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Ágrip 

Verkefni þetta er eigindleg rannsókn um starf iðjuþjálfa í grunnskólum. Töluvert er vitað 

um störf þeirra í grunnskólum erlendis en minna um störf þeirra á Íslandi. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að kanna, hvað felst í hlutverki iðjuþjálfa, aðstæður þeirra og áherslur í 

starfi. Rannsóknarspurningarnar sem hafðar voru að leiðarljósi voru: Hver eru 

meginviðfangsefni iðjuþjálfa í grunnskólum á Íslandi? Hvaða þættir móta starfsumhverfi 

þeirra og áherslur í starfi? Kanadíska hugmyndafræðin um eflingu iðju; einstakling, 

umhverfi, iðju; og skjólstæðing, þjónustu, samfélag, liggur til grundvallar verkefninu ásamt 

hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar. Þátttakendur voru sex iðjuþjálfar, konur á 

aldrinum 34 - 50 ára, allar starfandi í grunnskólum á Íslandi og í starfshlutfalli frá 75-100%. 

Gagna var aflað með opnum viðtölum og notað var vinnulag grundaðrar kenningar við 

gagnagreiningu með áherslu á sífelldan samanburð. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að hlutverk iðjuþjálfa felist í að virkja nemendur til þátttöku með því að, nýta 

styrkleika þeirra, áhugasvið og aðlaga umhverfið eftir því sem við á. Rekstrarform, 

menning og sértækar þarfir innan hvers skóla höfðu töluverð áhrif á starf iðjuþjálfanna. 

Einnig stýrði færni og áhugi iðjuþjálfans faglegum áherslum á staðnum og þeim leiðum 

sem farnar voru. Viðfangsefni þeirra voru fjölþætt og breytileg milli ára með tilliti til 

nemendahóps s.s. leiðir til að efla nemendur til sjálfstæðis, aðferðir við að tileinka sér 

námið, félagsfærni og hópefli. Rannsakendur telja að niðurstöðurnar nýtist við gerð 

starfslýsingar iðjuþjálfa í grunnskólum ásamt kynningu á starfi þeirra út í samfélagið. Kann 

það jafnframt að fjölga þeim skólastjórnendum og bæjaryfirvöldum sem velja að hafa 

iðjuþjálfa í starfi í grunnskólum. 

Lykilhugtök: Aðstæður, faglegar áherslur, grunnskólar, iðjuþjálfar, starfsumhverfi og 

viðfangsefni.  
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Abstract 

This project is a qualitative study on the work of occupational therapists in primary schools. 

A substantial amount is known about their work in primary schools abroad but less is 

known about occupational therapists’ work in Icelandic schools. The purpose of the study 

was to find out what is involved in the role of the occupational therapist, the environment 

and focuses in intervention. The main research questions were: What are the occupational 

therapists’ main occupational issues in primary schools in Iceland? What factors contribute 

to their working environment and what do occupational therapists focus on in their work? 

The Canadian approach of enabling occupation performance; person-environment-

occupation; and client, service and society were used fundamentally as well as the ideology 

of inclusive schools. Six occupational therapists were interviewed, all women between the 

ages of 34-50, working in primary schools in Iceland in jobs ranging from 75-100%. Data 

were collected with open interviews and for analysis the grounded theory approach was 

used focusing on constant comparisons. The main results of the study were that the role of 

the occupational therapist was to get students to participate by using their strengths and 

interests and by adaptation to the school environment if necessary. Operational form, 

culture and each school’s special requirements had a marked influence on how the 

occupational therapists operated. In addition, the therapists’ interests and proficiency also 

steered professional focus and intervention plans. Their approaches were varied and divers 

from year to year with regard to student groups in order to enable independence, ways to 

improve studies, social interaction and team building skills. The researchers feel that the 

results of this study will assist with forming proper job descriptions for occupational 

therapists in primary schools as well as promoting occupational therapy in society. The 
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results may encourage school principals and local councils to ensure occupational therapists 

working in their primary schools. 

Key words: Conditions, professional focus, primary schools, occupational therapists, work 

environment and occupational issues. 
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Kafli I 

Inngangur 

Í kaflanum er fjallað um bakgrunn viðfangsefnis, gildi og tilgang rannsóknarinnar. 

Gerð er grein fyrir hugmyndafræðilegri nálgun sem liggur til grundvallar verkefninu og 

rannsóknarspurningar settar fram. Einnig er fjallað um takmörkun rannsóknarinnar, 

meginhugtök skilgreind og uppbyggingu verkefnisins lýst. 

Bakgrunnsupplýsingar viðfangsefnis 

Markmið iðjuþjálfunar í skólum er að efla nemendur til þátttöku og að ná árangri í 

námi sem undirbýr þá fyrir frekari menntun, vinnu og sjálfstætt líf. Felst það m.a. í að 

nemandinn taki þátt í hefðbundnum athöfnum inni í skólastofunni með stuðningi 

iðjuþjálfans (Davidson, 2010). Iðjuþjálfar beina því athygli að ýmsum þáttum til að aðstoða 

börnin við að ná árangri í hlutverki sínu sem nemandi (Bazyk og Case-Smith, 2010). 

Skólagangan er börnum mikilvæg og mótar skólinn framtíð ungs fólks og samfélags (Law, 

Petrenchik, Ziviani og King, 2006) auk þess sem sjálfsmyndin mótast á grunnskólaárunum. 

Ekki njóta öll börn sömu möguleika til náms, upplifa sömu aðild að skólasamfélagi eða eru 

reiðubúin í umskipti yfir í hlutverk og iðju fullorðinna. Iðjuþjálfar í skólum þurfa að beina 

athygli sinni að iðju nemenda í skólastarfi ásamt þeim markmiðum sem þau hafa utan 

skólans og námsins (Swinth, Spencer og Jackson, 2007).  

Löng hefð er fyrir því erlendis að iðjuþjálfar veita þjónustu í grunnskólum (Bazyk 

og Case-Smith, 2010) en þróunin hefur verið hæg hér á landi. Á níunda og tíunda áratug 

síðustu aldar starfaði að jafnaði einn iðjuþjálfi við sérdeildir eða sérskóla í Reykjavík. Árið 

2000 voru engir iðjuþjálfar innan skólakerfisins en um miðjan síðasta áratug fór að fjölga 
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iðjuþjálfum í skólum, sér í lagi á landsbyggðinni (Guðrún Pálmadóttir, 2004; Snæfríður 

Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). 

