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Ágrip 

Verkefni það sem hér er lagt fram felur annars vegar í sér heimildarmyndina “Lærdómar” og  

hins vegar er um að ræða fræðilega skýrslu um hana. Heimildarmyndin segir frá 

þróunarverkefninu Námi með stuðningi hjá Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð og 

lýsir samstarfi stofnunarinnar við almennar símenntunarstöðvar sem starfa á vettvangi 

fullorðinsfræðslu og þátttöku fatlaðs fólks á námskeiðum sem haldin hafa verið á þeirra 

vegum. 

Tilgangur verkefnisins er tvíþættur; í fyrsta lagi að kanna upplifun, reynslu og viðhorf 

fatlaðra þátttakenda og samstarfsaðila í Námi með stuðningi hjá Fjölmennt og í öðru lagi er 

heimildarmyndinni ætlað það hlutverk að vera kynningarefni fyrir þróunarverkefnið Nám 

með stuðningi.  

Þátttakendur í myndinni voru þrjátíu og tveir; tuttugu og þrír fatlaðir námsmenn, tveir 

kennarar, þrír stjórnendur skóla, tveir stjórnendur frá Fjölmennt, einn aðstandandi og einn 

nemandi í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands.  

Viðtöl við þátttakendur leiddu í ljós almenna ánægju með verkefnið og ber þá helst að nefna  

mikilvægi samfélagsþátttöku, blöndun fatlaðra og ófatlaðra í samfélaginu og ávinning af 

námsþátttöku fatlaðs fólks við almennar menntastofnanir. Einnig komu fram gagnlegar 

ábendingar um áhersluþætti í áframhaldandi þróun á þessu sviði. Ber þar að nefna mikilvægi  

upplýsingamiðlunar og faglegrar ráðgjafar til samstarfsaðila Fjölmenntar.  
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Formáli 

Lokaverkefni mitt til BA gráðu í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands er 

heimildarmyndin Lærdómar sem fjallar um þróunarverkefnið Nám með stuðningi, hjá 

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. 

Vægi verkefnisins er 10 einingar og leiðbeinandi var Vilborg Jóhannsdóttir, lektor í 

þroskaþjálfafræðum og námsbrautarstjóri Þroskaþjálfabrautar Háskóla Íslands. Vilborgu 

þakka ég fyrir hvatningu og góðar faglegar ábendingar í vinnuferlinu. Maríu Hildiþórsdóttur, 

framkvæmdarstjóra, Helgu Gísladóttur, deildarstjóra og Önnu Soffíu Óskarsdóttur, sviðstjóra 

færi ég einnig bestu þakkir fyrir stuðning og velvild í minn garð. 

Af öllum þeim sem komu að verkefninu vil ég þakka sérstaklega þátttakendum í 

heimildarmyndinni, sem voru reiðubúnir að leggja mér lið og studdu mig heilshugar við gerð 

hennar. Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Magnúsi Bergmanni Magnússyni, fyrir 

myndatökur og faglega ráðgjöf og Einari Magnúsi Magnússyni fyrir lestur og tækniráðgjöf og 

að síðustu þakka ég Sighvati Ómari Kristinssyni fyrir tækniaðstoð og klippingu 

heimildarmyndarinnar.  
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1. Inngangur 

Verkefni það sem hér er lagt fram til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands 

skiptist í tvo meginþætti; heimildarmynd og fræðilega skýrslu.  

Verkefnið Lærdómar er heimildarmynd um þróunarverkefnið Nám með stuðningi hjá 

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Heimildarmyndin byggir á samstarfi 

Fjölmenntar og símenntunarstöðva á vettvangi fullorðinsfræðslu og þátttöku fatlaðs fólks á 

námskeiðum á þeirra vegum.  

Tilgangur heimildarmyndarinnar er tvíþættur; í fyrsta lagi að kanna upplifun, reynslu og 

viðhorf þeirra sem sótt hafa námskeið hjá almennum símenntunarstöðvum og sjónarmið 

aðstandenda og samstarfsaðila á verkefninu. Í öðru lagi er tilgangur heimildarmyndarinnar að 

útbúa kynningarefni um Nám með stuðningi. Kynningarefni af þessu tagi nýtist ekki aðeins 

stofnuninni í kynningarátaki sínu heldur er einnig um að ræða mikilvægt fræðsluefni þegar 

fjallað er um jafnrétti til náms, valdeflingu og fordóma. 

1.1. Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Aðdraganda þess verkefnis sem hér er kynnt má rekja til starfs míns sem þroskaþjálfa og 

verkefnisstjóra Náms með stuðningi hjá Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. 

Fyrstu starfsárin mín hjá stofnuninni var ég við tölvukennslu og samhliða kennslunni beindist 

áhugi minn sérstaklega að því hvernig finna mætti leiðir til þess að auka námsþátttöku fatlaðs 

fólks hjá almennum símenntunarstöðvum. Haustið 2006 var ég ásamt tveimur öðrum 

kennurum Fjölmenntar fengin til aðstoðar vegna námskeiða sem haldin voru í samstarfi 

Fjölmenntar og Kennaraháskóla Íslands fyrir ungt fatlað fólk. Það sama átti við þegar 

starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun hófst haustið 2007, með aðild 

Fjölmenntar. Hlutdeild mín í þessum tveimur verkefnum hafði djúp áhrif á mig og efldi 

áhuga minn enn frekar á þátttöku fatlaðs fólks á námskeiðum hjá almennum 

símenntunaraðilum. Árið 2007 var ég ráðin í heila stöðu verkefnastjóra Náms með stuðningi 

við Fjölmennt og hef ég gengt því starfi síðan. Eitt af hlutverkum mínum sem verkefnastjóri 

er að vera leiðandi í þróun verkefnisins og lít ég svo á að lokaverkefni þetta sé liður í þeirri 

starfsþróun og skýri val á viðfangsefni mínu nú.  
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1.2. Markmið  

Heimildarmyndin Lærdómar lýsir þróunarverkefninu Nám með stuðningi í hnotskurn, gerir 

grein fyrir stofnuninni Fjölmennt og þeirri hugmyndafræði sem hún starfar eftir og varpar 

ljósi á upplifun, reynslu og viðhorf þátttakenda af verkefninu. Heimildarmyndin á jafnframt 

að vera aðgengilegt kynningarefni og lýsandi miðill fyrir þennan veigamikla þátt í starfsemi 

Fjölmenntar. Með ofangreind markmið í huga eru spurningar og áherslur í viðtölum 

heimildarmyndarinnar byggðar á eftirfarandi þáttum: 

 Fjölmennt: þríþætt hlutverk og stefna 

 Hugmyndafræði Náms með stuðningi, markmið, skipulag og ferill 

 Fagleg þróun og framtíð 

 Reynsla Fjölmenntar af verkefninu 

 Upplifun fólks með fötlun á því að stunda nám með stuðning hjá almennum 

símenntunarstofnunum 

 Sýn símenntunarstofnana á þátttöku og stuðningi við fatlað fólk á 

námskeiðum, sem skipulögð hafa verið í samstarfi við Fjölmennt  

 Reynsla aðstandenda af verkefninu 

 Gildi almennrar samfélagsþátttöku 

 Ávinningur samfélagsins af blöndun 

  Framtíðarsýn, sérhópar eða blöndun í námi 

 Áhrif náms og samfélagsþátttöku á lífsgæði 

Hér á eftir verður gert grein fyrir markmiði, innihaldi og skipulagi fræðilegrar skýrslu sem 

liggur til grundvallar heimilidarmyndinni Lærdómar og fjallað um form og uppbyggingu 

heimildarmyndarinnar. 

1.3. Uppbygging verkefnis  

Meginmarkmið skýrslunnar er að kynna heimildarmyndina Lærdóma. Skýrslan segir frá 

bakgrunni og forsendum fyrir vali á viðfangsefni og þeim markmiðum sem sett eru um 

heimildarmyndina. Þá er gerð grein fyrir skipulagi og uppbyggingu hennar. Rakin er saga 

Fullorðinsfræðslu fatlaðra og Fjölmenntar og greint frá hinni nýju Fjölmennt, símenntunar- 

og þekkingarmiðstöð og markmiðum stofnunarinnar og hlutverkum gerð skil. Þá er sagt frá 

þróunarverkefninu Námi með stuðningi hjá Fjölmennt, fræðilegum bakgrunni verkefnisins og 

tengslum þess við kenningar um félagslegan skilning á fötlun. Gerð er grein fyrir 

stuðningsaðgerðum og stöðu verkefnisins og sagt frá könnun sem gerð var um sama 
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viðfangsefni. Í lokakafla skýrslunnar er fjallað um lærdóma sem draga má af verkefninu og 

rýnt í framtíðasýn og sóknarfæri.  

Efnisþráður heimildarmyndarinnar Lærdómar er settur upp á þann hátt að úr verði myndræn 

heild sem skírskotun til markmiða verkefnisins. Myndin byggir á lesefni, myndbrotum úr 

umhverfi ólíkra símenntunarstöðva og viðtölum við þátttakendur á námskeiðum, kennara og 

stjórnendur símenntunarstöðva. Ennfremur voru tekin viðtöl við stjórnendur Fjölmenntar, 

aðstandanda og nemanda á lokaári í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands.  

