community Inclusion, 2006). 

Í greininni kemur einnig fram að árið 2006 voru alls 110 námstilboði í boði 

fyrir þennan hóp í 28 fylkjum Bandaríkjanna. Þar segir frá þrenns konar skipulögðum 

námstilboðum, en sum þeirra eru sameiginleg fyrir framhaldsskólastig: 

• Blandað skipulag (mixed/ hybrid model): Þar taka nemendur þátt í 

félagslegum athöfnum og/ eða bóklegum tímum, en hljóta ekki alltaf einingar 

fyrir. Auk þess taka nemendur áfanga með öðrum nemendum með 

þroskahömlun, og eru þessir áfangar gjarnan kallaðir lífsfærni (life skills). 

Nemendur geta hlotið starfsreynslu utan eða innan skólans. 

• Efnislega aðgreint skipulag (substantially separate model): Nemendur taka 

einungis þátt í tímum með öðrum nemendum með þroskahömlun. Þeir fá 

tækifæri til að taka þátt í almennum félaglegum athöfnum og geta mögulega 

fengið starfsreynslu í gegnum laus störf í skólanum. 

• Einstaklingsbundið stuðnings skipulag (inclusive individual support 

model): Nemendur þiggja einstaklingsbundna þjónustu (s.s. mentor eða 

aðstoðarkennara) í námskeiðum eða við vinnslu verkefna. Sýn nemandans 

sem einstaklings og starfsmarkmið hans stjórnar þjónustunni. Ekkert 

sérnámskeið fer fram í skólanum heldur er áherslan á að hver nemandi ákveði 

starfsmarkmið sitt  og hvað hann vilji vinna við að náminu loknu. Það stýrir 

ferli námsins og starfsreynslu sem nemandinn  velur (s.s starfsnám eða 

iðnnám) (Institute for Community Inclusion, 2006).  

 

Háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun er með ólíku móti erlendis enda margir 

skólar sem bjóða upp á slíkt háskólanám. Markmið með námsframboðunum er að 
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bjóða upp á  áframhaldandi nám við hæfi að loknum framhaldsskóla sem miðar af því 

að tryggja jöfn réttindi á við aðra  til menntunar, auk þess að gefa einstaklingum 

tækifæri á þroska sjálfan sig og breyta viðhorfum í samfélaginu til hins betra. Það má 

velta því fyrir sér hvaða skilaboð er verið að senda út í samfélagið þegar að nám fyrir 

fólk með þroskahömlun er aðgreint frá öðru háskólanámi og í sumum tilvikum þar 

sem nemendur taka þátt í tímum en hljóta ekki einingar fyrir. Einstaklingsbundin 

stuðningur við skipulag náms sem er í boði í sumum skólum Bandaríkjanna virðist 

mér þó vera það skipulag sem hentar best til þess að breyta viðhorfi í samfélaginu og 

tryggja að námið skili þeim ávinningi fyrir nemendur sem vonast er eftir. 

 

1.6  Samantekt 

Til þess að fólk með þroskahömlun geti notið sömu réttinda og aðrir samfélagsþegnar 

er mikilvægt að háskólanám bjóðist þeim. Sú opinbera menntastefna sem er við lýði 

miðar af því að tryggja þessi réttindi. Með því að tryggja þann rétt er þeim gert kleift 

að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og upplifa sig jafna öðrum en ekki 

aðgreinda frá samfélaginu. Sú valdefling sem á sér stað má meðal annars merkja með 

þessu móti, en hún getur einnig átt sér stað þegar að einstaklingurinn er metinn af 

verðleikum. Þær íslensku rannsóknir sem fjallað er um hér að ofan gefa til kynna að 

fólk með þroskahömlun hafa ekki þrátt fyrir stefnu Menntamálaráðuneytis og þeim 

mannréttindasáttmálum sem Ísland eru aðilar að, fengið tækifæri til þess að vera 

virkir og fullgildir þjóðfélagsþegnar. Háskólanám erlendis sem er í boði fyrir þennan 

hóp miðar af því að auka samfélagslega þátttöku þeirra, en setja má spurningarmerki 

við þá aðferð sem farin er til að ná því markmiði. Með aðgreiningu í skólum er gefið 

til kynna að þeir nemendur séu ekki hæfir, né hafi rétt á þátttöku í almennum skólum 

eða samfélagi. 
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2. Háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun 

Hér á eftir verður fjallað um Háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun sem hófst 

haustið 2007 og er við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í kaflanum er aðdraganda 

námsins lýst, framkvæmdinni og helstu álitamálum. Námið er nýtt af nálinni og því 

eru ekki til neinar opinberar heimildir um það. Kaflinn byggir því á formlegum og 

óformlegum viðtölum við umsjónarmenn námsins þær Guðrúnu V. Stefánsdóttur og 

Vilborgu Jóhannsdóttur sem og skipulagsskrá námsins sem er óútgefin var samþykkt 

af háskólaráði þáverandi Kennaraháskóla Íslands, vorið 2007.   

 

2.1  Aðdragandi námsins 

Sú staðreynd hefur blasað við hér á landi að fólk með þroskahömlun hefur ekki átt 

kost á háskólanámi eða öðru framhaldsnámi eftir að framhaldsskóla lýkur. Til að leita 

úrlausna á þessu tóku Kennaraháskóli Íslands, nú Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

Fjölmennt fullorðinsfræðsla fatlaðra og Þroskahjálp, hagsmunasamtök fatlaðra, 

höndum saman og hófu umræður um möguleika á að þróa starfstengda námsleið fyrir 

þennan hóp. Frá upphafi var lögð áhersla á að slíkt nám þyrfti að brúa bilið milli 

framhaldsskóla og atvinnulífsins að námið gæfi af sér aukna möguleika til 

atvinnutækifæra. Hópurinn þróaði tillögur sem samþykktar voru í yfirstjórn 

Kennaraháskóla Íslands í febrúar 2007 og ákveðið var að sett yrði á laggirnar 

rannsóknartengt tilraunaverkefni til tveggja ára á vegum Kennaraháskólans, nú 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands á þroskaþjálfabraut. Það var svo á vordögum 

2007 sem Menntamálaráðuneytið gaf Kennaraháskólanum brautargengi til þess að 

hefja 60 eininga starfstengt diplómanám þá um haustið. Frá upphafi var lögð áhersla á 

að um tilraunaverkefni væri að ræða sem byggði á skýrum árangurstengdum 

markmiðum og vel skilgreindum kröfum sem grundvöll diplómunnar (sjá fylgiskjal). 

Rektor fól Guðrúnu V. Stefánsdóttur lektor og Vilborgu Jóhannsdóttur lektor 

að leiða undirbúning og skipulag fyrir hönd þáverandi Kennaraháskóla Íslands, auk 
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þess sem þær hafa borið ábyrgð á eftirfylgd og rannsóknarþætti námsins. (Guðrún V. 

Stefánsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, e.d.).   

