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Guðrún Benjamínsdóttir 



❖Samvinnurannsóknir og lífssögur 

 

❖Fjallað lítillega um bæði, hvort fyrir sig í 

aðalbók námskeiðsins 

 

❖Efni greinarinnar sameinar hvort tveggja 

Hvað og hvers vegna 



❖Mikilvægt að fólk með þroskahömlun taki 

þátt í samvinnurannsóknum 

 

❖Tækifæri til að segja lífssögu sína 

 

❖Rannsókn Kristínar og Aileen 

Samvinnurannsókn 



❖Valdajafnvægi milli ófatlaðra og fatlaðra 

rannsakenda 

❖Ekki alltaf mögulegt að fyljga þeirri reglu 

þegar um rannsókn til háskólagráðu er að 

ræða 

❖Hafa valdajafnvægið í hávegum á öðrum 

vettvangi. 

Samvinnurannsóknir 



❖Greinin fjallar um samvinnuransóknir 

almennt og rannsóknarferlið en ekki um 

niðurstöður rannsóknarinnar 

❖Vitnað í fræðimenn sem fjallað hafa um 

samvinnurannsóknir 

❖Greinarmunur gerður á ýmsum tegundum 

samvinnurannsókna 

Rannsóknarferlið 



❖Frelsandi rannsóknir (e. emancipatory 

research). 

❖Þátttökurannsóknir (e. participatroy 

research) 

❖Samvinnurannsóknir (e. inclusive 

research) 

Tegundir samvinnurannsókna 



1. Fólk með þroskahömlun á að eiga rannsóknina en hún má vera gerð að 

frumkvæði ófatlaðs rannsakanda. 

2. Rannsóknin á að efla og styrkja hagsmuni fólks með þroskahömlun og 

ófötluðu rannsakendurnir eiga að vera bandamenn þess. 

3. Fólk með þroskahömlun á að vera þátttakendur í öllu rannsóknarferlinu. 

4. Fólk með þroskahömlun á að hafa áhrif á rannsóknarferlið og niðurstöður 

þess. 

5. Rannsóknarspurningin, rannsóknarferlið og rannsóknarskýrslur eiga að 

vera aðgengilegar fólki með þroskahömlun. 

Fimm meginreglur samvinnurannsókna 

vitnað í Walmsley og Johnson 



❖Titlölulega nýjar af nálinni hér á landi 

❖Varpa ljósi á mismunandi reynslu fólks 

með þroskahömlun 

❖Sumt bjó á stofnunum og bjó við 

undirokun 

❖Eftirlifandi eða fórnarlamb? 

Lífssögurannsóknir 



❖Geta breytt sýn þátttakenda á fortíð sína 

 

❖Geta stuðlað að valdeflingu þátttakenda 

 

❖Geta stuðlað að valdeflandi 

rannsóknaraðferðum 

 

Lífssögurannsóknir 



❖Var ekki vistuð á stofnun 

❖Bjó þó við úskúfun og kúgun 

❖Er eigin talsmaður í dag og tekur eigin 

ákvarðanir 

❖Býr sjálfstætt og vinnur á almennum 

vinnumarkaði 

❖Er félag í Átaki, félagi fólks með 

þroskahömlun. 

Líf Aileen 



❖Mismunandi eftir þjóðfélagshópum hvað 

telst til menningarauðs 

❖Það sem haft er í hávegum í hverjum 

hópi fyrir sig 

❖Ýmsir hópar verða undir 

❖Fólk með þroskahömlun verður víða 

undir. 

Menningarauður (e. Cultural capital) 

Bourdieu 



❖Kristín og Aileen upplifðu báðar skort á 

menningarauði á ráðstefnu um 

fötlunarrannsóknir 

❖Lögðu allt undir til að öðlast 

menningarauð og vera viðurkenndir 

rannsakendur á ráðstefnunni 

Menningarauður frh. 



❖Hægt að nota með fleiri 

minnihlutahópum 

 

❖Hægt að tengja við kenningar um 

umbreytinganám? 

 

Samvinnurannsóknir og lífssögurannsóknir 
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