Í upphafi er rakin forsaga Fjölmenntar og þróun framhaldsfræðslu fatlaðs fólks á Íslandi. 

Fjallað er um hugmyndafræði samskipunar og blöndunar fatlaðs fólks í samfélaginu og 

hvernig hin nýja stofnun Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð leitast við að 

framfylgja þeirri hugmyndafræði í stefnumótun sinni.  

Sagt er frá fræðilegum bakgrunni, markmiðum og ferli þróunarverkefnisins Náms með 

stuðningi og hvernig verkefnastjórn þess fer fram. Greint er frá ráðgjafarhlutverki 

Fjölmenntar til símenntunarstöðva og hvernig framkvæmd samstarfsins er háttað.  

Í myndinni er leitað svara við því hvaða kröfur eru gerðar um gæði náms á vegum 

samstarfsaðila, hver reynsla Fjölmenntar er af Námi með stuðningi og þróun þess og 

framtíðarsýn. Samhliða ofangreindri umfjöllun getur að líta myndefni frá námskeiðahaldi í 

Fjölmennt.  

Í lesmáli myndarinnar er gerð grein fyrir þeim símenntunarstöðvum sem heimsóttar voru við 

gerð myndarinnar, tilgangi þeirra og markmiðum og hvenær samstarf við Fjölmennt hófst.  

Myndbrot úr kennslustundum skapa lifandi frásögn af því sem fram fór á námskeiðum og 

styðja þau vel við viðtöl sem tekin voru. Að auki gefa þau áhorfandanum greinilega mynd af 

námsumhverfi og viðfangsefnum hjá samstarfsaðilum Fjölmenntar.  

Viðtöl vega þungt í heimildarmyndinni og með þeim er leitast við að skilja reynslu 

þátttakenda af verkefninu og skoða hvaða lærdóma er hægt að draga við stefnumótun 

verkefnisins.  

Tekin voru viðtöl við þátttakendur, sem valin voru eftir hentugleika og fóru þau fram á 

tímabilinu febrúar til apríl 2010 hjá símenntunaraðilum, Háskóla Íslands, Háskólatorgi og 

Fjölmennt. Viðtölin voru ýmist einstaklingsviðtöl eða viðtöl í hópum.  
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Þátttakendur í myndinni voru þrjátíu og tveir; tuttugu og tveir námsmenn, tveir kennarar, þrír 

stjórnendur skóla, tveir stjórnendur frá Fjölmennt, einn aðstandandi og einn nemandi í 

Þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands.  

Fagleg sýn þroskaþjálfans fær nokkurt vægi í myndinni þegar leitað er svara við áleitnum 

spurningum um gildi samfélagsþátttöku fyrir fatlað fólk og hvaða ávinningur felst í aukinni 

blöndun fatlaðra og ófatlaðra.  

2. Þróun fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk 

Í kaflanum er fjallað um þróun fullorðinsfræðslu fyrir fatlað fólk á Íslandi allt frá setningu 

Laga um grunnskóla árið 1974 til þessa dags. Greint er frá Þjálfunarskólum ríkisins og 

Fullorðinsfræðslu fatlaðra, sjálfseignarstofnuninni Fjölmennt og Fjölmennt, símenntunar- og 

þekkingarmiðstöð.  

2.1. Þjálfunarskóli ríkisins og Fullorðinsfræðsla fatlaðra 

Það var fyrst með setningu Laga um grunnskóla árið 1974 að kveðið var á um að fatlað fólk 

ætti rétt á kennslu við hæfi en það er ekki fyrr en með reglugerð um sérkennslu 1977 sem 

framkvæmd laganna kom til með  svonefndum þjálfunarskólum.  

Upphaflega var hlutverk þjálfunarskóla að sinna grunnskólakennslu fatlaðra barna. 

Þjálfunarskólarnir voru sjö; Sólheimar í Grímsnesi, Sólborg á Akureyri, á Skálatúni og 

Tjaldanesi, í Mosfellssveit, á Lyngási, Bjarkarási og Kópavogshæli í Reykjavík. Aðrir 

sérskólar fylgdu í kjölfarið með faglegan metnað að leiðarljósi. Skólarnir á Kópavogshæli, í 

Bjarkarási, á Tjaldanesi og á Sólheimum sameinuðust síðan Fullorðinsfræðslu fatlaðra árið 

1982. Var hún um árabil eina framhalds- og símenntunin sem fullorðnu fötluðu fólki stóð til 

boða. Fékk stofnunin hlutverk námsflokka fyrir fatlað fólk.  

Safamýrarskóli var stofnaður 1982 með sameiningu þjálfunarskólanna á Skálatúni og Lyngási 

og sótti skólinn fram af mikilli fagmennsku. Vakti þróunarstarf skólans mikla athygli 

erlendis.  

Árið 1990 var fullorðinsfræðsla allra þjálfunarskóla, sem reknir voru af ríkinu, settir undir 

eina stjórn og sameinaðir í eina stofnun tveimur árum síðar. Höfuðstöðvar voru í Reykjavík 

og deildir á Akureyri, Tjaldanesi og Sólheimum (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2008).  
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Lög um framhaldsskóla voru sett 1996 og voru þá lög um almenna fullorðinsfræðslu felld úr 

gildi. Átti Fullorðinsfræðsla fatlaðra ekki lagalega stoð eftir það (María Hildiþórsdóttir, 

2006).  

Í ljósi nýrra laga var starfsemi Fullorðinsfræðslu fatlaðra tvísýn næstu árin eða þar til hún var 

formlega lögð niður árið 2002 og Fjölmennt stofnuð í kjölfarið.  

2.2. Fjölmennt 

Árið 2002 var að mati Menntamálaráðuneytisins þörf á breytingum á skipulagi 

Fullorðinsfræðslu fatlaðra með auknum kröfum um umfang starfseminnar. Stofnunin var 

formlega lögð niður og ný símenntunarstöð, Fjölmennt, stofnuð. Var hún í eigu 

Landsamtakanna Þroskahjálpar og Öryrkjabandalags Íslands, með þjónustusamning við 

Menntamálaráðuneytið.  

Hlaut stofnunin síðar nafnið Fjölmennt og var markmið hennar að skipuleggja námskeið fyrir 

fullorðið fatlað fólk sem ekki átti kost á starfsþjálfun hjá öðrum símenntunaraðilum.  

Megináhersla í starfi Fjölmenntar var tvíþætt; annars vegar að sinna námskeiðahaldi fyrir 

fatlað fólk og hins vegar að veita ráðgjöf til náms við aðrar menntastofnanir. Nám og kennsla 

innan stofnunarinnar hafði það að markmiði að auka sjálfstæði, öryggi og vellíðan nemenda 

og sérstök áhersla var lögð á að efla starfshæfni fatlaðs fólks. Hafði atvinnutenging þar mikið 

vægi.  

Í stefnuskrá Fjölmenntar kemur fram að stofnunin er miðstöð símenntunar fyrir fatlað fólk 20 

ára og eldra og skal hún starfa í anda alþjóðlegra samþykkta um fræðslu og menntun fatlaðs 

fólks. Í stefnuskránni er lögð áhersla á almenna samfélags- og námsþátttöku fatlaðs fólks og 

aukið samstarf við aðrar fræðslustofnanir.  

Hugmyndafræði sú sem lá til grundvallar starfsemi Fjölmenntar  er hin nýja sýn í 

fötlunarfræðum um fullgilda þátttöku í samfélaginu (María Hildiþórsdóttir, 2006). 

Stefnuskráin segir ennfremur að megingildi Fjölmenntar leiði alla starfsemi stofnunarinnar en 

þau eru jafnræði, samskipan, virðing, fjölbreytni, fullgild þátttaka, metnaður og framþróun.  

Mikið umbótastarf hefur átt sér stað í málefnum fatlaðs fólks undanfarna áratugi. 

Þjónustuúrræði hafa í vaxandi mæli beinst að því að rjúfa einangrun þess og kröfur um aukna 

samfélagsþátttöku og jafnrétti til náms hafa aukist verulega. Með nýjum þjónustusamningi 

Fjölmenntar og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins, sem áætlað er að verði formlega 
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undirritaður á vormánuðum 2010, er gert ráð fyrir verulegum breytingum á starfsemi og 

starfsháttum stofnunarinnar. Hin nýja stofnun fær nafnið Fjölmennt, símenntunar- og 

þekkingarmiðstöð og verða henni gerð skil hér á eftir. 

2.3. Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð 

Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð er sjálfseignarstofnun í eigu Öryrkjabandalags 

Íslands og Landssamtakanna Þroskahjálpar. Með nýjum þjónustusamningi breytist hlutverk 

Fjölmenntar og starfshættir þróast í átt að fyrirkomulagi annarra símenntunarmiðstöðva.  

Fjölmennt fær aukið ráðgefandi hlutverk og áhersla verður lögð á að styðja fatlað fólk enn 

frekar til náms hjá öðrum fræðsluaðilum. Stefnt skuli að jafnræði og auknum möguleikum 

fatlaðs fólks til fullrar þátttöku í samfélaginu og lögð rík áhersla á að fatlað fólk eigi kost á 

símenntun til jafns við aðra þegna samfélagins og hjá sömu aðilum og veita fullorðnu fólki 

símenntun.  