 Námið var auglýst síðar en annað nám við Kennaraháskóla Íslands þetta haust 

og umsóknarfrestur var skammur sökum skamms undirbúnings. Inntaka nemenda var 

með sama hætti og almennt tíðkast við Menntavísindasvið, þ.e. að tekið var mið af 

fyrra námi á framhaldsskólastigi, reynslu af störfum á vettvangi námsins sem og 

áhuga umsækjanda á starfsvettvangi og félagsfærni. Alls voru 23 nemendur teknir inn 

í diplómunámið (Sjá fylgiskjal).    

Markmið þeirra sem að náminu stóðu var að bjóða upp á starfstengt 

diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun að loknum framhaldsskóla líkt og kveðið 

er á hér að ofan og um leið auka möguleika þeirra á auknum atvinnutækifærum úti á 

hinum almenna vinnumarkaði að loknum námi. Einnig var markmiðið að veita þeim 

möguleika til fullrar samfélagsþátttöku (Sjá fylgiskjal). 

Frá upphafi var gert ráð fyrir að fjármagn það sem Háskólinn lagði til námsins 

væri sama fjármagn og væri á hvern annan nemanda í háskólanámi. Stjórn 

Fjölmenntar samþykkti því að styrkja námið sem svarar til eins stöðugildis. Aðkoma 

Fjölmenntar hefur verið í því formi að kennarar frá Fjölmennt hafa tekið þátt bæði í 

námskeiðum, vettvangsnámi og að byggja upp Mentorakerfi. Þrátt fyrir þessa aðkomu 

Fjölmenntar hefur Menntavísindasvið borið ábyrgð á náminu og umsjónarmenn þess 

hafa séð um allt ytra skipulag námsins (Guðrún V. Stefánsdóttir, munnleg heimild, 

apríl 2007).  

 

2.2  Framkvæmd námsins 

Frá upphafi lá fyrir sú grundvallarstefna að nemendur í diplómanámi stunduðu nám í 

námskeiðum með ófötluðum nemendum háskólans (Sjá fylgiskjal). 

Námið skiptist í grunnámskeið sem eru: Samskipti, tjáning og vinnulag og 

Inngangur að fötlunarfræði, valnámskeið en þau velja nemendur þvert á brautir á 

Menntavísindasviði og vettvangsnám (sjá nánar fylgiskjal).  Hér á eftir verður fjallað 

stuttlega um þessi námskeið.    
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2.2.1 Grunnnámskeið 

Aðeins eitt  námskeið var skipulagt sérstaklega fyrir hópinn en það var námskeiðið 

Samskipti, tjáning og vinnulag. Ástæðan fyrir því að boðið var upp á þetta námskeið 

var að námið hófst seinna en annað nám við Háskólann. Þetta námskeið miðaði að 

því að kynna háskólaumhverfið fyrir þeim, vinnulag í háskóla, ásamt því að áhersla 

var lögð á tjáningu, sjálfstyrkingu og  eins fengu nemendur tækifæri til að gera sér 

grein fyrir eigin áhugasviði (Háskóli Íslands, 2008 nóvember). 

Seinna grunnnámskeiðið, Inngangur að fötlunarfræði,  var kennt ásamt fyrsta 

árs nemum á þroskaþjálfabraut. Þar unnu nemendur að verkefnum í blönduðum 

hópum, þar sem þeir framkvæmdu samvinnurannsóknir sem beindust að  

málaflokkum  fatlaðs fólks. Nemendur sóttu einnig sameiginlega fyrirlestra um 

fötlunarfræði (Háskóli Íslands, 2009a febrúar). 

 

2.2.2 Valnámskeið 

Á seinna árinu fengu nemendur svo tækifæri til að velja sér námskeið sem þeir nýttu 

sér til að styrkja sig á völdum starfsvettvangi. Í boði voru mörg námskeið en hér á 

eftir verður tveimur þeirra lýst stuttlega en þau eru Tjáskipti í starfi með fötluðum og 

Matur, menning og heilsa. 

Í námskeiðinu Tjáskipti í starfi með fötluðum var leitast við að kenna sem 

flestar aðferðir til tjáskipta. Tákn með tali er tjáskiptaaðferð sem notuð er mikið á 

leikskólum, en þeir nemendur í diplómanáminu sem voru í þessum áfanga voru 

einnig í starfsnámi á leikskólum. Nemendurnir unnu nokkur verkefni með Tákn með 

tali og tengdu þeir verkefnin við starfsnámsstaðina sem þeir voru á. Sem dæmi unnu 

þeir söngbók með þeim lögum sem sungin voru á leiksskólunum og settu viðeigandi 

tákn við (Háskóli Íslands, 2008 febrúar). 

  Í námskeiðinu Matur, menning og heilsa var áhersla lögð á að kenna 

nemendum um hollar matarvenjur og hvernig ætti að matreiða holla rétti. Kennslan 

skiptist í bóklega tíma, þar sem nemendur fengu fræðslu um hreinlæti, hollt mataræði 

og matreiðsluaðferðir. Í verklegu tímunum matreiddu nemendur holla rétti í tveggja 
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manna hópum og svo snæddu þeir réttina saman í lok tímans. Nemendur unnu einnig 

verkefni þar sem þeir lásu bækling Lýðheilsustöðvar um mataræði og næringarefni  

og gerðu úrdrátt úr honum (Háskóli Íslands, 2008 apríl). 

 

2.2.3 Starfsnám 

Ásamt því að vera í einum áfanga á önn voru nemendur einnig í starfsnámi þar sem 

markmiðið var að gefa nemendum færi á að undirbúa sig til þeirra starfa sem 

Menntavísindasvið menntar nemendur til á þeim starfsvettvangi sem áhugi þeirra lá. 

Einnig var markmiðið að nemendur kynnist hagsmunagæslu fatlaðra, lærðu um 

réttindi og skyldur á vinnustað sem og upplifi mikilvægi samskipta á vinnustað. 

Nemendur stunduðu starfsnám á leikskólum, félagsheimilum og bókasöfnum (Sjá 

fylgiskjal). 