Menntakerfi um allan heim bera ábyrgð á að undirbúa börn fyrir fullorðinsárin og 

eru flestir sérfræðingar sammála um að skólinn þarf að bjóða fjölbreyttar leiðir sem stuðla 

að farsælli þátttöku í skóla og samfélagi (Bazyk og Case-Smith, 2010). Hverju barni frá sex 

til sextán ára á Íslandi ber skylda til að ganga í grunnskóla. Í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 kemur fram að markmið laganna er að grunnskólar í samvinnu við heimilin stuðli 

að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Einnig að grunnskóli skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi 

við stöðu og þarfir nemenda. Aðalnámskrá grunnskóla er rammi um skólastarfið og 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Þar kemur fram heildarsýn um menntun og nánari 

útfærsla á þeirri menntastefnu sem felst í lögum um grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Reglugerð nr. 585/2010 tekur til nemenda sem þurfa 

sérstakan stuðning í námi í samræmi við metnar þarfir. Markmið reglugerðarinnar er að 

nemendur fái fjölbreytt nám við hæfi í hvetjandi námsumhverfi sem tekur mið af þörfum 

þeirra og stöðu og hafi jöfn tækifæri í grunnskólum í samræmi við alþjóðlega samninga um 

réttindi barna og fatlaðra (Reglugerð um sérkennslu nr. 585/2010).  

Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar ásamt kanadísku hugmyndafræðinni um 

eflingu iðju (Canadian Model of Occupational Performance [CMOP]), einstakling, 

umhverfi og iðju (Person-Environment-Occupation [PEO]) og skjólstæðing, þjónustu og 

samfélag (The Client, Service, Society Model) eru hafðar að leiðarljósi við gerð þessa 

verkefnis. Þessar nálganir voru valdar m.a. vegna þess að iðjuþjálfar í skólum beina sjónum 

mestmegnis að störfum þ.e. nemendahlutverkinu, eigin umsjá og tómstundaiðju ásamt 
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samsvörun nemenda við skólaumhverfið. Einnig er mikilvægt að huga að réttindum allra 

nemenda með tilliti til réttlætis og mannréttinda. 

Tilgangur og gildi rannsóknarinnar 

Ekki hefur verið rannsakað hvað felst í hlutverki iðjuþjálfa sem starfa í 

grunnskólum á Íslandi, hvernig starf þeirra nýtist innan skólakerfisins og hvernig samvinnu 

iðjuþjálfa við aðrar fagstéttir er háttað. Í dag er komin nokkurra ára reynsla á starf iðjuþjálfa 

í grunnskólum og þá sérstaklega á Eyjafjarðarsvæðinu. Rannsakendur hafa mikinn áhuga á 

þessu málefni sem var hvatinn að rannsókn þessari. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna 

hvað felst í hlutverki iðjuþjálfa í grunnskólum á Íslandi, aðstæður þeirra og áherslur í starfi. 

Til að komast að því er rætt við sex iðjuþjálfa starfandi í grunnskólum til að fá þeirra 

sjónarhorn á starf sitt og aðstæður. 

Rannsóknarspurningarnar sem hafðar eru að leiðarljósi í verkefninu eru: 

 Hver eru meginviðfangsefni iðjuþjálfa sem starfa í grunnskólum á Íslandi? 

 Hvaða þættir móta starfsumhverfi þeirra og áherslur í starfi? 

Skilgreiningar á meginhugtökum 

Aðstæður: Vinnuaðstæður s.s. rými og tæknimál. Einnig, hvernig samstarfi við annað 

starfsfólk skólans, foreldra og nemenda er háttað. 

Faglegar áherslur: Þær sértæku leiðir og áherslur sem iðjuþjálfarnir nota í starfi. 

Grunnskólar: Grunnskólarnir sex, sem iðjuþjálfarnir starfa í. 

Iðjuþjálfar: Sex iðjuþjálfar sem taka þátt í rannsókninni. 

Starfsumhverfi: Þættir sem móta umgjörð og skipulag skólastarfs á Íslandi og stýra starfi 

fagaðila í skólum, s.s. lög, stefnur og hefðir. 

Viðfangsefni: Allar þær leiðir sem iðjuþjálfar nota í starfi. 
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Takmarkanir rannsóknarinnar 

Takmarkanir verkefnisins eru hversu fá viðtöl voru tekin og var mettun hugsanlega 

ekki náð. Kann það að hafa áhrif á þær ályktanir sem af rannsókninni má draga. 

Rannsakendur eru reynslulitlir á þessu sviði og getur það haft áhrif á að greina og vinna 

ítarlega úr eigindlegum gögnum. 

Uppbygging skýrslunnar 

Í fyrsta kafla er inngangur þar sem bakgrunnsupplýsingar eru kynntar. Í öðrum kafla 

verður gerð ítarleg grein fyrir fræðilegum bakgrunni efnisins. Aðferðafræðinni verður lýst í 

þriðja kafla. Í fjórða kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar og umræður um þær í 

fimmta kafla. 
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Kafli II 

Heimildasamantekt 

Í þessum kafla eru teknar saman helstu fræðilegu hugmyndir um viðfangsefnið. 

Fjallað verður um hugmyndafræðina, umgjörðina sem skapar skólaumhverfið, aðstæður og 

hvað felst í hlutverki iðjuþjálfa í skólum. Til að varpa ljósi á viðfangsefnið út frá ýmsum 

sjónarhornum var stuðst við fagbækur og fræðigreinar sem birtar hafa verið um efnið, ýmist 

í íslenskum eða erlendum tímaritum sem og á veraldarvefnum. Helstu leitarorð voru: 

Occupational therapy, school-based, participation, occupation-based, school environment, 

collaborative, intervention, adjustment, pediatric. 

Hugmyndafræði 

Kanadíska hugmyndafræðin um eflingu iðju (CMOP), einstakling, umhverfi, iðju 

(PEO) og skjólstæðing, þjónustu, samfélag, ásamt hugmyndafræðinni um skóla án 

aðgreiningar, er sú hugmyndafræði sem höfð er að leiðarljósi við gerð þessa verkefnis. 