Markmið nýs þjónustusamnings er að fötluðu fólki, 20 ára og eldri bjóðist fjölbreytt 

símenntun að loknu formlegu námi í skólakerfinu.  

Markhópur Fjölmenntar  er sá hópur sem þarfnast sérstaks stuðnings í námi og er fyrst og 

fremst átt við þroskahömlun, einhverfu, geðfötlun og fjölfötlun af ýmsum toga. Að auki eiga 

þeir rétt á þjónustu sem ekki eiga kost á að stunda nám eða leita ráðgjafar hjá öðrum 

stofnunum sem hafa það hlutverk að sinna fólki með sértækar fatlanir.  

Samkvæmt þjónustusamningnum skal Fjölmennt starfa í anda alþjóðlegra samþykkta þar sem 

fjallað er um fræðslu og menntun fatlaðs fólks. Er hér átt við Sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

(1948), um réttindi fatlaðs fólks, Salamanca-yfirlýsinguna (1994) og markmiðsgreinar laga 

um málefni fatlaðra: Í markmiðsgrein laga um málefni fatlaðra frá 1983 kemur fram 

eftirfarandi markmið: 

„... að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. Við 

framkvæmd á markmiðum laganna skal tryggja heildarsamtökum fatlaðra 

og aðildarfélögum þeirra áhrif á stefnumörkun og ákvarðanir er varða 

málefni fatlaðra”. 

Samkvæmt nýjum þjónustusamningi skal lögð áhersla á það að veita fötluðu fólki tækifæri til 

að nýta sér eins og frekast er kostur almennt námsframboð á símenntunarmarkaði. Með því 
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skal leitast við að framfylgja hugmyndafræði samskipunar og blöndunar um að fatlaðir eigi 

sama aðgengi og aðrir að almennri þjónustu í samfélaginu.  

Eins og kemur fram hér að ofan skal Fjölmennt starfa í anda alþjóðlegra samþykkta. En 

hverjar eru þær og hvert er inntak þeirra? 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og spænska menntamálaráðuneytið 

héldu árið 1994 alþjóðlega ráðstefnu á Salamanca á Spáni um menntun nemenda með 

sérþarfir. Ráðstefnuna sóttu fulltrúar 92 ríkja, meðal annars fulltrúum frá Íslandi. Á 

ráðstefnunni voru einróma samþykkt framtíðarmarkmið um stefnu í kennslu nemenda með 

sérþarfir. Samþykktin ítrekar rétt, sem kveðið er á um í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu 

þjóðanna frá 1948 að menntun sé fyrir alla og það tryggt að þeim rétti sé framfylgt óháð því 

hversu sundurleitir einstaklingar geta verið.  

Í 57 gr. íslenskrar rammaáætlunar Salamanca-yfirlýsingarinnar er kveðið á um 

fullorðinsfræðslu og endurmenntun; 

„Við skipulagningu og starfrækslu námsbrauta á vettvangi fullorðinsfræðslu 

og endurmenntunar ber að hyggja sérstaklega að fötluðu fólki. Það skal 

hafa aðgang að námi umfram aðra og jafnframt séu skipulögð sérstök 

námskeið sem hæfa þörfum og aðstæðum mismunandi hópa fatlaðs 

fullorðins fólk”. 

Í 15. grein sömu rammaáætlunar er kveðið á um menntun öllum til handa; 

„Blöndun í skólum og endurhæfing í heimabyggð eru aðferðir sem þurfa að 

haldast í hendur og styðja hvora aðra í þjónustu við fólk með sérþarfir. 

Hvort tveggja byggir á meginhugmyndum um menntun án aðgreiningar, 

blöndun og þátttöku, og er þrautreynd og fjárhagslega hagkvæm leið til að 

stuðla að jöfnum aðgangi nemenda með sérþarfir, enda sé það hluti af átaki 

á öllum sviðum er beinist að menntun öllum til handa. Því er beint til ríkja 

heims að þau gefi gaum eftirtöldum aðgerðum sem varða stefnumótun og 

skipulag menntakerfis”. 

Hlutverk Fjölmenntar, símenntunar- og þekkingarmiðstöðvar er einkum þríþætt; í fyrsta lagi 

ráðgjöf til símenntunaraðila um skipulagningu og framkvæmd náms fyrir fatlað fólk, 

sérstaklega sniðið að þörfum þess og almennu nám með með öðrum. Í öðru lagi samstarf við 

aðra símenntunaraðila með það að markmiði að stuðla að fjölbreyttu og vönduðu 
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námskeiðahaldi fyrir fatlað fólk og í þriðja lagi námskeiðahald fyrir þá sem ekki geta nýtt sér 

námstilboð símenntunaraðila eða að framboð á námskeiðum er ekki fyrir hendi.  

Leitast er við að starfsemin sé í tengslum og samstarfi við skylda starfsemi á vettvangi 

fullorðinsfræðslu og að námskeið Fjölmenntar séu fjölbreytt með áherslu á nýjungar í 

kennsluháttum.  

Starfsstöðvar Fjölmenntar eru tvær; í Reykjavík og á Selfossi. Á Akureyri var ein af 

starfsstöðvum Fjölmenntar en stærstur hluti starfseminnar þar var færður til 

Símenntunarstöðvar Eyjafjarðar (SÍMEY) árið 2009.  

Samkvæmt stefnu Fjölmenntar hafa á undanförnum árum verið gerðir samstarfssamningar við 

símenntunarstofnanir á höfuðborgarsvæðinu sem og á landsbyggðinni um námskeiðahald 

fyrir fatlað fólk og áform eru um að festa það samstarf enn frekar í sessi. Fjömennt mun að 

sama skapi ekki leitast við að fjölga starfsstöðvum sínum á viðkomandi svæðum.  

Að auki hefur Fjölmennt gert samstarfssamning við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið, um 

viðbótarstuðning við fók með þroskahömlun í diplómanámi við skólann. Á vef 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands í mars 2010 er diplómanáminu lýst á eftirfarandi hátt: 

„Um er ræða afmarkað tilraunaverkefni til tveggja ára. Námið er skipulagt 

í samræmi við yfirlýsta alþjóðlega stefnu hagsmunasamtaka fólks með 

þroskahömlun, mannréttindasáttmála og stefnu Háskóla Íslands. Tilgangur 

þess er að veita fólki með þroskahömlun möguleika til að stunda heildstætt 

starfsnám að loknum framhaldsskóla. Meginmarkmið námsins er að 

undirbúa nemendur til afmarkaðra starfa á starfsvettvangi þroskaþjálfa, svo 

sem í skólum, leikskólum, félagsmiðstöðvum og víðar þar sem fatlað fólk 

sækir þjónustu. Nemendur taka þátt í almennum námskeiðum á 

Menntavísindasviði. Í náminu, sem er einstaklingsmiðað, fá nemendur 

stuðning í bóklegu námi og á vettvangi. Lögð er áhersla á að tengja saman 

fræðilegt nám og starfsnám.” 

2.4. Þróunarverkefnið Nám með stuðningi 

Stefna Fjölmenntar, símenntunar- og þekkingarmiðstöðvar, kveður á um að stefnt skuli að 

jafnræði og auknum möguleikum til fullrar samfélagsþátttöku. Þar er átt við að stuðlað sé að 

jafnrétti og lífsgæðum fólks með fötlun á við aðra samfélagsþegna. Jafnframt skuli haft að 
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leiðarljósi í öllu starfi stofnunarinnar jafnrétti til náms og að námstilboð og námsumhverfi sé 

við hæfi hvers og eins.  

Stefna Fjölmenntar er sett fram í anda félagslegrar skilgreiningar á fötlun (social model of 

disability) sem á rætur sínar meðal fræðimanna í Bretlandi og hagsmunahópa fatlaðs fólks í 

Bandaríkjunum (Helga Gísladóttir, 2007).  

Hið félagslega líkan byggir á áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins. Lögð er á 

það áhersla að hindranir sem er að finna í samfélaginu geti átt stóran þátt í að skapa fötlun 

einstaklings, komi í veg fyrir virka samfélagsþátttöku hans og auki líkur á mismunun í 

menntun, atvinnu og velferðarþjónustu.  

Samfélagslegar væntingar til fatlaðs fólks hafa verið litlar og endurspeglast það í fábrotnum 

tækifærum til menntunar. Námsúrræði hafa haft ríka tilhneigingu til þess að vera sértæk í stað 

aðlögunar í almennu námsumhverfi. Félagslegur skilningur á fötlun er andóf við hinum 

ríkjandi læknisfræðilega skilningi, sem lítur á fötlun sem afbrigðilega og andstæðu þess sem 

er heilbrigt og eðlilegt. 

Allt frá stofnun Fjölmenntar, fullorðinsfræðslu fatlaðra, árið 2002 má segja að hugmyndir um 

nám með stuðningi hafi verið á borðinu enda kveðið svo á um í stefnuskrá stofnunarinnar að 

fræðsla einskorðist ekki aðeins við það sem býðst innan hennar og að auka þurfi samstarf og 

ráðgjöf við aðrar fræðslustofnanir á vettvangi fullorðinsfræðslu.  