 

2.2.4 Mentorar 

Til að aðstoða nemendur í námskeiðum og til að stuðla að þátttöku nemenda í 

háskólasamfélaginu var þróað svonefnt mentorakerfi. Í því skyni var nemendum á 

þroskaþjálfabraut, kennarabraut og leikskólakennarabraut boðið upp á valnámskeið 

sem var 6 einingar. Oftast voru nemendurnir sem skráðu sig í þennan áfanga sjálfir 

nemendur í áfanganum sem diplómanemendurnir völdu sér. Hlutverk mentora fólst 

meðal annars í því að aðstoða diplómanemendur við að skipuleggja sig og aðlagast 

háskólaumhverfinu, aðstoða við vinnslu á verkefnum og skilum þeirra til kennara, 

styðja nemendur í félagslegum aðstæðum og í hópavinnu og hvetja þá til að ákveða 

sína aðstoð sjálfir. Hlutverk mentora getur verið misjafnt og fer bæði eftir áfanga og 

nemanda en allra mikilvægast er að tryggja það að jafnrétti ríki í áfanganum sjálfum 

og skólanum. Það er hægt að gera með því að vera góð fyrirmynd en að mínu mati 

eru það diplómanemendurnir sjálfir sem breyta viðhorfum í garð fólks með 

þroskahömlun með því einu að vera þeir sjálfir og leggja sig fram við námið (Háskóli 

Íslands, 2009b febrúar). 
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2.3 Samantekt 

Eins og fram hefur komið er þetta nám tilraunaverkefni og jafnframt þróunarverkefni 

sem er enn í mótun. Háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun hefur ekki verið í boði 

erlendis með þessu móti. Því hefur ekki verið hægt að færa þær hugmyndir og 

aðferðir sem þróaðar hafa verið erlendis yfir á námið hér. Það hefur því krafist 

mikillar vinnu af hálfu skipuleggjendum námsins sem hafa samt sem áður staðið vel 

að undirbúningi, uppbyggingu og framkvæmd námsins. Brugðist var við þeim 

áskorunum sem komu upp með jákvæðni og lausnamiðun að leiðarljósi. Sem dæmi 

má nefna mentoraáfangann sem var ekki áætlaður inn í tilraunaverkefnið í upphafi, en 

þegar reynslan leiddi það í ljós að nemendur diplómanámsins gætu þurft á leiðsögn 

að halda, var brugðið á það ráð að bjóða nemendum upp á valáfanga sem miðaði af 

því að aðstoða diplómanemendur við skipulag námsins, verkefnavinnu eða félagslega 

aðlögun. 
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3. Aðferðir og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla leitast ég við að kynna þær aðferðir sem ég notaði við rannsókn mína. 

Í upphafi setti ég fram rannsóknarspurningu sem ég hafði til viðmiðunar í spurningum 

sem ég studdist við í viðtölum mínum við nemendur. Tilgangur minn var að kanna 

hvaða áhrif það hefði á fólk með þroskahömlun að fá tækifæri til að stunda nám í 

almennum háskóla með ófötluðum nemendum. Því setti ég fram rannsóknarspurningu 

sem er svo hljóðandi: Hvernig lýsir sú valdefling sér sem á sér stað hjá þeim 

nemendum sem stunda núna starfstengt diplómanám við Háskóla Íslands? Til að leita 

svara við þessari rannsóknarspurningu tók ég viðtöl við fjóra einstaklinga með 

þroskahömlun sem áttu það sameiginlegt að vera nemendur í starfstengdu 

diplómanámi við Háskóla Íslands. Auk þess aflaði ég gagna með rýnihópaviðtali, þar 

sem þrír nemendur í starfstengdu diplómanámi tóku þátt. 

  Þessi kafli fjallar um þær aðferðir sem voru notaðar við rannsóknina og um 

framkvæmd hennar og þá þróun sem átti sér stað á meðan á rannsókninni stóð. Einnig 

koma til umræðu þær aðferðafræðilegu áskoranir og þau siðferðilegu álitamál sem ég 

stóð frammi fyrir á meðan á rannsókn minni stóð.  

 

3.1  Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hlutu ekki mikla athygli eða viðurkenningu sem 

vísindaleg aðferð í félagsvísindum fyrr en á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar. Fyrir 

þann tíma þótti gagnlegast að lýsa heiminum með megindlegum aðferðum. Þessar 

megindlegu aðferðir þóttu þó ekki nálgast ákveðna þjóðfélagshópa sem voru í 

minnihluta nægilega vel, en margir hafa bent á að eigindlegar aðferðir henti betur til 

þeim tilgangi (Bogdan og Biklen, 1998; Sóley S. Bender, 2003). 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir beinast að daglegri reynslu fólks og hvaða 

merkingu fyrirbæri, hugtök eða atburðir hafa í lífi þess. Litið er svo á að öll 

sjónarhorn séu jafn mikilvæg og verðug þess að þau séu rannsökuð. Gögnunum er 

ætlað að vera rík af lýsingum af fólki, stöðum og samtökum. Erfitt hefur reynst að 

staðla þær upplýsingar sem koma fram því að rannsóknarspurningarnar eru ekki 
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byggðar upp með tilbúnum stöðluðum valmöguleikum, heldur eru þær settar fram til 

að rannsaka upplifun fólks í öllum sínum margbreytileika. Á meðan á framkvæmd 

eigindlegrar rannsóknar stendur getur sjónarhorn hennar þróast samhliða 

gagnaöfluninni, þar sem algengt er að stöðugt bætist við nýjar upplýsingar. Opin 

rannsóknarspurning er sett fram í byrjun en hún getur verið að þróast og breytast í 

gegnum rannsóknina. Markmiðið er ekki að fá fram bein svör eða staðreyndir heldur 

að skoða hvernig viðmælendur upplifa sjálfa sig og aðstæður sínar. Rannsakanda er 

umhugað að skilja hegðun út frá sjónarhorni og reynslu viðmælandans. 

Utanaðkomandi áhrif skipta þar minna máli (Bogdan og Biklen, 1998). 

 Eigindlegar rannsóknir byggja á lýsandi gögnum (descriptive data) og þar af 

leiðandi er hið skrifaða orð mjög mikilvægt. Í skrifum er talið mikilvægt að vitna í 

gögn til að undirstrika það sem kemur fram í niðurstöðum. Því hafa sumir lýst þessari 

rannsóknaraðferð sem frásögubyggðri (anecdotal). Einnig er litið svo á að ferli 

rannsóknar sé ekki síður mikilvægur þáttur en niðurstöður hennar (Bogdan og Biklen, 

1998). Algengasta aðferðin er eigindleg viðtöl og verður sagt betur frá þeim hér að 

neðan (Lichtman, 2006; Mason, 2002). 

 

3.2  Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir lýsi ég framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst fjalla ég um þátttakendur og 

aðgengi, síðan gagnasöfnun og gagnagreiningu og að lokum um þá siðferðilegu þætti 

sem ég stóð frammi fyrir við framkvæmd rannsóknar minnar og ábyrgð rannsakanda. 