Kanadíska hugmyndafræðin. Iðjuþjálfar leitast við að starfa samkvæmt 

heildrænni nálgun sem felur í sér að litið er á einstaklinginn í samspili við umhverfið sem 

hann lifir og hrærist í og þau viðfangsefni sem hann tekst á við. CMOP er sett fram í 

myndrænu líkani og lýsir einstaklingi, iðju og umhverfi. Efling samkvæmt 

hugmyndafræðinni snýst um þátttöku skjólstæðinga, samvinnu og breytingu. Einnig felur 

efling m.a. í sér leiðsögn, hvatningu, kennslu, örvun og stuðning við skjólstæðinginn til að 

móta eigið líf og taka þátt í samfélaginu (Canadian Association of Occupational Therapists, 

2002). 
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PEO lýsir víxlverkandi samspili milli einstaklings, umhverfis og iðju ásamt því að 

skilgreina matsaðferðir og íhlutunarleiðir. Það miðar að því að hámarka færni við iðju, sem 

er upplifun einstaklingsins af þessu samspili og mikilvægt er að huga að öllum þáttum þar 

sem röskun á einu sviði hefur áhrif á önnur. Umhverfi einstaklings samanstendur af 

efnisheim, stjórnsýslu, menningu og samfélagi og getur ýmist stutt við eða torveldað 

þátttöku. Efnislegt umhverfi vísar til náttúrunnar, bygginga, innréttinga, verkfæra og tækja. 

Með samfélagslegu umhverfi er átt við félagslegt mynstur, viðhorf og væntingar 

mikilvægra einstaklinga eins og fjölskyldu, umönnunaraðila og samfélagshópa. Stjórnsýsla 

eru opinberar stofnanir og starfsemi þeirra, fjármál, löggjöf og stjórnmál. Menningarlegt 

umhverfi nær til siða og hefða sem grundvallast á lífssýn og gildismati samfélagsins 

(Canadian Association of Occupational Therapists, 2002). 

Líkanið um skjólstæðing, þjónustu og samfélag samanstendur af þremur víddum. 

Fyrsta víddin er skjólstæðingurinn, samvinna hans og iðjuþjálfa í þjónustuferlinu. Önnur 

víddin er þjónustuumhverfið sem inniber sex þætti, að skipuleggja, markaðssetja, stjórna, 

mennta, rannsaka og meta. Þessir þættir hafa áhrif hver á annan og styðja skjólstæðing og 

iðjuþjálfa í þjónustuferlinu. Þriðja víddin er samfélagið sem eru allir þeir einstaklingar sem 

móta opinbera stefnu, aðferðir, lög, reglur og staðla fyrir menningu, siðfræði o.s.frv. 

Líkanið sýnir að samspil er á milli þessara þriggja vídda (Canadian Association of 

Occupational Therapists, 2002). 

Skóli án aðgreiningar. Hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar byggir á gildum 

réttlætis og mannréttinda. Allir eiga að fá jöfn eða jafngild tækifæri til náms á forsendum 

hvers einstaklings. Virðing er borin fyrir fjölbreytileika, hæfileikum, mismunandi þörfum 

og einkennum nemenda og áhersla er lögð á að útrýma öllum gerðum mismununar og 

aðgreiningar í skólum. Jafnhliða því að kröfur aðalnámskrár eru hafðar í huga er byggt á 
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styrkleika nemenda, vináttu og virðingu. Þarfir nemenda í grunnskóla eru mismunandi og 

ber sveitarfélögum skylda að sjá til þess að þeir fái sérstakan stuðning í skólastarfi í 

samræmi við metnar sérþarfir þeirra. Forsenda fyrir námi án aðgreiningar er samvinna 

kennara og fagaðila og því er mikilvægt að stuðla að þverfaglegri nálgun í skólum til að 

koma til móts við fjölbreytni í nemendahópnum (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008; Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þróun í faglegu starfi 

Félagsleg-, pólítísk- og fagleg áhrif hafa stýrt þróun á þjónustu iðjuþjálfa í 

grunnskólum erlendis og skiptist hún í þrjú grundvallaratriði. Í fyrsta lagi mat á umhverfi, í 

öðru lagi viðeigandi áætlun um íhlutun tengt menntun og í þriðja lagi ráðgefandi samstarf 

(e. collaborative consultation). Iðjuþjálfar sem vinna að árangursríku starfi í skóla verða að 

samræma hugmyndafræði iðjuþjálfunar og menntakerfisins (Muhlenhaupt, 1993).  

Starf iðjuþjálfa innan skólakerfis hefur í gegnum tíðina einkennst af þjónustu við 

börn með hreyfihömlun og hreyfiþroskaröskun. Hins vegar þurfa börn sem glíma við 

sálfélagslega örðugleika, s.s. hegðunarvanda, athyglisbrest með ofvirkni eða börn á 

einhverfurófi, ekki síður á þjónustu iðjuþjálfa að halda. Þessi hópur er jafnframt stór því 

greiningar á einhverfurófi og á hegðunarvanda hafa aukist til muna hér á landi sem annars 

staðar (Davidson, 2010; Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Rannsóknir 

gefa til kynna að þjálfun með áherslu á hæfniþætti er ekki árangursrík til að auka virkni og 

þátttöku í skóla (Denton, Cope og Moser, 2006). Þess vegna verður áherslan að vera á 

aðgengi og þátttöku og fjarlægja hindranir sem torvelda nemandanum námið. Íhlutun 

byggð á margþættum leiðum er oftast árangursrík og með því að hún fari fram í réttu og 
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dæmigerðu umhverfi verður skólinn þjálfunarumhverfi (Muhlenhaupt, 2003; Hasselbusch 

og Penman, 2008).  

Í dag er lögð áhersla á að iðjuþjálfun fari fram í raunverulegum aðstæðum og beinist 

að þeim viðfangsefnum sem bekkurinn vinnur að hverju sinni. Íhlutunin ætti að fela í sér 

val og sérsniðnar athafnir sem höfða til nemandans, hafa þýðingu og gera það að verkum að 

hann upplifi árangur. Iðjuþjálfar gegna mikilvægu hlutverki því þeir þekkja ýmsar leiðir til 

að aðlaga viðfangsefni skólans svo að nemendur geti náð settu marki (Heah, Case, McGuire 

og Law, 2007; Hinder og Ashburner, 2010; Sigríður K. Gísladóttir, 2009). Einnig ber að 

taka mið af því sem fram fer utan veggja skólastofunnar s.s. í frímínútum og öðrum hléum 

en þar reynir oft verulega á félagsleg samskipti (Ziviani og Muhlenhaupt, 2006). Iðjuþjálfar 

í skólum þurfa að tileinka sér tungutak og áherslur menntunargeirans og beina sjónum 

sínum að hlutverkum, þátttöku og viðfangsefnum nemenda (Hinder og Ashburner, 2010). 

Lög og stefna um menntun á Íslandi 

Stefna yfirvalda á Íslandi, allt frá setningu grunnskólalaga árið 1974, hefur verið sú 

að öll börn eiga rétt á skólagöngu í sínum heimaskóla ef þess er nokkur kostur. Frá árinu 

1994 hefur Salamanca yfirlýsingin verið höfð að leiðarljósi við endurskoðun laga um 

grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). 