Nám með stuðningi er sprottið úr hugmyndafræði Atvinnu með stuðningi (Supported 

Employment) sem rakið er til Bandaríkjanna seint á áttunda áratugnum. Með stofnun 

Evrópusamtaka Atvinnu með stuðningi (Europian Union of Supported Employment) 1993 

hafa fjölmargar Evrópuþjóðir fylgt í kjölfarið og innleitt vinnulag hugmyndafræðinnar.  

Grundvöllur hugmyndafræði er breytt viðhorf í anda kenninga um eðlilegt líf (normalisation) 

til handa fötluðu fólki og kröfu um fullgilda samfélagsþátttöku (intergration).  

Vinnubrögð Atvinnu með stuðningi miða að stuðningi við fatlað fólk á almennum 

vinnumarkaði og fer stuðningurinn fram á vinnustað í formi starfshæfingar. Stuðningur felur 

einnig í sér atvinnuleit og ráðgjöf á vinnustað.  

Í niðurstöðum rannsóknar Maríu Hildiþórsdóttur „Möguleikar fatlaðs fólks til náms að 

loknum framhaldsskóla” (2006) kemur fram að ungt fólk með fötlun horfi í auknum mæli til 

náms hjá öðrum menntastofnunum en Fjölmennt, en skorti til þess stuðning. Þar segir 
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ennfremur að fatlað ungt fólk telji mjög mikilvægt að fá að vera virkari þátttakendur í 

almennu menntakerfi en nú er.  

Ný lög um framhaldsfræðslu voru samþykkt á Alþingi í mars 2010. Fram til dagsins í dag 

hafa ekki verið gildandi lög um framhalds- eða fullorðinsfræðslu á Íslandi þrátt fyrir langa 

sögu fullorðinsfræðslunnar hér á landi.  

Markmið laganna kveða á um að veita einstaklingum, sem búa við skerta möguleika til náms 

eða atvinnuþátttöku, framhaldsfræðslu óháð stöðu þeirra og hæfni. Lögin byggja ennfremur á 

því að veita einstaklingum tækifæri til náms allt æviskeiðið. Með lögunum er mörkuð sú 

stefna að menntakerfið sé ein heild allt frá leikskóla til háskóla, til framhaldsfræðslu og til 

óformlegrar menntunar utan hins hefðbundna skólakerfis. Ný lög um fullorðinsfræðslu styðja 

vel við starfsemi Fjölmenntar og taka gildi 1. október 2010.  

Til þess að koma til móts við stefnumið Fjölmenntar, símenntunar- og þekkingarmiðstöðvar, 

um jafnræði og aukna möguleika til fullrar samfélagsþátttöku hefur verið boðið upp á 

námstilboð sem nefnt hefur verið Nám með stuðningi frá árinu 2005. Nám með stuðningi er 

brautryðjendastarf og hefur verið skilgreint sem þróunarverkefni allt frá árinu 2005 er fyrsti 

þátttakandi á vegum Fjölmenntar sótti almennt námskeið í ensku hjá Mími, símenntun í 

Reykjavík.  

Markmið verkefnisins er margþætt en fyrst og fremst er því ætlað að hvetja til og stuðla að 

námsþátttöku fólks með fötlun við almennar símenntunarstöðvar með ráðgjöf, stuðningi og 

eftirfylgd frá Fjölmennt. Verkefnið hvetur til aukinnar samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og ýtir 

undir sjálfstæði þeirra og valdeflingu (empowerment). Með verkefninu opnast einnig 

möguleikar á tengslum og samstarfi við aðra símenntunaraðila sem starfa á vettvangi 

fullorðinsfræðslu.  

Á vorönn 2006 var gengið til samstarfs við Tölvuskólann Þekkingu, nú Isoft-Þekking, um 

tölvunámskeið fyrir fatlað fólk. Tilhögun samstarfsins var sú Tölvuskólinn lagði til 

kennslustofu og kennara og Fjölmennt útvegaði aðstoðarkennara. Sjö einstaklingum var 

boðið að taka þátt í námskeiðinu og höfðu flestir þeirra stundað tölvunám í Fjölmennt áður. 

Þótti námskeiðið takast svo vel að ástæða væri til að halda áfram samstarfinu við skólann. 

Nám með stuðningi var í kjölfarið auglýst, í fyrsta sinn, í starfsáætlun Fjölmenntar fyrir 

skólaárið 2006-2007.  
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Haustið 2006 hófst samstarf Fjölmenntar og Kennaraháskóla Íslands, nú Háskóli Íslands 

(2008), um námskeiðshald fyrir ungt fatlað fólk sem margt hafði útskrifast af starfsbrautum 

framhaldsskólanna og hafði ekki endilega áhuga á að sækja námskeið í Fjölmennt. Markmið 

samstarfsins var að gefa þessu unga fólki kost á að sækja nám í almennu námsumhverfi með 

jafnöldrum. Námskeiðin voru tvö þennan vetur, enska og íslenska, samfélagsfræði og 

upplýsingatækni og voru þátttakendur 17 talsins. Þrír kennarar frá Fjölmennt sáu um 

námskeiðin.  

Á haustönn 2007 hófst við Kennaraháskóla Íslands starfstengt diplómanám á 

Þroskaþjálfabraut fyrir fólk með þroskahömlun. Fjölmennt, símenntunar- og 

þekkingarmiðstöð kom að undirbúningi námsleiðarinnar og lagði eitt stöðugildi til 

verkefnisins sem þrír kennarar Fjölmenntar skiptu með sér. Framkvæmdarstjóri Fjölmenntar 

var auk þess í stýrihópi um skipulagingu námsins og inntöku.  

Á skólaárinu 2007-2008 tóku þrjátíu og sjö einstaklingar þátt í námskeiðum með stuðningi 

frá Fjölmennt og árið á eftir voru þátttakendur fjörutíu og einn. Á því skólaári sem nú er að 

ljúka sóttu um eitt hundrað og fimmtíu einstaklingar námskeið hjá samstarfsaðilum 

Fjölmenntar. Einn þeirra hefur á undanförnum þremur árum sótt fyrirlestra í íslendingasögum 

hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og verið gestanemandi í Miðaldasögu í Háskóla Íslands á 

vorönn 2010. 

Þróun Náms með stuðningi hefur verið með þeim hætti að á fyrstu árum þess sóttu 

einstaklingar almenn námskeið með stuðningi frá Fjölmennt. Má þar nefna ensku og spænsku 

hjá Mími, grunnnámskeið í tölvum og myndlist hjá Myndlistaskólanum í Reykjavík.  

Á sama tíma veitti Fjölmennt stuðning nemendum í einingabæru námi í Fjölbrautaskólanum í 

Ármúla. Var það gert með þeim hætti að veita stuðning í kennslustundum og við heimanám. Í 

ljósi skilgreiningar á hlutverki Fjölmenntar þótti stuðningur við einingarbært nám ekki 

samræmast starfssemi stofnunarinnar og með honum væri farið yfir á starfssvið 

framhaldsskóla. Einnig var talið mikilvægt að stuðningur við nemendur í slíku námi kæmi frá 

þeim sem þekkti námsefni og áherslur námsáfanganna.  

Nám með stuðningi hefur smám saman þróast frá þátttöku fatlaðs fólks á almennum 

námskeiðum til þess að námskeið hafa verið sérsniðin fyrir hópa fatlaðs fólks með faglegri 

ráðgjöf og umsjón Fjölmenntar. Sú þróun hefur verið talin ákjósanlegri með tilliti til 

aðlögunar  fyrir einstaklinginn sem er að fóta sig í almennu námsumhverfi og ekki síður fyrir 
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samstarfsaðila Fjölmenntar sem eru að taka ný skref í að opna dyr fyrir fatlað fólk. 

Fyrirkomulag þetta gerir ráð fyrir að meta, í lok námskeiðs, möguleika einstaklingsins á 

þátttöku á almennu námskeiði.  

Í einstaka tilfellum sækir fatlað fólk almenn námskeið með eða án umsjónar og stuðnings frá 

Fjölmennt.  

Verkefnastjórn Náms með stuðningi hjá Fjölmennt er í höndum verkefnastjóra. Ber honum  

að hafa að leiðarljósi í öllu starfi sínu stefnu Fjölmenntar varðandi vinnubrögð og 

framtíðarsýn og vera leiðandi í faglegri þróun og nýjum leiðum í skipulagningu á námi fyrir 

fatlað fólk.  

Stuðningsaðgerðir verkefnisins lúta fyrst og fremst að margþættri ráðgjöf og samstarfi ásamt 

beinum stuðningi við þátttakendur í námi.  

Í ráðgjöfinni getur falist að greina áhugasvið og aðstoða umsækjendur við leit að námi, 

ráðgjöf til kennara varðandi fötlun og sérþarfir þátttakenda og ráðgjöf vegna umsókna í 

starfs- og námssjóði.  

Samstarf felur í sér reglubundin samskipti við stjórnendur og kennara símenntunarstöðva og 

kemur verkefnastjóri meðal annars að gerð námslýsinga og viðfangsefna námskeiða hjá 

samstarfsaðilum. Vel útfærðar námslýsingar og kennsluáætlanir eru grunnur að faglegu 

námskeiðshaldi Fjölmenntar og er mikil áhersla lögð á þær í öllu starfi stofnunarinnar. Slík 

vinnubrögð eru einnig þýðingarmikil í faglegum kröfum til samstarfsaðila. Ráðgjöf og 

samráð nær einnig til umboðsmanna og aðstandenda þátttakenda.  

