
ÞROSKAÞJÁLFAFRÆÐI



Grunnnám

›› Nám til BA-gráðu í þroskaþjálfafræði
(180 einingar)

Á þroskaþjálfabraut gefst nemendum kostur á að nema 
til BA-gráðu í þroskaþjálfafræði sem tekur þrjú ár í fullu 
námi. Meðal kennslugreina í náminu eru þroskaþjálfafræði, 
fötlunarfræði, félagsfræði, þroskasálfræði og siðfræði. 
Nemendur fá góða innsýn í íslenskar og erlendar rannsóknir 
og kynnast áherslum í þjónustu við fatlað fólk og aðra þá 
sem þarfnast stuðnings til lengri eða skemmri tíma, svo sem 
á sviði búsetumála, atvinnumála, skólamála og fjölskyldumála. 
Enn fremur er lögð áhersla á að nemendur öðlist þekkingu á 
lagalegum rétti og mannréttindasáttmálum sem varða fatlað 
fólk og aðra jaðarsetta hópa samfélagsins. Þeir sem brautskrást 
með BA-gráðu með fyrstu einkunn (7,25) geta sótt um eins árs 
nám til viðbótardiplómu sem veitir leyfi til að starfa undir heitinu 
þroskaþjálfi.

›› Skipulag námsins

Á fyrri hluta námstímans er lagður fræðilegur grunnur að 
starfsháttum þroskaþjálfa en á þeim síðari læra nemendur 
um starfsaðferðir á vettvangi þroskaþjálfa, meðal annars í 
samfelldu vettvangsnámi sem fram fer tvisvar á námstímanum. Í 
vettvangsnámi gefst nemendum tækifæri til að tengja fræðasvið 
námsins við væntanlegan starfsvettvang og taka þátt í starfi 
með börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra eða þjónustu 
við fullorðið eða aldrað fólk.

Kennt er með fyrirlestrum ásamt umræðu- og verkefnatímum. Í 
mörgum námskeiðum er samvinnunám af ýmsum toga og er þá 
jafnan gerð krafa um virka þátttöku nemenda. 

Nemendur geta sótt um að sækja skiptinám erlendis hluta af 
námstíma sínum. Skrifstofa alþjóðasamskipta veitir nemendum 
upplýsingar um fyrirkomulag skiptináms. 

Nám í þroskaþjálfafræði er jafnframt hægt að stunda sem 
aukagrein til 60 eininga á bakkalárstigi.

Nám í þroskaþjálfafræði miðar að því að nemendur öðlist þekkingu og hæfni til þess að veita heildræna 

þjónustu og ráðgjöf í þeim tilgangi að styðja við fullgilda samfélagsþátttöku, mannréttindi, sjálfræði 

og lífsgæði fólks á öllum aldri sem þarfnast stuðnings til lengri eða skemmri tíma. Þroskaþjálfafræði 

byggir á hugmyndafræði alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga þar sem kveðið er á um eðlislæga 

reisn og verðmæti hverrar manneskju. 

Námið er bæði fræðilegt og starfstengt og byggir á félagslegum skilningi á fötlun og margbreytileika. 

Námið er fjölbreytt og þverfaglegt og meginstoðir eru þroskaþjálfafræði, fötlunarfræði, félagsfræði, 

uppeldis- og menntunarfræði, siðfræði og sálfræði.

Með störfum sínum stuðla þroskaþjálfar að jöfnum réttindum, 
sjálfstæðu lífi og virkri samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og 
annarra sem þarfnast stuðnings til lengri eða skemmri tíma.



TINNA KRISTJÁNSDÓTTIR

Þroskaþjálfafræði

„Besta ákvörðun lífs míns var að fara í 

þroskaþjálfafræði. Námið er virkilega 

skemmtilegt og krefjandi og veitir góða 

innsýn í stöðu fatlaðs fólks. Ég hef öðlast 

mikla þekkingu á málefnum fatlaðs fólks 

og réttindabaráttu þeirra og mun ávallt 

hafa það að leiðarljósi að styðja og gæta 

hagsmuna þeirra í einu og öllu. Mér finnst 

ég hafa breyst til hins betra eftir þetta 

nám.“

BIRGIR JAKOB HANSEN

Þroskaþjálfafræði
„Ég er þakklátur fyrir allt sem ég hef 

lært í náminu. Kennararnir hafa ástríðu 

fyrir námsefninu og hefur það veitt 

mér dýrmæta innsýn í stöðu jaðarhópa 

innan samfélagsins. Námið gaf mér 

einnig tækifæri til þess að kynnast 

þeim fjölbreytta starfsvettvangi sem 

þroskaþjálfar starfa á og lærði ég margt 

nytsamlegt sem mun vafalítið nýtast mér í 

leik og starfi í komandi framtíð.“

Framhaldsnám

Nám á meistarastigi í þroskaþjálfafræði er tvenns konar.