Salamanca yfirlýsingin. Árið 1994 komu saman í borginni Salamanca á Spáni, 

fulltrúar 92 ríkja og 25 alþjóðlegra samtaka á ráðstefnu um menntun nemenda með 

sérþarfir. Þar var samþykkt yfirlýsing um jöfn tækifæri til menntunar fyrir alla og 

mikilvægi þess að sú menntun fari fram innan almenna skólakerfisins. Í yfirlýsingunni 

kemur m.a. fram að menntun sé frumréttur hvers barns, börn eru mismunandi hvað varðar 
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áhugamál, hæfileika og námsþarfir og taka beri mið af miklum mun á einstaklingum og 

þörfum þeirra þegar kemur að skipulagi menntakerfis og tilhögun náms. Lagt var til að 

menntakerfi hvers lands yrði bætt svo það gæti sinnt öllum börnum án sérstakrar 

aðgreiningar. Hefur yfirlýsingin haft áhrif á lagasetningu og reglugerðir stjórnvalda víða 

um heim í þá veru að börn og ungmenni með sérþarfir eigi að mennta án aðgreiningar 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009; Menntamálaráðuneytið, 1995). 

Lög um grunnskóla. Grunnskólar á Íslandi starfa eftir lögum nr. 91/2008. Fram 

kemur í 17. grein að í almennum grunnskólum eigi nemendur rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra án tillits til líkamslegs eða andlegs atgervis. Nemendur sem eiga erfitt 

með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar eiga rétt á stuðningi við nám í samræmi við metnar þarfir. Í 22. grein segir 

að starfshættir grunnskóla og markmið náms og kennslu skulu vera þannig, að komið sé í 

veg fyrir hvers kyns mismunun. Fjallað er um sérfræðiþjónustu og stoðkerfi grunnskóla í 

40. grein og þar stendur að sveitarfélög skulu tryggja að í grunnskólum sé veitt 

sérfræðiþjónusta, að þau ákveði fyrirkomulag hennar og stuðli að því að hún fari fram 

innan grunnskóla. Í sérfræðiþjónustunni felist annars vegar stuðningur við nemendur og 

fjölskyldur og hins vegar stuðningur við starfsfólk og starfsemi grunnskóla (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Aðalnámskrá grunnskóla. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út 

aðalnámskrá grunnskóla og fjallar almenni hluti hennar um markmið og fyrirkomulag 

skólastarfsins. Þar kemur fram að skólinn er vinnustaður nemenda um tíu ára skeið og því 

mikilvægur liður í ferli einstaklinga til alhliða menntunar og þroska. Að skapa þurfi skilyrði 

fyrir nemendur svo að þeir fái notið bernsku sinnar og efli með sér sjálfstraust og 

félagsfærni. Lykilhugtökin í aðalnámskrá grunnskóla eru þekking, leikni og hæfni og þarf 
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nám í grunnskóla að taka til allra þessara þátta þar sem tekið er mið af aldri og þroska 

nemenda. Að nám sé á forsendum hvers nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi 

þar sem hann getur notið hæfileika sinna og finnur til öryggis. Samkvæmt aðalnámskrá eiga 

allir nemendur á grunnskólastigi rétt á að stunda skyldunám í almennum grunnskólum án 

aðgreiningar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir. Fram kemur í reglugerð nr. 585/2010 að 

sérkennsla eða stuðningur við nemendahóp eða nemendur felist í margbreytilegu og 

sveigjanlegu námsumhverfi ásamt kennsluháttum sem ætlað er að mæta þörfum allra 

nemenda. Stuðla skal að því að stuðningur við einstaka nemendur eða nemendahópa með 

sérþarfir fari fram innan skólans án aðgreiningar. Sérkennsla eða sérstakur stuðningur getur 

falið í sér breytingu á námsmarkmiðum aðalnámskrár grunnskóla, námsgögnum, 

kennsluaðferðum og/eða námsaðstæðum til lengri eða skemmri tíma. Í sérkennslu felst m.a. 

að gerð sé rökstudd einstaklingsnámskrá fyrir nemendahóp eða einstakling sem byggð er á 

upplýsingum um heildaraðstæður nemenda og námsmati sem er endurskoðað reglulega í 

samráði við foreldra (Reglugerð um sérkennslu nr. 585/2010). 

Skólaumhverfið 

Iðjuþjálfar sem starfa í grunnskólum þurfa alla jafna að beina sjónum sínum að 

skólaumhverfinu og áhrifum þess á þátttöku nemandans, sem skipt getur sköpum varðandi 

færni og frammistöðu hans í skólanum (Cantin, 2007). Viðfangsefni nemenda í skólanum 

eru fjölbreytt og felast m.a. í, að vera sjálfbjarga í matsalnum, vera þátttakandi í hóp s.s. 

taka þátt í íþróttum og tónlistarstarfi ásamt því að eiga félagslegt samneyti. Einnig, 

námstengt efni eins og stærðfræði, lestur og skrift (Knippenberg og Hanft, 2004). Samvinna 

við fjölskyldu nemandans er ætíð mikilvæg og leið til að skapa vettvang fyrir umræður um 
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frammistöðu hans í skólanum (Handley-More og Chandler, 2007). Iðjuþjálfi verður að 

leitast við að skilja einstaka menningu og venjur skólans, löggjöf og stefnumörkun og 

hvernig þetta hefur áhrif á skólastarfið (Swinth o.fl., 2007).  

Mikilvægt er að fagaðilar innan skólakerfis séu meðvitaðir um hlutverk iðjuþjálfa í 

starfi og hvernig nýta megi færni þeirra til að auka þátttöku allra nemenda, ekki eingöngu 

nemenda innan sérkennslu (Donica, 2009). Egilson og Hemmingsson báru saman þörf 

tveggja hópa íslenskra nemenda, annarsvegar með vanda af sálfélagslegum toga og hins 

vegar með hreyfihömlun. Almennt töldu nemendur með hreyfihömlun þörf fyrir mun meiri 

aðlögun í skólaumhverfinu og við fleiri aðstæður, en nemendur með vanda af 

sálfélagslegum toga. Hins vegar áleit fyrrnefndi hópurinn að þörfum sínum væri betur mætt 

í heildina en sá síðarnefndi. Niðurstöður benda til að iðjuþjálfar sem vinna í 

skólaumhverfinu verða að beina athygli sinni að vinnubrögðum og venjum innan skólans 

(Egilson og Hemmingsson, 2009).  