 

3.2.1 Þátttakendur og aðgengi 

Þátttakendur í rannsókn minni voru átta talsins, fjórir þátttakendur í 

einstaklingsviðtölum auk móður eins viðmælandans. Einnig stofnaði ég rýnihóp en í 

honum voru þrír þátttakendur. Tilgangur minn með þessum viðtölum var að öðlast 

betri skilning á reynslu og viðhorfum nemenda til starfstengda diplómanámsins. 
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Þar sem markmið mitt var að fá sem fjölbreyttustu mynd af viðfangsefni 

rannsóknar minnar leitaðist ég við að fá ábendingar frá kennurum og 

umsjónarmönnum námsins um hvaða nemendur gætu haft áhuga á að taka þátt í 

rannsókn sem þessari, því þeir þekktu nemendurna. Var þetta auðsótt og ég hafði 

síðan samband við tilvonandi viðmælendur mína beint og bað þá um að hitta mig í 

skólanum vegna þess að sá staður er þeim kunnugur þar sem þeir hafa verið 

nemendur við háskólann í nær tvö ár. Allir viðmælendur mínir samþykktu að taka 

þátt í rannsókninni, en einn þátttakandi í rýnihópnum komst ekki á tilsettum tíma og 

annar kom en fór þegar að hópviðtalið var um það bil að hefjast. Því urðu 

þátttakendur í rýnihóp aðeins þrír talsins í stað fimm í upphafi. Þátttakendur mínir í 

einstaklingsviðtölunum voru fjórir talsins og fóru öll viðtölin nema eitt fram í 

skólanum þar sem þeir auk mín stunduðu nám. Í viðtalinu sem ekki fór fram í 

skólanum fór fram á heimili viðmælandans þar var móðir hans viðstödd og kom hún 

með innlegg frá sinn reynslu og upplifun af náminu. Viðmælendur mínir voru á 

aldrinum 22 til 29 ára og voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu.  

 

3.2.2 Gagnasöfnun 

Hér verður gert nánari grein fyrir gagnasöfnun rannsóknarinnar, fjallað um eigindleg 

viðtöl og rýnihópaviðtöl, hvernig viðtölunum var háttað og hvernig rannsóknin 

þróaðist. 

 Í rýnihópaviðtalinu notaðist ég við sömu spurningar og ég hafði útbúið fyrir 

einstaklingsviðtölin. Mig langaði að öðlast betri skilning á reynslu og upplifun 

nemenda í starfstengda diplómanáminu.  

Eigindleg viðtöl  

Tilgangur með eigindlegum viðtölum er að safna upplýsingum frá viðmælendum um 

það efni sem verið er að rannsaka. Algengt er að nota hálf opin viðtöl en til að 

undirbúa þau útbýr rannsakandinn spurningar sem hann styðst við í viðtölunum 

(Mason, 2002). Í rannsókn minni nýtti ég þessa aðferð. Hún hentar vel þegar að 

rannsakandinn sækist eftir reynslu og upplifun viðmælanda og skoðunum á einstaka 
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þáttum er snerta viðfangsefni rannsóknarinnar eins og hér er gert. Leitast er við að fá 

fram þá merkingu sem viðmælendur leggja í upplifun sína og reynslu. Þar reynir 

rannsakandinn að setja sínar fyrirfram ákveðnu hugmyndir til hliðar sem og þá 

reynslu sem hann hefur upplifað að svo miklu marki sem slíkt er hægt. Tilgangur þess 

er að reyna að hafa sem minnst áhrif á viðmælandann (Lichtman, 2006).  

 Eins og fram hefur komið tók ég viðtöl við fjóra einstaklinga sem eiga það 

sameiginlegt að vera nemendur í starfstengdu diplómanámi við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands.  

 Fyrir viðtölin hafði ég undirbúið nokkrar opnar spurningar mér til stuðnings. 

Spurningarnar útbjó ég með hliðsjón af rannsóknarspurningu minni, þar sem ég 

leitaðist við að skilja betur hvaða fólst í þeim valdeflandi áhrifum sem það hefur haft 

fyrir nemendur diplómanámsins að stunda nám í almennum háskóla. 

 Í eigindlegum rannsóknarviðtölum er miðast við að hvert samtal vari í eina 

klukkustund í senn (Kvale, 1996). Það var ekki raunin í mínum viðtölum, oftast vörðu 

viðtölin í 30 mínútur. Bent hefur verið á að oft henti betur að taka styttri viðtöl þegar 

um er að ræða fólk með þroskahömlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þegar ég 

hafði slökkt á upptökutækinu þróuðust oft góðar samræður á milli okkar um námið og 

upplifun þeirra. Þessar samræður dýpkuðu mjög skilning minn á þeirra reynslu og 

nýttust mér í úrvinnslu rannsóknargagnanna.  

Rýnihópar 

Í rannsókn minni stofnaði ég rýnihóp með þremur af viðmælendum mínum. 

Tilgangur minn var að fá fram dýpri skilning á reynslu og upplifun viðmælenda 

minni. Rýnihópar (focus groups) er eigindleg rannsóknaraðferð sem hefur einnig 

verið kölluð hópviðtöl. Notast hefur verið við þessa aðferð til að öðlast betri skilning 

á reynslu og viðhorfum tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni rannsóknar 

(Lichtman 2006; Sóley S. Bender, 2003 ). Rýnihópar samanstanda oftast af 3-8 

einstaklingum sem eiga eitthvað sameiginlegt, hvort sem það er að ganga í sama 

skólann eða að hafa upplifað svipaða reynslu. Tilgangur rýnihópa er oftast sá að fá 

fram upplýsingar um efni sem lítið er vitað um. Viðmælendum er gert ljóst í upphafi 

til hvers er ætlast af þeim og þeir hvattir til umræðu sín á milli ásamt því að gefa 
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öllum tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar. Það hentar vel að framkvæma viðtölin á 

stað sem viðmælendur þekkja og eru öruggir. Ef viðmælendur eiga það sameiginlegt 

að ganga í sama skóla getur til dæmis reynst heppilegt að hittast þar (Sóley S. Bender, 

2003). 

 Gagnagreiningu í rýnihópaviðtölum má skipta í þrjú stig. Fyrsta stigið fer 

fram á meðan viðtalinu stendur þar sem rannsakandinn þarf að vera vakandi fyrir 

óskýrum upplýsingum og spyrja betur út í það efni eða önnur sem hann vill fá meiri 

upplýsingar um. Næsta stig fer fram eftir viðtalið, en þá skrifar rannsakandinn niður 

allt það sem kemur upp í hugann. Þriðja stigið fer svo fram þegar afritun er lokið, er  

viðtalið greint í þemu og undirþemu (Sóley S. Bender, 2003). 

 Þessi aðferð hefur reynst vel því hún er mjög sveigjanleg og hægt er að safna 

fjölbreyttum gögnum frá mörgum aðilum á fljótlegan hátt. Þá hefur verið bent á að 

aðferðin geti haft góð áhrif á viðmælendur. Hún getur t.d. stuðlað að samhyggð og 

því að þátttakandi opni sig (self- disclosure) og fái staðfestingu á sjálfum sér (self-

valitation). Einnig geta einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópum komist að því að 

aðrir upplifa hlutina á svipaðan hátt og þeir. Þó geta umræðurnar orðið ruglingslegar 

ef rannsakandinn er ekki nógu kunnugur þeim aðferðum sem rýnihópar krefjast 

(Sóley S. Bender, 2003).  

Líkt og áður var getið fór rýnihópaviðtalið fram í skólanum þar sem 

viðmælendur mínir stunda nám. Því næst útskýrði ég hverju væri verið að leitast við 

að fá út úr viðtalinu og hvatti alla til að láta í ljós skoðanir sínar. 