Með beinni námsaðstoð er átt við að þátttakandinn fái stuðning í upphafi náms og meðan á 

námi stendur eftir því sem þörf er á og við verður komið hverju sinni.  

Að loknu námskeiði er lögð vaxandi áhersla á námsmat þátttakenda. Tilgangur þess er að 

taka saman þá þætti sem nýst hafa best á námskeiðum hjá samstarfsaðilum, hvað mætti betur 

fara í stuðningi og eftirfylgd og fá vísbendingar um leiðir í áframhaldandi námi. Enn sem 

komið er hefur slíkt námsmat aðeins farið fram hjá Fjölmennt með viðtölum og 

spurningarlistum . Hér að neðan má sjá nokkur ummæli frá þátttakendum eftir slíkt námsmat. 
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„Ég lærði heilmikið. Var opinn og fannst alltaf gaman og skemmtilegt að 

læra eitthvað nýtt. Skemmtilegur kennari og mjög skemmtilegt námsefni.” 

„Það sem kom mér skemmtilega á óvart var hversu aðrir nemendur á 

námskeiðinu kunnu lítið á tölvur, miðað við mig.” 

„... mér fannst ganga vel að vera í stórum hópi.” 

„ ... mig langar til þess að spjalla við fólkið.”  

 „... mig langar að kynnast fólkinu, gæti gert það í hléinu. Heilsað uppá 

það.” 

„... til þess að gá hvort allt sé í lagi. Nóg að koma bara í fyrsta skiptið. 

Hringja í mig.” 

„… það er meira fjölmenni í Endurmenntun Háskólans og það skiptir máli. 

Mér finnst það gaman. Salurinn er fullur af fólki því það á að vera fullt á 

svona samkomu.” 

„... mér finnst þetta nú svolítið flókið.”  

„Mér finnst mjög gaman. Takk fyrir að gefa mér þetta tækifæri.” 

„Þetta nám hefur gefið mér mikið og ég hef tekið eftir að ég hef möguleika í 

námi. Þetta nám sýnir mér að til er nám sem ég hef mikinn áhuga á. Ég 

vona að ég hafi mögleika á námi.” 

„Ég er mjög ánægður með veturinn. Tilbreyting að fara í Tölvuskólann. Gef 

sjálfum mér fullt hús stiga. Ég er áhugasamur og tilbúinn að takast á við 

hluti sem ég hef gaman af.” 

„... vil heldur vera með fötluðum.” 

„... ég vil stuðning en ekki að fólk skipti sér af mér mikið.” 

“Við vorum tólf í hóp. Það var bara fínt. Sumir lærðu ekkert. Mér fannst ég 

vera svipuð og þau. Það var bara fínt að vera í hópnum. Alveg sama hvaða 

hópur það hefði verið. Það var sagt góðan daginn. Það var vel tekið á móti 

okkur öllum. Maður sagði bara svona góðan daginn við fólkið. Við töluðum 

saman, ég og maðurinn. Sumir voru svo lengi að læra enskuna. Erfitt að 
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vera með fólki sem var svona lengi. Ég þurfti svo oft að bíða. Ég hefði viljað 

fá verkefni fyrir mig. Verkefni sem ég mundi þola. Sum verkefnin voru létt, 

sum voru meðal.”  

Ráðgert er að námsmat hjá samstarfsaðilum feli í sér mat á möguleikum einstaklingsins til 

þátttöku á almennu námskeiði. Hefur námsmat af þessu tagi verið reynt hjá þátttakanda á 

enskunámskeiði sem talið var að gæti farið í almennan hóp. Þegar til kom sýndi hann ekki 

áhuga og hafnaði boðinu. Bar hann við óhentugum kennslutíma og óöryggi gagnvart hópi 

sem hann ekki þekkti. Var þá brugðið á það ráð að bjóða honum að vinna námsefni á 

framhaldsstigi, sem hann þáði.  

Á undanförnum árum hefur Fjölmennt gert samstarfssamninga við símenntunarstofnanir á 

landsbyggðinni um skipulagningu námskeiða fyrir fatlað fólk á sínu svæði. Stefna 

stofnunarinnar er að gera slíka samninga við alla þá sem koma að námskeiðahaldi fyrir fatlað 

fólk og er sú vinna vel á veg komin. Í dag eru samstarfsaðilar Fjölmenntar á 

höfuðborgarsvæðinu níu talsins; Myndlistaskólinn í Reykjavík, Tölvuskólinn Isoft-Þekking, 

Mímir, símenntun, Námsflokkar Reykjavíkur og Hafnarfjarðar, Matvælaskólinn hjá Sýni, 

Skáksamband Íslands, Trommuskóli Gunnars Waage og Ökuskólinn í Mjódd. 

Þegar þetta er ritað hefur þróunarverkefnið Nám með stuðningi staðið yfir í tæp fimm ár og 

hefur þátttakendum fjölgað jafnt og þétt frá upphafi. Verkefnið hefur átt góðu gengi að fagna 

og samstarfsaðilar Fjölmenntar hafa sýnt verkefninu mikla velvild og jákvæðni. Verkefnið 

krefst öflugs þróunarstarfs með nýsköpun og nýjum leiðum í skipulagningu og stuðningi við 

fatlað fólk sem auka vill samfélagsþátttöku sína og stunda nám við almennar 

menntastofnanir.  

2.5. Könnun  

Í námi mínu í eigindlegri aðferðafræði við Háskóla Íslands haustið 2008 gerði ég könnun þar 

sem ég leitaði svara við því hvaða upplifun fólk með fötlun hefur af Námi með stuðningi og 

hvaða lærdóma mætti draga af henni. Könnunin byggði á eigindlegri aðferðarfræði og tekin 

voru viðtöl við tvo þátttakendur, ungt fatlað fólk, sem valið var eftir hentugleika. Það hafði 

stundað nám í Fjölmennt og hafði áhuga á frekari menntun. Sóttu þau almenn 

byrjendanámskeið í tölvum og ensku hjá Mími, símenntun á vor-og haustönn 2008 með 

stuðning frá Fjölmennt.  
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Niðurstöður könnunarinnar sýndu að menntun skiptir miklu máli fyrir viðmælendur mína og 

hafði jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þeir telja að menntun auki lífsgæði og styrki 

félagslega stöðu einstaklingsins og að menntun sé skapandi afl sem geri einstaklinginn hæfari 

og virkari í samfélaginu. Erla var ein þeirra sem ég ræddi við. Hún sagði: 

„Menntun er flott”.    

„Maður verður svolítið ánægður”. 

„Það er mikilvægt að gleyma því aldrei að maður geti lært”. 

„ ...allt sé hægt ef viljinn er fyrir hendi”. 

Einar sagði jafnframt að því fylgdi ákveðið frelsi að stunda nám við almennar 

menntastofnanir því sérskólar skerði frelsi einstaklingsins. Hann sagði: 

„Standa upp og fara út”. 

Samfélagsþátttaka og blöndun eru mikilvæg sem og réttur fatlaðra til sömu tækifæra og 

annarra frumskilyrði til betra lífs.  

Fjölbreytni í námi og atvinnuþátttaka er þýðingarmikil hverjum og einum sé horft til lífsgæða 

og félagslegrar velferðar. Jafnframt er mikilvægt að sjá stíganda í námi sem byggir á reynslu 

og lærðri færni.  

Könnunin leiddi einnig í ljós að óþekktar aðstæður geta valdið óöryggi og góður 

undirbúningur fyrir breyttar námsaðstæður skiptir miklu máli. Kennsluhættir og raunhæf 

námsgögn eru lykillinn að góðu gengi í námi. Það kom einnig fram að viðhorf til sérskóla eru 

fremur jákvæð og þess getið að hlutverk þeirra sé að undirbúa nemendur vel fyrir almennt 

nám. Mikilvægi stuðnings í námi var forsenda almennrar námsþátttöku og ráðgjafarhlutverk 

og námsmat kennara á fyrri námsstigum mikilvægur þáttur í ferlinu. Það kom fram að Nám 

með stuðningi hentaði ekki öllum, síst þeim sem eru mikið fatlaðir. Viðmælendur voru sáttir 

við þann stuðning sem þeir fengu í námi sínu og ítrekuðu mikilvægi hans sem forsendu 

almennrar námsþátttöku. Töldu þau að stuðningur í námi þyrfti að vera einstaklingsbundinn, 

viðvarandi og sýnilegur en ekki of mikill né of tíður. Hann þarf að koma til í upphafi og fara 

fram í kennslustundum, sé þess þörf. Það kom einnig fram að eitt af hlutverkum ráðgjafar- og 

stuðningsaðila sé að upplýsa viðkomandi símenntunaraðila um fötlun námsmanna og að 

sérþarfir þeirra séu skilgreindar áður en nám hefst.  
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Í köflunum hér á undan leitast ég við að svara því hverjar séu forsendur fyrir vali á 

viðfangsefninu. Ég hef fjallað um markmið þess og uppbyggingu og rýnt í sögu 

fullorðinsfræðslu fatlaðs fólks, frá þjálfunarskólum til Fjölmenntar, símenntunar- og 

þekkingarmiðstöðvar. Þróunarverkefninu Námi með stuðningi eru gerð skil og sagt frá 

hliðstæðri könnun. Næsti kafli greinagerðarinnar er handrit heimildarmyndarinnar. Kaflinn 

lýsir uppbyggingu og framvindu verksins og varpar ljósi á starfsemi símenntunarstöðva. Í 

kaflanum er einnig getið um þá sem tekin voru viðtöl við í verkferlinu. 