Í doktorsrannsókn Snæfríðar Þóru Egilson um þátttöku nemenda með hreyfihömlun 

í skólastarfi kom fram að sum barnanna nutu svo mikils stuðnings að þau fengu varla 

tækifæri til að takast á við ýmis verk og ljúka þeim. Telur hún að brýnt sé að skilgreina 

betur eðli og tilhögun stuðnings svo að hann sé ætíð notaður markvisst, þar sem við á og á 

þann hátt sem hentar hverju sinni. Breyta þurfi skipulagi skólanna og greiðari aðgang þurfi 

að fagfólki innan þeirra t.d. iðju- og þroskaþjálfa (Snæfríður Þóra Egilson, 2006). 

Iðjuþjálfar geta verið í fararbroddi fyrir gagnreyndu (e. evidence-based practice) 

starfi í skólum og stuðningi fyrir alla nemendur (Donica, 2009). Samræmist þetta 

siðareglum Iðjuþjálfafélags Íslands þar sem segir í reglu 2.3: „Iðjuþjálfi eykur þekkingu 

sína og nýtir sér nýfengna þekkingu jafnóðum í starfi“. Einnig stendur í reglu 2.4: 
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„Iðjuþjálfi nýtir sér rannsóknir og kenningar í starfi og axlar ábyrgð sína á þróun 

iðjuþjálfunar sem fræðigreinar (Iðjuþjálfafélag Íslands, 2001). 

Hlutverk iðjuþjálfa í grunnskólum. Iðjuþjálfar í skólum beina sjónum sínum að 

þremur eftirtöldum þáttum. Í fyrsta lagi að nemanda þ.e. áhugahvöt hans eða hennar, áhuga 

og færni sem snúa að námi, vinum og leik. Í öðru lagi að námsskrá þ.e. athöfnum, efni og 

kennsluaðferðum. Í þriðja lagi að umhverfi og aðstæðum þ.e. fullorðnum og jafningjum 

ásamt efnislegu umhverfi (Muhlenhaupt, 2009). Viðfangsefni iðjuþjálfa geta verið fjölþætt 

og sem dæmi getur iðjuþjálfi í einum skóla verið að efla skólafærni og þátttöku nemenda 

sinna á meðan iðjuþjálfi í öðrum skóla sinnir ráðgjöf til kennara og annars skólafólks 

(Sigríður K. Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). 

Með því að efla barnið í að nýta styrkleika sína til að ná auknum þroska og bættum 

lífsgæðum er hægt að draga úr áhrifum skertrar færni í daglegum viðfangsefnum (Bazyk og 

Case-Smith, 2010). Æskilegt er að tengja íhlutun við einstaklingsáætlun barnsins og 

jafnframt að taka mið af almennri kennsluáætlun bekkjarins (Polatajko, Davis, Stewart, 

Cantin og Amoroso, 2007). Íhlutun miðar að því að auka færni nemandans í skólastarfinu 

og felst í að auka samsvörunina milli hans og umhverfisins þ.e. samræmið á milli eiginleika 

nemanda og einkenna skólaumhverfisins (Moyers, 2005). Áherslan verður að vera á farsæla 

þátttöku nemandans í skólastarfi og að hann þroski með sér jákvæða sjálfsmynd (Dunbar, 

2007; Simmons Carlsson, Hocking og Wright-St Clair, 2007). 

Hlutverk nemenda. Hlutverk nemenda geta verið margþætt. Til viðbótar við 

hlutverkin nemandi, leikfélagi og bekkjarfélagi geta hugsanleg nemendahlutverk verið 

hljómsveitarmeðlimur, íþróttamaður eða kappræðumaður. Mikilvægt er að skilja hlutverkin 

í lífinu utan skólans til að átta sig á iðjumynd (e. occupational profile) nemandans (Hinder 

og Ashburner, 2010).   
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Aðstæður nemenda og þátttaka. Frumskilyrði fyrir því að börn þroskist og dafni er 

að þau taki þátt í skóla og samfélagi. Með þátttöku öðlast þau leikni, tengjast öðrum og 

finna tilgang í lífinu. Ef börn fá tækifæri til að taka þátt í viðfangsefnum sem fela í sér 

hæfilega ögrun auka þau sjálfstraust sitt og þroska, styrkja sjálfsmyndina og búa sig undir 

kröfur fullorðinsáranna (Snæfríður Þóra Egilson, 2008; Ziviani og Rodgers, 2006). 

Starfshlutverk nemenda eru að nokkru leyti ákveðin fyrirfram með þeirri stundaskrá sem 

sett er fram. Þurfa þeir að sinna skyldubundnum skólastörfum sem samanstanda af 

athöfnum sem þarf að gera og er það að mörgu leyti líkt starfshlutverki fullorðinna (Hinder 

og Ashburner, 2010). Frá þeim tíma sem nemandinn kemur í skólann og þangað til 

skóladegi lýkur þá er ekki aðeins búist við að hann taki þátt í náminu heldur einnig að hann 

hafi stjórn á daglegu lífi og félagslegum athöfnum (Pape og Ryba, 2004). Frá sjónarhorni 

nemenda getur félagsleg reynsla verið mikilvægari en bóklegur árangur. Hvatning, viðhorf 

og sjálfsmynd hafa mikil áhrif á lærdóm (Jalongo, 2007). 

Samstarf. Í fræðilegri samantekt Bose og Hinojosa (2008) kom fram að samstarf er 

lykillinn að velgengni vegna þess að nemendur njóta góðs af fræðslu sem er samofin 

félagslegu umhverfi bekkjarins og er samskiptahæfni fagaðila mikilvæg svo samvinnan 

verði árangursrík. Annar ávinningur af samstarfi felur í sér tækifæri til að þróa nýja leikni 

og deila hugmyndum og aðferðum ásamt því að bæta ferlið í þjónustunni, t.d. við börn með 

fötlun. Velferð barna og farsæl námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar eigi gott 

samstarf við skóla. Samráð kennara og foreldra um nám og kennslu ásamt upplýsingagjöf 

milli heimila og skóla er mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi og bera skólar 

ábyrgð á að slíkt samstarf komist á og að því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  
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Samstarf fagaðila í skólum. Þegar iðjuþjálfi vinnur með nemendum í 

bekkjarstofunni þarf hann að skilja hvaða væntingar eru gerðar til bekkjarins. Þetta felur í 

sér þekkingu á bekkjarreglum, venjum og samskiptum ásamt þekkingu á almennri námsskrá 

og sérkennsluaðferðum. Hver kennari hefur sínar eigin kennsluaðferðir og því getur 

íhlutunaraðferð hentað einum kennara á meðan öðrum getur fundist hún mjög truflandi 

(Bazyk og Case-Smith, 2010). 