Á meðan á viðtalinu stóð reyndi ég svo eftir fremsta megni að spyrja út í það 

sem mér fannst vera óljóst og/ eða þarfnast frekari útskýringa. Þegar viðtalinu var 

lokið sat ég svo eftir og skrifaði þær vangaveltur sem komu upp í hugann. Því næst 

fór afritun fram og greining gagna.  

 

3.2.3 Siðferði og ábyrgð rannsakanda 

Rannsóknir um líf fólks með þroskahömlun hafa tekið miklum stakkaskiptum 

undanfarna áratugi. Áherslan hefur flust frá því að upplýsingar séu sóttar til 

fjölskyldumeðlima eða fagmanna yfir í að vera sóttar til fólksins sjálfs. Því hefur 
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verið litið á fólk með þroskahömlun sem áreiðanlega heimildamenn sem bæði hafi 

gildar skoðanir og rétt til að tjá þær. Vegna þess hversu varnarlausum og 

vandmeðförnum hópi fólk með þroskahömlun tilheyrir er ábyrgð rannsakanda ekki 

síður mikil og krefst þess að rannsakendur séu næmir og vakandi yfir siðfræðilegri 

ábyrgð sinni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006b). Siðareglur félagsvísindalegra 

rannsókna voru settar til að vernda þátttakendur og hjálpa rannsakendum til að taka 

siðferðilegar ákvarðanir. Þessar siðareglur leggja megináherslu á upplýst samþykki 

þátttakenda, að þeir séu ekki blekktir né hljóti skaða af þátttöku og friðhelgi þeirra og 

trúnaður sé virtur. Þó svo að siðareglunum sé fylgt eftir tryggir það ekki endilega að 

rannsakendur þurfi ekki að takast á við óvænta siðferðilega þætti meðan að á 

rannsókn stendur, sérstaklega ef um eigindlega rannsókn er um að ræða (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006b; Kvale,1996). 

 Upplýst samþykki er grundavallaratriði í siðferði rannsókna, það felur í sér 

rétt þeirra sem eru rannsakaðir til að vita að verið sé að rannsaka þá. Til að 

þátttakendur geti gefið samþykki sitt þurfa þeir að vita hvað verið sé að rannsaka, 

hvernig rannsóknin fari fram, hversu langan tíma hún eigi að taka, hvernig 

niðurstöðurnar verði notaðar, af hverju þeir voru valdir og hvort að þeir geti skaðast 

af þátttöku sinni (Bogdan og Biklen, 1992). Ég upplýsti viðmælendur mína um það 

að ég væri að vinna að lokaverkefni mínu til fullgildingar B.A. gráðu og að 

lokaverkefnið fjallaði um starfstengt diplómanám fyrir fólk með fötlun, því langaði 

mig að fá að heyra frá reynslu þeirra og skoðun á náminu. Ég sagði þeim einnig að ég 

tæki viðtöl við nokkra nemendur í náminu og að ég myndi nota svörin þeirra í 

niðurstöðunum, en að aðeins yrði getið aldurs og kyns en ekki nafns. Að lokum lét ég 

þau vita hvenær ég áætlaði að vinnslu gagna yrði lokið og hvar þau gætu nálgast 

lokaverkefni ef þau hefðu áhuga á því. Einnig sagði ég þeim að upptökum frá 

viðtölum yrði eytt að lokinni afritun. Ég tilkynnti rannsókn mína til Persónuverndar.  

 Nafnleynd og trúnaður við þátttakendur skiptir miklu máli í eigindlegum 

rannsóknum. Ástæðan er m.a sú að mikil áhersla er lögð á nákvæmar lýsingar fólks 

og niðurstöður rannsókna byggja oft á  á sögum úr lífi þátttakenda. Því þarf að gæta 

fyllsta trúnaðar til að koma í veg fyrir að fólk skaðist af þátttöku (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006b). Eins og ég sagði hér að ofan var hljóðupptökum frá 
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viðtölunum eytt að lokinni afritun. Á afritunarskjölum mátti aðeins finna aldur og kyn 

þátttakanda. Þannig vildi ég tryggja nafnleynd þeirra og virða trúnað.  

 Góð tengsl rannsakanda við þátttakendur er lykilatriði í eigindlegum 

rannsóknum (Kvale, 1996). Rannsakandinn þarf að vera búinn að undirbúa sig vel og 

gott er að spjalla um daginn og veginn við þátttakandann áður en viðtalið hefst og 

gefa honum tækifæri á að kynnast viðkomandi og mynda traust. Ég hafði yfirleitt ekki 

hitt viðmælendur mína áður, og byrjaði ég því á að kynna mig og spjalla um lífið og 

tilveruna. Að því loknu kynnti ég rannsókn mína eins og ég sagði áðan og hófst þá 

viðtalið. 
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4. Niðurstöður 

Við úrvinnslu á gögnunum kom í ljós að margir af viðmælendum mínum höfðu 

svipaðar upplifanir og reynslu af náminu. Í gagnagreiningu urðu til nokkur þemu sem 

verða kynnt hér á eftir. Þessi þemu eru: Ástæða fyrir umsókn í starfstengt 

diplómanám, upplifun af náminu í heild sinni, félagslegur ávinningur og aukið öryggi 

í vinnu ásamt túlkun minni.  

 

4.1  Ástæða fyrir umsókn í starfstengt diplómanám 

Í upphafi viðtalanna spurði ég um ástæðu þess að sótt var um í diplómanámið.  

Ástæðurnar voru að þeirra sögn mismunandi en tengdust því hvað nemendur vildi fá 

út úr náminu.  

Sumir sóttu um námið vegna þess að þeir höfðu áhuga og vissu nákvæmlega 

hvað þeir vildu læra. Aðrir sóttu um námið vegna áhuga á að læra meira og sáu til 

þess tækifæri. Einn viðmælandi minn, 26 ára karlmaður lýsti því svohljóðandi hvað 

hann vildi fá út úr náminu og afhverju hann sótti um: 

Já, mig langaði til að verða sjálfstæðari og flytja að heiman frá foreldrum 

mínum og til þess þarf ég að fara í þennan skóla svo ég verði sjálfstæðari 

og klára skólann. Sem betur fer er námið að verða búið. 

 
Móðir eins viðmælandans míns útskýrði áhuga sinn og dóttur sinnar með þessum 

hætti: 

Sko, ég hugsa eins og við ræddum þetta okkar á milli þá er allt nám plús. 

Allt sem maður bætir við sig í byrjun er plús af því að hún vinnur á 

bókasafni og námið miðaðist meira við leikskóla og skóla. Við bjuggumst 

ekki við að við værum að fá allt það sem við þurftum en svo gátum við 

samtvinnað þetta nám. Hún er núna búin að vera núna í Miðlun og 

upplýsingasöfnun og í Framsögn þar sem hún er að endursegja sögur og 

við höfum alltaf geta fundið eitthvað sem hefur styrkt hana í vinnunni.... 

já það eiginlega kom okkur á óvart hvað hún græddi á  því vinnulega séð. 
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En að fá tækifæri til að halda áfram að læra það er náttúrulega bara 

æðislegt og það er það sem að greip í byrjun. 