3. Handrit  

Þriðji kafli skýrslunnar er handrit að heimildarmyndinni Lærdómar. Handritið á að lýsa 

inntaki og atburðarás myndarinnar. Orðalag og skipulag handritsins er gert eftir bestu vitund 

leikmanns og ber að hafa í huga að efnisþráður gæti hafa breyst að einhverju marki í 

tækniferlinu. Hér á eftir verður fjallað um sjö menntastofnanir sem heimsóttar voru við gerð 

heimildarmyndarinnar. Starfsemi þeirra ljær myndinni yfirbragð þess sem leitað er svara við í 

verkinu; upplifun og reynsla þátttakenda ber þar hæst í viðtölum og myndskeiðum. 

Stofnanirnar eru: Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð, Mímir, símenntun, 

Rannsóknarþjónustan Sýni, Myndlistaskólinn í Reykjavík, Tölvuskólinn Isoft-Þekking, 

Trommuskóli Gunnars Waage og Háskóli Íslands.  

3.1. Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð 

Heimildarmyndin hefst á umfjöllun um Fjölmennt, símenntunar- og þekkingarmiðstöð. Gerð 

er grein fyrir  hugmyndafræði stofnuninnar, hlutverkum og starfsháttum og litið í 

kennslustund.  

Myndir af húsi Fjölmenntar Borgartúni. 

Myndir innanhúss og í kennslustund. 

Lesinn eftirfarandi texti: 

Fjölmennt er símenntunar- og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk, 20 ára og eldra sem lokið 

hefur formlegu námi í skólakerfinu. Markhópur stofnunarinnar er sá hópur sem þarfnast 

sérstaks stuðnings í námi og er þar fyrst og fremst átt við einstaklinga með þroskahömlun, 
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einhverfu, geðfötlun og fjölfötlun af ýmsum toga. Að auki eiga þeir rétt á þjónustu sem ekki 

eiga kost á að stunda nám eða leita ráðgjafar hjá öðrum stofnunum.  

Starfsstöðvar Fjölmenntar eru tvær; í Reykjavík og á Selfossi og að auki hefur Fjölmennt gert 

samstarfssamninga við Símenntunarstöðvar bæði á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni 

um námskeiðahald fyrir fatlað fólk. 

Bjarni Kristjánsson er formaður stjórnar Fjölmenntar. Þegar hann var spurður um stefnu 

Fjölmenntar hafði hann þetta að segja:  

Einsog Bjarni kom inná áður er hlutverk Fjölmenntar einkum þríþætt; ráðgjöf til 

símenntunaraðila um skipulagningu og framkvæmd náms fyrir fatlað fólk, samstarf við aðra 

símenntunaraðila vegna námskeiðahalds á þeirra vegum og í þriðja lagi námskeiðahald fyrir 

þá sem ekki geta nýtt sér námstilboð símenntunaraðila eða að framboð á námskeiðum hjá 

þeim er ekki fyrir hendi.  

En hvað hafði Bjarni að segja um markmið Náms með stuðningi: 

Til þess að koma til móts við þessi meginhlutverk sín leitast Fjölmennt við að framfylgja 

hugmyndafræði samskipunar og blöndunar að fatlaðir eigi sama aðgengi og aðrir að námi hjá 

almennum símenntunarstöðvum. Þróunarverkefnið Nám með stuðningi er liður í þessari 

starfsþróun.  

Helga Gísladóttir er deildarstjóri Fjölmenntar og var hún innt eftir helstu þáttum er einkenna 

verkefnið.  

Samkvæmt stefnu Fjölmenntar hafa á undanförnum árum verið gerðir samstarfssamningar við 

símenntunarstofnanir á höfuðborgarsvæðinu sem og á landsbyggðinni um námskeiðahald 

fyrir fatlað fólk og áform eru um að festa það samstarf enn frekar í sessi.  

Fyrsti þátttakandi í námi með stuðningi á vegum Fjölmenntar sótti almennt enskunámskeið 

hjá Mími, símenntun árið 2005.  

3.2. Mímir, símenntun 

Í þessum hluta handritsins er sagt frá starfssviði og markmiðum Mímis, símenntunar. Gerð er 

grein fyrir samstarfi Fjölmenntar og Mímis og hver þróun þess hefur verið. Þá er farið 

kennslustund og tekið viðtal við einn þátttakanda sem naut stuðnings frá Fjölmennt á 

námskeiði hjá Mími. 
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Myndbrot þegar þátttakendur eru að týnast inn í kennslustund. 

Lesinn eftirfarandi texti á meðan myndskeið renna í gegn: 

Mímir er einkahlutafélag sem starfar á sviði fullorðinsfræðslu og starfsmenntunar. Fyrirtækið 

hóf starfsemi sína í janúar 2003 og er í eigu Alþýðusambands Íslands. 

Meginmarkmið Mímis, símenntunar er að bjóða upp á nám og efla mennta- og fræðslumál 

fyrir fullorðna, þróa námsleiðir og hvetja fólk á vinnumarkaði til símenntunar og 

starfsþróunar. 

Þrjú kjarnasvið einkenna starf Mímis, þ.e. fjölmenning og frístundir, nám fyrir atvinnulífið og 

náms- og starfsráðgjöf. Markhópar Mímis er allur almenningur og þátttakendur mjög breiður 

hópur ef litið er til aldurs, menntunar og þjóðernis. 

Samstarf Fjölmenntar og Mímis hófst á vorönn 2005 með þátttöku fyrrum nemanda frá 

Fjölmennt sem sótti almennt enskunámskeið með eftirfylgd og stuðningi frá Fjölmennt. Árið 

2007 tók ungur fatlaður maður þátt í almennu spænskunámskeiði í Mími með aðstoð 

fylgdarmanns síns. Síðan þá hefur þátttakendum á námskeiðum Mímis fjölgað ár frá ári og á 

skólaárinu 2009-2010 stunduðu 25 þátttakendur enskunám hjá Mími.  

Við skulum fylgjast með hvernig enskukennslan fer fram í Mími. Á námskeiðinu eru sjö 

þátttakendur sem hafa mikinn áhuga á ensku og öll vilja þau ná betri tökum og færni í 

tungumálinu. Þetta eru þau Halldór, Guðmundur, Björgvin, Kristján, Stefán og Guðrún.  

Myndbrot úr kennslustund. 

Eftirfarandi texti á meðan myndskeið renna í gegn. 

Námskeiðið stóð yfir í 12 vikur og mættu þátttakendur einu sinni í viku, í tvær kennslustundir 

í senn. Námskeiðinu var ætlað að auka orðaforða þátttakenda, gera talæfingar og læra réttan 

framburð í ensku með hjálp Priscillu kennara sem kemur frá Bretlandi. 

Stefán Stefánsson er einn af þátttakendum á námskeiðinu og var hann tilbúinn að deila með 

okkur reynslu sinni af því að stunda nám við almenna símenntunarstöð. 

3.3. Rannsóknarþjónustan Sýni – Matvælaskólinn hjá Sýni  

Sagt er frá fyrirtækinu Sýni og starfssviði þess í þessum hluta handritsins. Fjallað er um 

samstarf Fjölmenntar og Sýnis og þróun þess. Þá er sagt frá því sem tekið er fyrir á 
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námskeiðum og farið í heimsókn í kennslustund. Tekið er viðtal við stjórnanda og kennara 

skólans og raddir þátttakenda koma fram. 

Myndskeið af húsinu og gangurinn í skólanum og inn í kennslueldhúsið. 

Lesinn eftirfarandi texti: 

Rannsóknarþjónustan Sýni er ráðgjafar- og þjónustuaðili fyrir matvælafyrirtæki og 

fóðurframleiðendur. Matvælaskólinn hjá Sýni hefur á undanförnum árum haldið ýmis 

sérsniðin námskeið fyrir starfsfólk matvælafyrirtækja og blandaða hópa úr ýmsum greinum 

matvælaiðnaðarins. 

Samstarf Fjölmenntar og Sýnis hófst í ársbyrjun 2008. Þá var sett upp matreiðslunámskeið 

fyrir hóp fatlaðs fólks sem verið hafði á matreiðslunámskeiðum hjá Fjölmennt og talið var að 

gæti haft gagn og gaman að því að prófa að sækja matreiðslunám utan stofnunarinnar.  

Á þessu fyrsta námskeiði tóku þátt fimm einstaklingar og fylgdi þroskaþjálfi frá Fjölmennt 

hópnum í kennslustundum. Varð þetta námskeið vísir að farsælu samstarfi þessara tveggja 

aðila. 

Á skólaárinu 2009-2010 voru 24 þátttakendur á matreiðslunámskeiðum í Matvælaskólanum 

hjá Sýni og voru markmið námskeiðanna að læra að matreiða hollan, góðan og litríkan mat 

og njóta hans á heilbrigðan hátt. Á námskeiðunum elda þátttakendur allan mat frá grunni. 