Hemmingsson, Gustavsson og Townsend (2007) rannsökuðu samvinnu fagaðila í 

almennum skólum. Niðurstöður sýndu að skortur var á samvinnu milli umsjónarkennara og 

iðjuþjálfa, sjúkraþjálfa og talmeinafræðings. Fram kom að þjálfurum var oft ekki boðið á 

fundi þar sem málefni barnsins voru rædd. Jafnframt voru báðir málsaðilar óánægðir með 

framlag hvors annars. Þjálfarar bjuggust við meiri samvinnu og áhuga frá kennurum um 

tillögur að úrræðum í kennslustofunni á meðan kennurum fannst þjálfarar skipti sér um of, 

af faglegri vinnu þeirra. Nemendurnir lýstu því, hvernig samskiptaleysi fagaðilanna hafði 

truflandi áhrif á þátttöku þeirra í skólanum og sögðu frá, hvernig þeir útveguðu þeim 

stundum aðstoð sem þeim fannst ekki gagnleg og nýttu sér ekki en hefðu viljað nota önnur 

úrræði sem þeir fengu ekki. 

Rannsókn Bose og Hinojosa (2008) fólst í að kanna upplifun starfandi iðjuþjálfa í 

grunnskólum af samskiptum sínum við kennara og annað starfsfólk á yngsta stigi í skóla án 

aðgreiningar. Niðurstöður bentu til greinanlegra erfiðleika í daglegum samskiptum þeirra 

við kennara og virtust iðjuþjálfarnir ekki leggja sitt af mörkum. Þátttakendur bentu á, að 

tímaskortur, viðbrögð kennara og skortur á stuðningi stjórnenda hindraði samstarf. Einnig 

vantaði formlegan farveg, s.s. reglulega teymisfundi. Þess í stað þurftu fagaðilarnir að 

hittast á hlaupum, ýmist fyrir eða eftir skóla, í matsalnum, á göngunum eða í 
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bekkjarstofunni. Einnig kom fram að iðjuþjálfarnir voru ekki alltaf boðaðir á fundi sem 

snérust um nemendur sem þeir voru að vinna með. 

Samstarf er nauðsynlegt til að ná árangri í námi án aðgreiningar og til árangursríkrar 

iðjuþjálfunar í skólum (Bose og Hinojosa, 2008; Friend og Cook, 2007; Hines, 2008; 

Hasselbusch og Penman, 2008). Mikilvægt er að huga vel að innihaldi og áherslum 

samstarfsins svo það beri árangur. 

Mat og matstæki. Þjónusta iðjuþjálfa í skólaumhverfinu beinist að því að efla 

nemendur í að ná tökum á umhverfinu og styðja við námsárangur. Þess vegna krefst mat og 

þjálfun, notkunar iðjumiðaðra matstækja sem tengjast beint þátttöku nemenda eða 

frammistöðu þeirra við tiltekin verkefni (Coster, 1998; Sangster, Beninger, Polatajko og 

Mandich, 2005; Weintraub og Kovoshi, 2004). Lengi vel beindust matstækin sem 

iðjuþjálfar notuðu í skólum að undirliggjandi skerðingu nemenda og lögð var áhersla á 

hæfniþætti. Matið skýrði ekki vanda þeirra við ákveðin viðfangsefni enda voru matstækin 

ekki hönnuð til að meta samspil nemandans og umhverfis við helstu viðfangsefni í 

skólanum (Alþjóðaheilbrigðisstofnunun, 2001; Munkholm og Fisher, 2008). 

Á síðustu árum hafa hins vegar komið fram fjöldi matstækja sem meta færni og 

þátttöku nemenda, m.a. Mat nemenda á skólaumhverfi (MNS), Skólafærni-athugun (SFA) 

og Mæling á færni við iðju (COPM). MNS beinist að samsvörun skólaumhverfis og 

nemenda með vanda af ýmsum toga, þ.e. að hvaða marki skólaumhverfið kemur til móts 

við þarfir þeirra. Matstækið byggir á viðtali við nemendur og getur auðveldað skipulag 

þjónustu iðjuþjálfa í skólum og gert hana markvissari (Hemmingsson, Egilson, Hoffman og 

Kielhofner, 2006). Matstækið SFA veitir sértækar upplýsingar um þátttöku nemenda við 

mismunandi viðfangsefni í skólanum. Það samanstendur af spurningalistum sem fylltir eru 

út af fagaðilum sem þekkja vel til frammistöðu nemenda við ýmis verkefni. Einnig nýtist 
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það við gerð einstaklingsnámskrár því það varpar ljósi á styrk- og veikleika nemenda ásamt 

færni þeirra við ólík verk og athafnir. SFA hentar öllum börnum, því ekki er horft á þá 

skerðingu eða fötlun sem barnið býr við (Coster, Deeney, Haltiwanger og Haley, 1998). 

COPM var hannað til að mæla breytingar á færni við daglega iðju frá sjónarhorni 

skjólstæðings. Því er ætlað að skilgreina færnivanda og skjólstæðingur forgangsraðar því 

sem hann vill breyta (Law o.fl., 1998).  

Sértækar áherslur og leiðir. Áherslur iðjuþjálfa beinast að skólaumhverfinu í heild 

og að því að auka aðgang nemandans að tækifærum og upplifun með jafnöldrum í 

skólastofunni og öðru umhverfi skólans. Svo virðist sem dregið hafi úr einstaklingsþjálfun 

nema þegar aðstæður í skólaumhverfinu eru með þeim hætti að barnið fær ekki notið sín og 

vinna þarf með því í einrúmi (Giangreco, 2000; Ziviani og Muhlenhaupt, 2006). Íhlutunin 

getur leitt til neikvæðra áhrifa t.d. ef nemandi er ítrekað tekinn úr kennslustundum og 

verður af félagslegri þátttöku í bekkjarstofunni (Hinder og Ashburner, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt aukna þátttöku nemenda í skólastofunni þegar ýmsar sértækar 

leiðir eru notaðar sem auðveldlega má fella inn í skólavenjur sem fyrir eru. Sem dæmi getur 

iðjuþjálfi ráðlagt að draga úr eða auka áreiti í umhverfi nemandans eftir því sem við á, svo 

hann haldi betur athygli. Dæmi um slíka aðlögun er að útvega stól á gormum fyrir 

nemendur sem dregur úr hreyfiþörf þeirra, finna hentugan stað fyrir þau í skólastofunni til 

að sitja á, brjóta upp kennslustundir og skapa þannig jákvæð hreyfihlé (Sigríður K, 

Gísladóttir, 2008; Olson og Moulton, 2004; Schiling, Washington, Bilingsley og Deitz, 

2003). Iðjuþjálfar nota sérþekkingu sína til að útfæra leiðir sem auðvelda nemanda að taka 

þátt í skólastarfi og sem samrýmast einnig markmiðum kennara og skipulagningu 

kennslustundar (Hanft og Pilkington, 2000). Sem dæmi má nefna vinnur iðjuþjálfinn með 

kennaranum við að aðlaga umhverfið í skólastofunni, s.s. að spila lágværa tónlist, stilla 



17 

 

ljósin, eða skipuleggja hvíldarhorn því mikilvægt er að nemendur geti unnið að 

viðfangsefnum sínum án mikillar truflunar hvort sem er inni í bekkjarstofu eða á sérútbúnu 

svæði (Bazyk og Case-Smith, 2010; Snæfríður Þóra Egilson, 2008; Swinth, 2009). 