 

Af þessu má draga þá ályktun að beðið hafi verið eftir námi sem þessu og greinilega 

mikil þörf fyrir nám að þessu tagi. Eins og kemur fram í niðurstöðum rannsóknar 

Maríu Hildiþórsdóttur (2006) voru óskir viðmælanda hennar á þann veg að þeir 

óskuðu margir eftir áframhaldandi námi hvort sem það var í formi símenntunar,hluta 

náms eða fullu. 

 

4.2  Upplifun námsins í heild sinni 

Viðmælendur mínir voru allir sammála um það að nám sem þetta ætti að vera í boði 

fyrir fólk með þroskahömlun og þá með þessum hætti. Sem dæmi talar einn 

viðmælandi minn um upphaf námsins: 

Þegar við byrjuðum þá vorum við ekki mikið með öðrum nemendum í 

tíma, heldur vorum við bara með fötluðum. Svo komu þroskaþjálfarnar 

auga á það að þegar við vorum að fara inn og út á vinnustaði og tala við 

fólk um fötlunina þá þurftum við einhvern með okkur. Það var fyrsta 

verkefnið sem við unnum með ófötluðum, því þroskaþjálfarnir eru 

náttúrulega ófatlaðir... Mér fannst það mjög spennandi. Við fórum á 

veitingastaðinn Hótelið og spjölluðum við fólkið þar. Fórum til Jóa 

bakara og spjölluðum við hann. Hann kom með mjög viturleg svör við 

spurningunum okkar. 

Annar viðmælandi nefnir svipað: 

Mér finnst bara mjög gagnlegt að vera í náminu og mér fannst mjög fínt að 

við byrjuðum svona létt, ekki svo þungt. Við byrjuðum í tjáningu og það 

var rosalega gaman. Ég hlakkaði mjög mikið til og var rosalega spenntur 

að fara í þetta nám en það byrjaði rosa seint sko. 
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Námið hófst með undirbúningsnámskeiði sem miðaði að því að kynna nemendur fyrir 

háskólaumhverfinu og vinnulagi innan skólans. Þar var þeim kennt að nota 

bókasafnið og innra net skólans. Þessi undirbúningur hefur fallið í góðan jarðveg af 

mati viðmælenda minna eins og sjá má hér að ofan. 

 

4.3  Félagslegur ávinningur 

Fram kom í samtölum við viðmælendur mína að flestir þeirra upplifðu félagslegan 

ávinning af því að hefja nám við Háskóla Íslands. Þeir mældu félagslegan ávinning í 

fjölda vina sem þeir eignuðust í náminu og hversu örugg þau voru með sjálfan sig. 

Viðmælandi minn, 26 ára karlmaður, lýsti því upplifun sinni með þessum hætti:  

Já mér finnst ég eiga fleiri vini og auðveldara með að kynna mig og 

kynnast öðrum. 

Annar viðmælandi minn, 27 ára karlmaður, upplifði félagslegan ávinning sinn með 

þessum hætti: 

Já ég á auðveldara með að kynnast fólki núna heldur en áður. Ég var í 

framhaldsskóla og ég átti ekki sérstaklega auðvelt með það þá því ég var í 

sérskóla áður. Ég hafði engan rétt til að fara í grunnskóla, fatlaðir máttu 

ekki fara í almennan grunnskóla og mér fannst það bara rosalega fáránlegt. 

Enn annar karlmaður, 26 ára, lýsti upplifun sinni með þessum hætti: 

Sko ég hef aldrei átt í vandræðum með að tala við ófatlaða. Jú, það eru 

fleiri nemendur hér en voru í grunnskólanum mínum, það er fleiri vinir 

hér. Ég eignaðist mjög fáa vini í grunnskóla og í framhaldsskóla eignaðist 

ég vini en mér fannst þeir aldrei nógu margir. En hérna hef ég eignast fullt 

af vinum. Þetta er bara mjög spennandi. Ég er bara ánægður fyrir hönd 

skólans og kennarans fyrir að hafa tekið þátt í þessu. Ég held að þetta fari 

ekki fram hjá neinum. 
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Af þessum svörum má draga þá ályktun að námið hafi valdeflandi áhrif á 

viðmælendur mína þar sem þeir upplifa sig sem virka þátttakendur í samfélaginu og 

taka þátt í valdeflandi samskiptum sem hvetur til jákvæðrar þróunar sjálfsmyndar.  

 

4.4  Aukið öryggi í starfi 

Nokkrir viðælendur mínir áttu það sameiginlegt að upplifa sig öruggari í vinnu sinni 

og á starfsvettvangi eftir að þeir höfðu hafið námið. Kona, 29 ára, upplifði öryggið 

með þessum hætti: 

Já mér finnst námið hafa styrkt mig andlega og líkamlega. Svo er ég líka 

öruggari. 

Önnur kona, 27 ára gömul, lýsti því hvernig öryggi hennar jókst í vinnunni á 

starfsvettvangi með þessu hætti. Hún var í starfsnámi á skólabókasafni og sá um hóp 

af yngri nemendum og las fyrir þau sögur: 

Já. Fyrst vissi ég ekki alveg hvað ég átti að gera með hópnum. Fyrst sagði 

konan sem fylgdi bekknum bara hvað þau áttu að gera en svo langaði mig 

að prufa og leiðbeinandinn minn talað við hana og þá lét hún mig bara fá 

blaðið og  ég kallaði á hópinn minn og svo fórum við inn að lesa. 

Einn annar viðmælandi minn sem er 27 ára karlmaður lýsti því hvernig öryggi hans 

jókst í kjölfar þess að hann skipti um stað í starfsnáminu: 

Já mér finnst ég kunna margt í því sko, ég var reyndar í 

hagsmunasamtökum  áður og fannst það soldið erfitt sko að þýða grein og 

svona. Það tók tíma. Núna er ég í grunnskóla í starfsnámi þar og það 

gengur bara rosa vel. Ég er að skanna sem ég haf aldrei gert áður og það 

gengur bara rosa vel... Svo bara að hitta aðra krakka og kennara. Þetta er 

bara algjörlega nýtt fyrir mér. Ég hef aldrei verið á skólabókasafni áður, 

ég vinn á venjulegu bókasafni. Þar er ég að gera alls konar verkefni... Mér 
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finnst bara þægilegt að vera þar, þetta er svo nálægt mér. Ég er 

náttúrulega vesturbæingur í húð og hár. 

Upplifun viðmælanda minna er ólík en á það sameiginlegt að lýsa því hvernig námið 

hefur aukið öryggi þeirra í vinnunni. Einnig má sjá að ef gerðar eru raunhæfar kröfur 

til nemendanna þá ná þeir tökum á starfinu og ná að njóta sín og upplifa framfarir. 