›› Nám til starfsréttinda
(60 einingar)

Samkvæmt reglum Háskóla Íslands þurfa nemendur að hafa 
náð fyrstu einkunn til BA-gráðu til að geta sótt 60 eininga 
viðbótarnám við BA-gráðu veitir réttindi til að starfa undir 
heitinu þroskaþjálfi. Starfsleyfi veitir Embætti landslæknis. Þessi 
námsleið verður fyrst í boði háskólaárið 2021–2022.

›› Nám til MA-gráðu í þroskaþjálfafræði
(120 einingar)

Boðið er upp á starfstengt og rannsóknartengt MA-nám í 
þroskaþjálfafræði. Á starfstengdu kjörsviði er markmiðið að 
nemendur geti búið sig undir að leiða umbóta- og þróunarstarf 
og styrkt sig á starfsvettvangi sínum. Á rannsóknarmiðuðu 
kjörsviði er nemendum gefinn kostur á að vinna rannsóknir á 
völdum vettvangi fatlaðs fólks eða annara hópa sem þroskaþjálfar 
starfa með. Þegar fyrstu kandidatarnir með viðbótardiplómu 
brautskrást vorið 2022 geta þeir sótt um meistaranám og fá þá 
viðbótardiplómuna metna inn í meistaranámið.

Starfsvettvangur

Haft er að leiðarljósi að nemendur upplifi sig að námi loknu sem 
sterka fagmenn sem byggja starf sitt á framsæknum fræðilegum 
grunni. Mikil eftirspurn er eftir þroskaþjálfum um allt land og 
er starfsvettvangur afar fjölbreyttur. Þroskaþjálfar starfa meðal 
annars í leik-, grunn- og framhaldsskólum, í búsetuþjónustu, 
á margvíslegum vinnustöðum, á öldrunarstofnunum, í 
endurhæfningarstöðvum og á meðferðarstofnunum.

Félagslíf

Nemendafélagið TUMI er félag þroskaþjálfanema við 
Háskóla Íslands. Félagið stendur fyrir viðburðum, svo sem 
nýnemakvöldum, árshátíð og vísindaferðum.

Sjá nánar: mennta.hi.is



Stakkahíð 
105 Reykjavík

Sími 525 5950 menntavisindasvid@hi.is
mennta.hi.is

MENNTAVÍSINDASVIÐ

Menntavísindasvið menntar kennara fyrir öll skólastig, uppeldis- og menntunarfræðinga, 
íþrótta- og heilsufræðinga, tómstunda- og félagsmálafræðinga og þroskaþjálfa. Jafnframt 
er boðið upp á alþjóðlegt nám í menntunarfræði og diplómanám fyrir fólk með 
þroskahömlun. Við Menntavísindasvið er litið á nemendur sem samstarfsfólk og lögð 
áhersla á samvinnu og góð tengsl milli nemenda og kennara. Einkunnarorð sviðsins eru 
Alúð við fólk og fræði. 

Á Menntavísindasviði eru fjórar deildir:
Deild faggreinakennslu
Deild heilsueflingar, íþrótta og tómstunda
Deild kennslu- og menntunarfræði
Deild menntunar og margbreytileika

Tengsl við starfsvettvang 
Lögð er rík áhersla á tengsl við væntanlegan starfsvettvang og nemendur fara í 
starfsþjálfun í skólum og öðrum stofnunum samfélagsins. Nám á Menntavísindasviði er 
ýmist staðbundið eða fjarnám með staðbundnum lotum. 

Umsóknir 
Sótt er rafrænt um nám á hi.is. Frestur til að sækja um framhaldsnám er til 15. apríl og 

um grunnnám til 5. júní.
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