Iðjuþjálfi getur einnig frætt um mikilvægi þess að skipuleggja skólatöskuna, glósubækur og 

skrifborð, efla nemendur í að taka ábyrgð á námi sínu með því að skrá heimanám í dagbók 

og kenna aðferðir við að ljúka verkefni áður en byrjað er á öðru (Bazyk og Case-Smith, 

2010).  

Samantekt 

Iðjuþjálfar sem vinna í skólum verða að samræma hugmyndafræði iðjuþjálfunar og 

menntakerfisins (Muhlenhaupt, 1993). Í gegnum tíðina hefur starf iðjuþjálfa einkennst af 

þjónustu við börn með hreyfihömlun og hreyfiþroskaröskun en börn með sálfélagslegan 

vanda er vaxandi hópur hér á landi sem og annars staðar, sem þarf á þjónustu iðjuþjálfa að 

halda (Davidson, 2010; Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Áhersla er 

lögð á að iðjuþjálfun fari fram við raunverulegar aðstæður og beinist að þeim 

viðfangsefnum sem bekkurinn vinnur að hverju sinni (Heah o.fl., 2007). 

Frá setningu grunnskólalaga árið 1974 hefur stefna yfirvalda á Íslandi verið sú að 

öll börn eiga rétt á skólagöngu í sínum heimaskóla ef þess er nokkur kostur. Salamanca 

yfirlýsingin hefur verið höfð að leiðarljósi frá árinu 1994 við endurskoðun laga um 

grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Í reglugerð um nemendur með sérþarfir nr. 585/2010 kemur fram að stuðla eigi að 

stuðningi við einstaka nemendur eða nemendahópa með sérþarfir innan skólans án 

aðgreiningar. 
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Frumskilyrði fyrir því að börn þroskist og dafni er að þau taki þátt í iðju, bæði í 

skóla og samfélagi. Viðfangsefni sem fela í sér hæfilega ögrun eykur sjálfstraust, þroska og 

styrkir sjálfsmyndina (Snæfríður Þóra Egilson, 2008; Ziviani og Rodgers, 2006). Þátttaka 

nemanda getur skipt sköpum varðandi færni og frammistöðu hans í skólanum og því þurfa 

iðjuþjálfar sem þar starfa að beina sjónum sínum að skólaumhverfinu og áhrifum þess 

(Cantin, 2007). Iðjuþjálfi verður að leitast við að skilja menningu og venjur skólans, 

löggjöf og stefnumörkun og hvernig þetta hefur áhrif á skólastarfið (Swinth, o.fl., 2007).  

Hlutverk iðjuþjálfa í skólum eru fjölþætt og geta falist m.a. í því að efla skólafærni 

og þátttöku nemenda eða sinna ráðgjöf til kennara og annars skólafólks (Sigríður K. 

Gísladóttir og Þóra Leósdóttir, 2011). Að auka færni nemanda í skólastarfinu er það sem 

íhlutun miðar að og felst í að auka samsvörunina milli hans og umhverfisins (Moyers, 

2005). Til að sú íhlutun verði sem árangursríkust er mikilvægt að nota iðjumiðuð matstæki 

sem tengjast beint við frammistöðu nemanda á þeim verkefnum sem styðja hlutverk hans 

og efla þátttöku (Coster, 1998; Sangster o.fl., 2005; Weintraub og Kovoshi, 2004). 

Iðjuþjálfar geta verið í fararbroddi fyrir gagnreyndu starfi í skólum og stuðningi fyrir alla 

nemendur ásamt því að fræða kennara og starfsfólk um hvað iðjuþjálfar gera til að auka 

þátttöku allra nemenda (Donica, 2009). 
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Kafli III 

Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður greint frá rannsóknaraðferðinni sem notuð var við gerð 

rannsóknarinnar ásamt því að farið verður í gegnum kosti hennar og takmarkanir. 

Rannsóknarsniði er lýst, greint er frá vali á þátttakendum og siðferðilegum álitamálum. Að 

lokum verður skýrt frá aðferðum við gagnaöflun og gagnagreiningu. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvað felst í hlutverki iðjuþjálfa í 

grunnskólum á Íslandi, aðstæður þeirra og viðfangsefni. Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver eru meginviðfangsefni iðjuþjálfa í grunnskólum á Íslandi? 

 Hvaða þættir móta starfsumhverfi þeirra og áherslur í starfi? 

Eigindlegar rannsóknir 

Eigindlegar rannsóknir eiga rætur að rekja til fyrirbærafræði þar sem leitast er við að 

skilja félagsleg fyrirbæri út frá sjónarhóli þátttakenda og fá innsýn í aðstæður þeirra út frá 

upplifun hvers og eins. Litið er á einstaklinginn og aðstæður hans sem órjúfanlega heild 

ásamt tengslum milli orsaka og afleiðinga á líf hans (Creswell, 2007; Curtin og Fossey, 

2007). Í eigindlegum rannsóknum felast margskonar aðferðir sem eiga það sammerkt að 

leitast við að skilja og lýsa hegðun og samskiptum einstaklinga í félagslegum aðstæðum 

(Fossey, Harvey, McDermott og Davidson, 2002). Eigindleg rannsókn fer yfirleitt fram við 

aðstæður sem þátttakendur telja dæmigerðar og eru þeim kunnugar. Gagnaöflun byggist á 

félagslegum samskiptum á milli viðmælenda og rannsakenda sem m.a. fer fram í formi 

viðtala með það að markmiði að fá innsýn í skoðanir, tilfinningar og langanir viðkomandi 

(Creswell, 2007; Curtin og Fossey, 2007). Viðtöl eru ein helsta gagnasöfnunaraðferð sem 

beitt er í heilbrigðisvísindum og fela þau í sér að afla gagna með beinum samskiptum við 
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einstaklinga. Brýnt er að þau séu opin og rannsakandi sé eins lítið stýrandi og kostur er 

(Helga Jónsdóttir, 2003). Virk hlustun skiptir höfuðmáli til að árangur náist í viðtölum og 

verður rannsakandinn því að leggja sig allan fram, sýna áhuga og umhyggju fyrir 

viðmælendum (Kvale, 1996). 