Auk þess er litið á nemendurna sem sérfræðinga í sínum löngunum og þörfum og 

þeim gefin kostur á að velja sér starfsnámsstað sem vekur áhuga þeirra og fá einnig 

tækifæri til að skipta um stað ef þess er óskað (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 2006a). 

Eins og einn viðmælandi minn kemur inn á með því að segja að henni hafi langaði til 

að axla meiri ábyrgð og að hún nefndi það við leiðbeinanda sinn sem tók vel í það og 

lét það gerast. Þetta vísar til þeirra valdeflandi samskipta sem útskýrð eru að ofan þar 

sem þau geta átt sér stað í mannlegum samskiptum. 

 

Samantekt og lærdómur 

Háskólanám er val sem ætti að standa öllum til boða að loknum framhaldsskóla. Með 

því að bjóða fólki með þroskahömlun tækifæri á því að stunda nám í almennum 

háskóla er réttur þeirra til fullgildrar samfélagsþátttöku virtur. Sú valdefling sem á sér 

stað þegar þessi réttur þeirra er virtur má einna helst sjá í birtingu sjálfsmyndar þeirra 

sem hefur færst frá því að vera aðgreind yfir í það að sjá sig sem einstakling sem eigi 

jafnan rétt og aðrir í samfélaginu. Háskólanám sem hefur verið í boði fyrir þennan 

hóp erlendis metur árangur námsins eftir því hversu vel tekst að valdefla nemandann. 

Í upphafi varpaði ég fram rannsóknarspurningu sem var svo hljóðandi Hvernig 

lýsir sú valdefling sér sem á sér stað hjá þeim nemendum sem stunda núna starfstengt 

diplómanám við Háskóla Íslands? Með viðtölum mínum við nemendur í starfstengdu 

diplómanámi leitaðist ég við að fá fram upplifanir þeirra og reynslu á náminu. Við 

greiningu viðtalanna kom fram hvernig viðmælendur mínir upplifðu valdeflingu í 

náminu sem og starfsnáminu. Dreg ég helstu lærdóma mína fram hér að neðan: 
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• Viðmælendur mínir áttu auðveldara með að eignast vini og höfðu eignast 

fleiri vini í skólanum nú en áður.  

• Viðmælendur mínir upplifðu sig einnig öruggari í starfi en áður og voru 

sammála um það að nám líkt þessu ætti að vera í boði fyrir fólk með 

þroskahömlun og með þessu fyrirkomulagi. Það er að segja að námið fari 

fram í almennum háskóla og í almennum áföngum. 

• Upplifun viðmælenda minna af náminu í heild sinni var mjög góð. 

Undirbúningsnámskeiðið féll í góðan jarðveg. 

• Flestir upplifðu aukið öryggi í starfi sem skilar sér í auknum afköstum og 

aukins frumkvæðis.  
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Lokaorð 

Verkefni þetta var unnið eftir hugmyndafræði fötlunarfræðinnar sem miðar að því að 

leiðrétta þann ósýnileika sem fatlað fólk hefur búið við í samfélaginu og veita því 

verðskuldaða athygli. Með rannsókn minni leitaðist ég við að fá fram upplifanir og 

skoðanir fólks með þroskahömlun sem hefur stundað starfstengt diplómanám við 

Háskóla Íslands. Ég vildi tengja rannsókn mína við þá valdeflingu sem ég taldi að 

myndi eiga sér stað hjá nemendunum. Ég skoðaði hvernig námið var byggt upp hér á 

landi sem og hvernig staðið væri að svipuðu námi annars staðar í heiminum.  

 Í rannsókn minni komu fram jákvæðar niðurstöður um hvernig viðmælendur 

mínir upplifðu sig í náminu og augljóst er að valdefling átti sér stað hjá þeim. Meðal 

annars töldu allir að háskólanám fyrir fólk með þroskahömlun ætti að vera í boði hér 

á landi. Einnig voru þeir ánægðir með námið í heildina og upplifðu félagslegan 

ávinning í formi vináttutengsla. Flestir upplifðu sig öruggari í starfi sínu. 

  Ég hef þá trú að að háskólanám fyrir fólk ætti að vera í boði fyrir fólk með 

þroskahömlun og með þeim hætti sem staðið er að náminu nú. Ég hef upplifað í 

gegnum vinnslu verkefnisins og kynnum mínum af nemendum diplómannámsins að 

námið stuðlar að valdeflingu þeirra og breytingu viðhorfa í samfélaginu gagnvart 

fólki með þroskahömlun. 
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Kennaraháskóli Íslands 

Þroskaþjálfa- og tómstundabraut 

Starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun  
 

Tilurð námsins og forsendur  

Möguleiki til háskólanáms þykir eðlilegur valkostur í lífi hvers einstaklings í 

samfélagi okkar og úr mörgu er að velja. Fólk með þroskahömlun hefur ekki notið 

jafnréttis á borð við aðra þjóðfélagsþegna hvað varðar samfellt nám á háskólastigi að 

loknum framhaldsskóla. Sú staðreynd blasir við að þessi hópur hefur einungis átt kost 

á að sækja símenntunarnámskeið að námi loknu. Viðurkennd hugmyndafræði, lög og 

reglugerðir sem og yfirlýstar stefnur hins opinbera, innlendar sem erlendar, kveða 

skýrt á um að fatlaðir njóti allra almennra mannréttinda til fulls og jafns á við aðra, 

þar með talið að stunda nám á öllum skólastigum. Jafnframt að gera skuli fötluðum 

kleift að öðlast hagnýta og félagslega færni í því skyni að greiða fyrir fullri þátttöku í 

samfélaginu þar á meðal til atvinnu.  Ljóst er að úrbóta er þörf og hafa 

Kennaraháskóli Íslands, Fjölmennt, fullorðinsfræðsla fatlaðra og hagsmunasamtökin 

Þroskahjálp sameinað krafta sína til að finna leiðir til úrlausna. Frá upphafi var haft 

að leiðarljósi að þróa starfstengda námsleið fyrir fólk með þroskahömlun sem gæti 

gefið nemendum aukna möguleika til atvinnutækifæra. Sérstök áhersla var einnig 

lögð á að námið gæfi nemendum aukna möguleika til atvinnutækifæra.  