Guðrún Adolfsdóttir er matvælafræðingur hjá Sýni og hefur hún, ásamt Margréti 

Sigurðardóttur, tekið að sér kennslu hópa frá Fjölmennt. Guðrún hafði þetta að segja þegar 

hún var spurð um hvernig samstarfið við Fjölmennt hafði gengið: 

Myndskeið sem gæti gefið til kynna upphaf kennslustundar. 

Hér má sjá þær Guðrúnu, Mörtu, Unni og Erlu taka til hendinni í eldhúsi Sýnis undir tryggri 

leiðsögn Guðrúnar Adolfsdóttur, matvælafræðings. Að þessu sinni eru stöllurnar að gera 

ítalskt bolognese og ekki annað að sjá en matseldin sé þeim í blóð borin. Við skulum fylgjast 

með þeim smástund og heyra hvað þær hafa að segja um námskeiðið. 

„Comment” úr eldhúsinu: 

Klippt í Guðrúnu þegar hún svarar. 

Fleiri svör frá Guðrúnu klippt inn á meðan myndir sýna stelpurnar við matseldina.  

Viðtöl við matarborðið. 
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3.4. Myndlistaskólinn í Reykjavík 

Myndlistaskólinn í Reykjavík er kynntur til sögunnar í þessum kafla og starfsemi hans og 

markmiða getið. Sagt er frá samstarfinu við Fjölmennt og hvernig myndlistarnámskeiðin fyrir 

fatlað fólk eru byggð upp. Skólastjóri og tveir kennarar skólans segja frá reynslu sinni af 

samstarfinu og hvaða ávinning skólinn hefur af þátttöku fatlaðs fólks á námskeiðum. Farið er 

í heimsókn í kennslustund og því næst á samsýningu í Gerðubergi sem þátt tóku fatlað fólk 

sem verið hafa á námskeiðum í Myndlistaskólanum í Reykjavík. 

Myndefni: Skólinn að utan og innan. 

Lesinn eftirfarandi texti:  

Myndlistaskólinn í Reykjavík er fagskóli á sviði sjónmennta og viðurkenndur af 

Menntamálaráðuneyti sem einkaskóli á framhaldsskólastigi. Kennarar skólans eru 

myndlistarmenn og hönnuðir sem veljast til starfa á grundvelli menntunar og listræns ferils.  

Markmið skólans er að efla grunnmenntun á sviði sjónlista og að miðla sem best þekkingu í 

verklegum og fræðilegum þáttum til nemenda. Nemendahópur Myndlistaskólans er 

fjölbreyttur og á ýmsum aldri. 

Síðastliðna tvo vetur hefur Myndlistaskólinn boðið heilsvetrarnám í myndlist fyrir fatlað fólk, 

í samstarfi við Fjölmennt, þar sem tekið er mið af almennri fornámsdeild skólans og 

fyrirkomulagi námsins þar fylgt eftir í grófum dráttum, allt eftir aðstæðum hverju sinni. Var 

það gert í þeim tilgangi að tengja kennslu Fjölmenntarhópsins hefðbundnu myndlistarnámi.  

Markmið námsins er að þátttakendur kynnist helstu aðferðum í hugmyndavinnu og útfærslu í 

myndlist og þeir finni eigin styrk og listræna sérstöðu.  

Þau verk sem þátttakendur hafa skapað innan þessa samstarfsverkefnis hafa gefið innsýn í 

spennandi hugarheima sem eru mikilvæg viðbót í þá flóru sem skólinn státar af.  

Fatlað fólk hefur í nokkrum tilvikum tekið þátt í almennum námskeiðum hjá skólanum og 

fengið sérstakan stuðning þegar þess hefur verið þörf.  

Við fengum Ingibjörgu Jóhannsdóttur, skólastjóra, til þess að segja okkur frá samstarfinu við 

Fjölmennt og reynslu sína af því að opna skólann fyrir fatlað fólk.  

Við ætlum nú að líta við hjá hópi þátttakenda í myndlistarnámi í Myndlistaskólanum í 

Reykjavík og heyra hvað Kristinn og Gerður, kennarar í náminu, hafa að segja um 

myndlistarnám fatlaðs fólks. 
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Við spurðum þau einnig um það hvort fólk með þroskahömlun ætti erindi inn í listageirann 

og þá hvers vegna. 

„Comment” frá þátttakendum. 

Ísak Óli og Elín er bæði þátttakendur á myndlistarnámskeiði í Myndlistaskóla Reykjavíkur og 

hafa bæði tekið þátt í myndlistarsýningum. Ein þeirra sýninga sem þau hafa tekið þátt í er 

samsýningin Ástríðulist í Gerðubergi sem sett var upp í mars 2010. Sköpunargleði, kraftur og 

frumleg sýn á lífið og listina einkennir sýninguna sem var samsýning 29 alþýðulistamanna. 

Við kíktum í heimsókn í Gerðuberg og skoðuðum myndverkin myndlistarmannanna. 

3.5. Tölvuskólinn Isoft-Þekking 

Hér á eftir er sagt frá starfsemi Tölvuskólans Isoft-Þekkingar og þróun samstarfs Fjölmenntar 

og skólans. Litið er í kennslustund hjá hópi sem er að læra á tölvuleiki á Internetinu. Tekið er 

viðtal við skólastjóra og hann inntur eftir reynslu sinni af samstarfinu og raddir þátttakenda 

heyrast.  

Eftirfarandi lesefni og myndir þegar þátttakendur er að koma með bílunum og inn í skólann. 

Skólinn sérhæfir sig í tölvunámskeiðum, allt frá byrjendum í tölvunotkun til 

tölvusérfræðinga. Skólinn leggur áherslu á traust tengsl við atvinnulífið með því að hafa á að 

skipa reyndum kennurum með kennsluréttindi úr íslenska skólakerfinu, kennara með 

alþjóðlegar vottanir sem og sérfræðinga af vinnumarkaði hverja á sínu sviði. 

Á vorönn 2006 hófst samstarf Fjölmenntar og tölvuskólans um tölvunám með stuðningi við 

skólann. Sjö þátttakendum var boðið að taka þátt í fyrsta hópnum og höfðu nokkrir þeirra 

stundað tölvunám í Fjölmennt áður og fengið grunnþekkingu í tölvunotkun. Var talið að þessi 

hópur væri vel tilbúinn að stunda nám á öðrum vettvangi en innan verndaðra veggja 

Fjölmenntar. Á þessari fyrstu samstarfsönn var kennari Fjölmenntar til aðstoðar í 

kennslustundum. Í kjölfarið gafst nokkrum námsmönnum færi á að sækja almenn 

tölvunámskeið með eftirfylgd og stuðningi frá Fjölmennt. 

Aukning hefur orðið á þeim tölvunámskeiðum sem sérsniðin eru fyrir hópa þátttakenda með 

fötlun og á skólaárinu 2009-2010 voru starfandi sjö hópar á ýmsum tölvunámskeiðum við 

skólann. Má þar nefna námskeið eins og Windows tölvugrunn, Internet og tölvupóst, 

Facebook, tölvuleiki og stafrænar myndavélar.  
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Sigurður Friðriksson, skólastjóri Tölvuskólans, hefur ýmislegt að segja um reynslu sína af 

samstarfinu. Við skulum gefa honum orðið.  

Að þessu sinni ætlum við að heimsækja tölvuleikjahóp sem fékk kynningu á stafrænum 

myndavélum hjá Sigurði og Kristínu, á námskeiði sem stóð yfir í 4 vikur. Mættu þátttakendur 

tvisvar í viku, í tvær kennslustundir í senn.  

Það eru áhugasamir þátttakendur sem hér sjást gera verklegar æfingar með myndavélarnar og 

prófa sig áfram með tæknina að leiðarljósi.  

„Comment” frá þátttakendum. 

3.6. Trommuskóli Gunnars Waage 

Í kaflanum er sagt frá markmiðum trommunáms fyrir fatlað fólk hjá Trommuskólanum og 

tekin myndskeið af þátttakendum í kennslustund.  

Eftirfarandi lesefni og myndir af trommurum í kennslustund: 

Trommuskóli Gunnars Waage hefur á annað ár átt í góðu samstarfi við Fjölmennt og hafa um 

10 þátttakendur á vegum Fjölmenntar sótt einkatíma í trommuleik við skólann. Námið miðast 

að því að hlúa að áhugasviði hvers og eins í tónlist, það er blanda af músik-þerapíu og 

hefðbundnu tónlistarnámi og er aðaláherslan lögð á að líðan þáttakenda sé með sem bestum 

hætti í kennslustundum.  

Hér eru það Bergur og Haraldur sem berja húðir af mikilli innlifun og fá til þess leiðsögn 

kennara síns Gunnars Waage. 

3.7. Háskóli Íslands 

Hér á eftir er sjónum beint að Háskóla Íslands og gerð grein fyrir þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað í námi Þórarins Einarssonar. Móðir og sonur segja frá reynslu sinni af  Námi með 

stuðningi og viðtölum fylgt eftir með myndskeiðum. 

Myndir af byggingu Háskóla Íslands og klippt í bílinn sem nálgast bygginguna og Þórarinn 

stígur útúr bílnum. 