 

Á fyrstu undirbúningsfundum samstarfsaðila var tekin ákvörðun um að námsleiðin 

yrði skipulögð sem rannsóknartengt tilraunverkefni á vegum Kennaraháskóla Íslands 

á þroskaþjálfa- og tómstundabraut. Áhersla var lögð á að þetta verkefni byggði á 

skýrum árangurstengdum markmiðum og vel skilgreindum kröfum sem grundvöll 

diplómunnar. Tillögur þessara aðila voru síðan samþykktar í háskólaráði KHÍ í 

upphafi árs 2007 og í framhaldi af því hófst formlegur undirbúningur að verkefninu. 
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Á vordögum 2007 gaf menntamálaráðuneytið KHÍ brautargengi til að hefja  30 

eininga starfstengt diplómunám þá um haustið. Rektor Kennarháskóla Íslands fól 

Guðrúnu V. Stefánsdóttur, lektor og Vilborgu Jóhannsdóttur, lektor að leiða 

undirbúning og skipulag fyrir hönd skólans. Þær skipa ásamt fulltrúum 

samstarfsaðila, þeim Friðriki Sigurðssyni framkvæmdarstjóra Þorskahjálpar og Maríu 

Hildiþórsdóttur, framkvæmdarstjóri Fjölmenntar, stýrihóp verkefnisins. Auk þess eru 

Guðrún og Vilborg þátttakendur í alþjóðlegu rannsóknarsamstarfi sem hefur það 

markmið að þróa og styðja við þátttöku fólks með þroskahömlun í háskólanámi.  

 

 

Tilgangur og meginmarkmið 

Þessi námsleið  miðar að því að veita fólki með þroskahömlun möguleika til 

fullgildrar samfélagsþátttöku með því að gefa hópnum tækifæri til þátttöku í 

heildstæðu starfsnámi að loknu framhaldsskólanámi eða hliðstæðu námi. Námsleiðin 

er í samræmi við yfirlýsta alþjóðlega  stefnu hagsmunasamtaka fólks með 

þroskahömlun og mannréttindasáttmála.  

Meginmarkmið námsins er að undirbúa nemendur til afmarkaðra starfa á þeim 

starfsvettvangi sem þroskaþjálfa – og tómstundabraut menntar nemendur til. Um er 

að ræða fjölbreytileg störf, s.s. starfsfólk á leikskólum, frístundaheimilum og 

félagsmiðstöðvum. Jafnframt er lögð áhersla á að undirbúa nemendur til starfa á 

vettvangi málefna fatlaðra með það að leiðarljósi að þeir sinni jafningjafræðslu um 

réttindamál. 

 

Efnistök og skipulag  

Námið byggir á tveimur grunnnámskeiðum (10e samtals) sem eru sérstaklega þróuð 

með þarfir þessa hóps í huga. Um er að ræða námskeiðin: vinnulag í diplómanámi og 

inngangur að fötlunarfræði. Hið síðarnefnda er sameiginlegt með nemendum á öðru 
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misseri á þroskaþjálfaleið. Í náminu gefst nemendum jafnframt kostur á að velja 

námskeið (5e samtals) sem miða að því að styrkja nemendur á völdu starfs- og 

áhugasviði. Sérstök áhersla er lögð á að tengja námið við valinn starfsvettvang og 

verður það gert í formi fræðslu, leiðsagnar og starfsþjálfunar á vettvangi. Þessi 

vettvangstenging spannar 15 einingar. Starfað er í nánu samstarfi við valinn 

starfsvettvang. 

 

Gerður er námssamningur að loknu fyrsta misseri við hvern nemanda þar sem 

tilgreind eru starfstengd markmið sem og leiðir að settu marki. Námssamningur er 

unnin í samstarfi við leiðsagnarkennara á vettvangi. Námsmat er í formi verkefna og 

mats á árangri á vettvangi. Jafnframt er gerður starfssamningur við valda 

samstarfsaðila á umræddum starfsvettvangi með áherslu á markvisst samstarf við 

undirbúning og framkvæmd námsins. Áhersla er lögð á að þjálfa leiðsagnarkennara á 

vettvangi sem og að undirbúa aðra þá er að náminu koma.  

Dæmi um námsferil nemanda í diplómunámi 

 

1. misseri 

 

Haust 2007 

Samskipti, tjáning og vinnulag (5e) 

Starfsnám I (2.5e)  

 

2. misseri 

 

Vor 2008 

Inngangur að fötlunarfræði (5e) 

Starfsnám II (2.5e) 
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3. misseri 

 

Haust 2008 

Val þvert á brautir (2-3e) 

Starfsnám III (5e) 

4. misseri 

 

Vor 2009 

Val þvert á brautir (2-3e) 

Starfsnám IV (5e) 

 

 
 

Sjá meðfylgjandi námskeiðslýsingar aftast í skjalinu 

 

 

 

 

Rannsóknartenging 

 

Annars vegar er um að ræða starfendarannsókn sem Guðrún og Vilborg sjá um og 

hinsvegar úttekt á vegum Rannsóknarstofnunar KHÍ (sjá tillögur Grétars 

Marinóssonar).  

 

Meginmarkmið með starfendarannsókninni er að þróa líkan að árangursríku 

starfstengdu námi að loknum framhaldsskóla fyrir fólk með þroskahömlun á því sviði 

sem KHÍ menntar fólk til.   
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Megináherslur í starfendarannsókninni eru: 

Eftirfylgd meðan á námi stendur: 

• Viðtöl við nemendur; einstaklingar og rýnihópar (2007-2009) 
• Rýnihópur með aðstandendum (frá vori 2008 og 2009) 
• Viðtöl og fundir með samstarfaðilum (Fjölmennt) og kennurum (KHÍ) (frá 

 hausti 2007) 
• Viðtöl og fundir við samstarfaðila á vettvangi (frá vori 2007-2009) 
• Þróun námsefnis – aðferða (frá hausti 2007-2009) 
• Þróun stuðningskerfis innan KHÍ (2007-2009)  
• Þróun vinnuferlis í vettvangstengingum (2007-2009) 
• Þróun einstaklingsmiðaðra námssamninga (2007-2009) 
• Alþjóðlegt samstarf: Þátttaka í rannsóknarsamstarfi (2007-2009). þar sem 

tilgangurinn er að hafa sífelldan samanburð milli landa sem eru að þróa 
sambærilegt nám. 

 

 Eftirfylgd eftir að námi lýkur: Fylgja nemendum eftir í 3-5 ár í því skyni að 

skoða  á hvort og hvernig námið hefur styrkt atvinnuþátttöku á völdu sviði.  

 

Kostnaður verkefnis 

Stjórnsýsla og skipulag? 

 

Kennsluþáttur 

Haust 2007 

Samskipti, tjáning og vinnulag  nr. 520553 (5e): 403 vinnust. (ekki sótt um 

viðbótarálag vegna nýsköpunar) 

 

Starfsnám I nr. 520501 (2.5e): 229 vinnust.  
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Vor 2008 

Fötlunarfræði nr. 520005 (5e): 403 vinnust. (ekki sótt um viðbótarálag vegna 

nýsköpunar) 

 

Starfsnám II  nr. 520503 (2.5e): 229 vinnust. í verkefnastjórnun, kennslu og leiðsögn 

 

Greiðslur til leiðbeinenda á vettvangi.  

Áætlaður kostnaður per nemanda: 

1 nemi per leiðbeinanda: 32 st. (leiðsögn, undirbúningur og samráðsfundir) 

2 nemar per leiðbeinanda: 48 st. (leiðsögn, undirbúningur og samráðsfundir)  

 