Lesinn eftirfarandi texti: 

Þórarinn er mikill áhugamaður um Íslendingasögur og bókmenntir og sótti um skeið ýmis 

bókmenntanámskeið í Fjölmennt. Árið 2007 sagði hann skilið við Fjölmennt og skráði sig á 
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námskeið hjá Endurmenntun Háskóla Íslands og hélt áfram að viða að sér þekkingu 

íslendingasagna ásamt þeim fjölmörgu Íslendingum sem reglulega sækja fyrirlestra Magnúsar 

Jónssonar. Síðan þá hefur Þórarinn sótt a.m.k. tvö námskeið hjá Endurmenntun á hverjum 

vetri og haft mikið gagn og gaman af.  

Á vorönn 2010 gekk Þórarinn skrefinu lengra í námi sínu og óskaði eftir því að verða 

gestanemandi í Miðaldasögu við Háskóla Íslands. Fyrirlestrar Háskóla Íslands eru opnir 

öllum sem áhuga hafa. 

Þórarinn mætti tvisvar í viku í Háskólann og sat fyrirlestra og umræðutíma sem í boði voru í 

áfanganum. Fékk hann stuðning frá Fjölmennt eftir því sem við var komið í upphafi en smám 

saman var dregið úr stuðningnum þar til Þórarinn var orðinn öruggur í þessu nýja 

námsumhverfi. 

Við skulum fylgjast með Þórarni á leið á fyrirlestur í Háskólanum einn föstudagsmorgun í 

vetur og fá hann til að segja okkur frá náminu. 

Klippt í Þórarinn þegar hann er að ganga í átt að Árnagarði. 

Á meðan að við biðum eftir að kennslustund lyki fengum við Ólafíu móður Þórarins til þess 

að segja okkur frá því hvaða þýðingu nám með stuðningi hafi haft fyrir son hennar.  

Myndskeið þegar móðir og sonur eru saman á Háskólatorgi. 

Viðtal við Þórarinn um viðfangsefni námsáfangans. 

Myndskeið þegar Þórarinn er að versla bækur í Bóksölu stúdenta. 

Lýkur á mikilvægum orðum móður. 

3.8. Freyja Haraldsdóttir  

Í þessum hluta heimildarmyndarinnar er tekið viðtal við Freyju, háskólanema. Freyja hefur 

verið ötull talsmaður þess að fatlað fólk njóti jafnræðis og mannréttinda í samfélaginu. Að 

mínu mati var afar mikilvægt að heyra sjónarmið hennar og miðla þeim áfram í 

heimildarmyndinni.  

Freyja Haraldsdóttir er nemi á 3ja ári í Þroskaþjálfafræðum í Háskóla Íslands. Hver er hennar 

sýn á samfélagsþátttöku fatlaðs fólks? 

Klippt í Freyju og síðan eftir því sem líður á viðtalið settar inn myndir til að skreyta 

umfjöllun hennar. 
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4. Lærdómar 

Farið var af stað með verkefnið Lærdómar til þess m.a. að leita svara við upplifun, reynslu og 

viðhorfi þátttakenda á því að stunda nám hjá almennum símenntunarstofnunum með 

stuðningi frá Fjölmennt. Að auki var talið mikilvægt að fá sýn og reynslu samstarfsaðila og 

aðstandanda af verkefninu. Tilgangur verkefnisins var einnig að gera kynningarefni fyrir Nám 

með stuðningi.  

Á þeim tæpum fimm árum sem verkefnið Nám með stuðningi hefur verið starfrækt hefur 

fengist dýrmæt reynsla sem mikilvægt er að byggja á í áframhaldandi stefnumótun þess. Í 

viðtölum myndarinnar koma fram mikilvægar ábendingar um æskilegar stuðningsaðgerðir. 

Þar kom fram að ráðgjöf og stuðningur frá Fjölmennt væri forsenda þess að verkefnið tækist 

vel og án hans hefði það ekki verið mögulegt. Hins vegar væri mikilvægt að 

stuðningsaðgerðir væru hófsamar og samstarfsaðilum gefið svigrúm til sjálfstæðra athafna.  

Frá sjónarhorni þátttakenda er samfélagsþátttaka og jafn réttur til náms frumskilyrði til betra 

lífs og bent er á þá miklu hvatningu sem felst í því að fá tækifæri til menntunar. Ennfremur 

kom fram sú mikla valdefling sem á sér stað í félagslegu samspili með öðrum. Ber það saman 

við það sem fram kemur í doktorsriti Guðrúnar Stefánsdóttur „Ég hef svo mikið að segja, 

lífssögur Íslendinga með þroskahömlun á. 20. öld” (2008) að valdefling styrki sjálfskilning 

og sjálfstraust einstaklingsins og sé tæki til að koma í veg fyrir kúgun í samfélaginu. Í ljósi 

túlkunar Guðrúnar má ætla að valdefling og sjálfstraust auki skilning einstaklingsins á gildi 

menntunar og styrki hann í baráttu sinni fyrir aðgengi að námi og námsaðstoð við hæfi.  

Í flestum tilvikum hafa þátttakendur jákvæða sögu að segja um reynslu sína og í ljósi 

ummæla viðmælenda minna í myndinni má draga þá ályktun að Fjölmennt sé á réttri leið í 

því hlutverki sínu að styðja fatlað fólk til náms við almennar símenntunarstöðvar.  

Viðhorf samstarfsaðila hefur verið mjög jákvætt og verkefninu tekið með opnum huga. Að 

mati þeirra er það hlutverk símenntunarstöðva að taka á móti öllum sem til þeirra sækja, óháð 

því hverjir það eru.  

Verkefnið hefur leitt af sér mikilvæga umræðu um samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og hvatt 

samstarfsaðila til hugmyndavinnu tengda námi og hlutdeild fólks með fötlun í 

samfélagslegum viðburðum.  
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Í þeim tilvikum sem fatlað fólk hefur tekið þátt í almennum námskeiðum hefur viðhorf 

almennt verið gott og í flestum tilvikum vel tekist til með blöndun fatlaðra og ófatlaðra 

námsmanna. Verkefnið hefur haft jákvæð áhrif innan Fjölmenntar og hefur umræðan aukist 

um mikilvægi þess að þátttakendur fái jöfn menntunartækifæri á við aðra í samfélaginu og 

eigi þess kost að sækja nám við almennar menntastofnanir með þeim stuðningi sem þeir þurfa 

á að halda. 

4.1. Framtíðarsýn og sóknarfæri 

Með nýjum þjónustusamningi Fjölmenntar og Mennta- og menningarmálaráðuneytisins er 

aukið ráðgjafarhlutverk og samstarf við símenntunarstöðvar einn af meginþáttum í starfsemi 

stofnunarinnar. Í því ljósi má gera ráð fyrir að fötluðu fólki sem ráðgerir að sækja námskeið 

utan Fjölmenntar fjölgi verulega og umfang Náms með stuðningi aukist í kjölfarið. Mun það 

kalla á fjölgun stöðugilda vegna verkefnisins.  

Með auknum vexti og kynningu verkefnisins má gera ráð fyrir að umboðsmenn og tenglar 

fatlaðs fólks hvetji til þátttöku á námskeiðum við almennar símenntunarstöðvar og líti á það 

sem hlutverk sitt að veita, í auknum mæli, þann stuðning og eftirfylgd sem Fjölmennt sinnir 

nú. Auk þess má gera ráð fyrir að markviss kynning á Námi með stuðningi og jákvæð reynsla 

fatlaðs fólks af verkefninu hafi þau áhrif að það leiti sjálft til símenntunaraðila eftir 

námstilboðum, án íhlutunar Fjölmenntar. Eftir sem áður er ráðgjafarhlutverk Fjölmenntar 

skýrt sé til stofnunarinnar leitað.  

4.2. Lokaorð 

Miklar breytingar hafa átt sér stað í þjónustu við fatlað fólk síðastliðna þrjá áratugi. 

Hugmyndafræði um eðlilegt líf, jafnrétti og fulla samfélagsþátttöku hefur rutt sér til rúms, 

sérúrrræði eru á undanhaldi og áhersla er lögð á þróun stoðþjónustu sem miðar að því að 

styrkja fatlað fólk til þátttöku í samfélaginu.  

Í ljósi fötlunarfræðinnar, þar sem fjallað er um fötlun sem samfélagslegt fyrirbæri og að 

erfiðleikar fólks með fötlun stafi ekki síður af menningar- félags- og efnahagslegum 

hindrunum, þarf að aðlaga samfélagið betur að þörfum þeirra sem fatlaðir eru.  

Ef litið er á menntun sem hluta af lífsgæðum og einn dýrmætastan auð sem einstaklingurinn 

öðlast á lífsleiðinni er mikilvægt að jafnréttis til náms sé gætt. Námstilboð þurfa að vera 
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raunhæf og hið raunverulega val til staðar vilji fatlað fólk auka samfélagsþátttöku sína og 

stunda nám við almennar menntastofnanir.  

Ég vil þakka þátttakendum við gerð heimildamyndarinnar, fyrir einstaklega ánægjulegt 

samstarf í ferlinu og fagna ábendingum sem munu koma að góðu gagni við stefnumótun og 

uppbyggingu Náms með stuðningi hjá Fjölmennt. Það er og von mín að heimildarmyndin nái 

til þeirra sem íhuga þennan námsmöguleika og sé þeim hvatning þegar taka á ákvörðun um 

frekara nám. 
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