Kostir eigindlegra rannsókna eru að rannsóknarefnið er skoðað ofan í kjölinn ásamt 

því að hægt er að öðlast skilning sem fæst ekki með tölulegum upplýsingum. Gallarnir eru 

að þær eru óstaðlað ferli og oft tímafrekar. Eins getur reynst erfitt að vinna úr gögnunum og 

að skoða stór þýði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Grunduð kenning er ein tegund 

eigindlegra rannsókna og einkennist af sífelldum samanburði rannsóknargagna (Strauss og 

Corbin, 1998). 

Rannsóknin 

Rannsóknarsniðið í rannsókninni var eigindlegt, gagnaöflunin í formi viðtala og 

stuðst var við vinnulag grundaðrar kenningar við greiningu gagnanna. Til að draga úr 

úrtaksskekkju og auka innra- og ytra réttmæti voru þátttakendur valdir frá mismunandi 

stöðum og með mismikla reynslu (Katrín Blöndal, 2004).  

Þátttakendur. Úrtakið í rannsókninni var tilgangsúrtak þar sem þátttakendur voru 

valdir út frá þörfum rannsóknarinnar, þ.e. iðjuþjálfar starfandi í grunnskólum á Íslandi. 

Þátttakendur voru allir kvenkyns og á aldrinum 34-50 ára. Einn af þátttakendum sótti nám 

sitt erlendis áður en námið við Háskólann á Akureyri (HA) fór af stað 1997 en hinir 

útskrifuðust allir frá HA. Grunnskólarnir sem þeir vinna í eru misjafnir að stærð, allt frá 90 

yfir í 500 barna skóla á Suðvesturlandi og Norðurlandi. Iðjuþjálfarnir voru í 75-100% 

starfshlutfalli en stærð skóla hafði ekki áhrif þar á. Þátttakendur fengu gervinöfn og nefnast 

Ásta, Diljá, Jóna, Lilja, Solla og Þóra. 
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Gagnaöflun. Í upphafi var sendur tölvupóstur til þátttakenda þar sem rannsóknin 

var kynnt og óskað eftir þátttöku. Samþykktu þeir allir að taka þátt og í kjölfarið höfðu 

rannsakendur samband við þá með tölvupósti til að ákveða stað og stund fyrir viðtölin. 

Vegna óviðráðanlegra orsaka forfallaðist einn þátttakandi og var því haft samband símleiðis 

við annan sem brást fljótt og vel við beiðni um þátttöku. Gögnum var safnað með opnum 

viðtölum og stuðst var við viðtalsramma sem rannsakendur hönnuðu (fylgiskjal 1). 

Gagnaöflun stóð yfir frá 24. febrúar til 28. mars. Fimm viðtöl fóru fram í grunnskólunum 

þar sem þátttakendur störfuðu og eitt á dvalarstað rannsakanda. Viðtölin tóku frá 50-75 

mínútum, eða þann tíma sem þurfti til að fanga upplifun þátttakandans. Viðtölin voru 

hljóðrituð með leyfi þátttakenda og hljóðskrárnar síðan afritaðar og vettvangsnótur skráðar.  

Gagnagreining. Notað var vinnulag grundaðrar kenningar við greiningu gagnanna 

sem felst í því að lesa viðtalshandritin og punkta niður minnisatriði um þá þætti sem verið 

er að rannsaka og velta upp ólíkum hliðum og tilbrigðum ásamt því að leita að nýjum 

(Strauss og Corbin, 1998). Eftir hvert viðtal hlustuðu rannsakendur saman á upptökuna og 

rýndu í efnið ásamt því að bera saman við önnur viðtöl. Í lok gagnaöflunar voru viðtölin 

marglesin og þau kóðuð og greind, með sífelldum samanburði, opinni kóðun og 

þemakóðun (Strauss og Corbin, 1998). Fyrsta opna kóðunin innihélt nákvæma þætti sem 

hjálpuðu rannsakendum að kynnast innihaldi viðtalanna. Í kjölfarið voru kóðin flokkuð 

saman í stærri heildir. Með öxul kóðun tengdust yfirflokkarnir við viðeigandi undirflokka 

og að lokum voru valin viðeigandi þemu ásamt undirflokkum.  
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Siðferðisleg álitamál 

Huga þarf að ýmsum siðfræðilegum þáttum við undirbúning, framkvæmd og 

frágang rannsóknar. Viðtöl geta verið streituvaldandi fyrir þátttakendur og því mikilvægt að 

vera á verði gagnvart slíkum aðstæðum. Viðtöl reyna á þagmælsku, trúnað og varkárni 

rannsakandans og áríðandi er að tryggja að ekki sé hægt að rekja upplýsingar til 

þátttakandans (Creswell, 2007; Sigurður Kristinsson, 2003). Rannsakendur voru meðvitaðir 

um að beita virkri hlustun ásamt því að láta fyrirfram mótaðar hugmyndir um efnið ekki 

hafa áhrif á viðtölin. 

Persónuvernd var send tilkynning um vinnslu persónuupplýsinga og fékkst 

staðfesting Persónuverndar (fylgiskjal 2) um móttöku tilkynningarinnar 24. janúar 2012. 

Þátttakendum var sent kynningarbréf (fylgiskjal 3) um rannsóknina sem innihélt 

samþykkisyfirlýsingu. Upplýst samþykki er grundvallaratriði í siðferði rannsókna vegna 

þess að það felur í sér að þeir sem rannsakaðir eru, gera sér grein fyrir að þeir eru 

þátttakendur í rannsókn. Vegna smæðar samfélagsins var persónueinkennum og staðháttum 

breytt lítillega og fengu þátttakendurnir gervinöfn (Sigurður Kristinsson, 2003). 
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Kafli IV 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Leitast verður 

við að svara rannsóknarspurningunum sem hafðar voru að leiðarljósi við rannsóknina, en 

þær voru: Hver eru meginviðfangsefni iðjuþjálfa sem starfa í grunnskólum á Íslandi og 

hvaða þættir móta starfsumhverfi þeirra og áherslur í starfi? Gagnagreining rannsóknarinnar 

laðaði fram nokkur meginþemu sem hvert um sig spannar nokkra undirflokka. 

Meginþemun eru: Skólaumhverfið, starfssvið iðjuþjálfa og samstarf (tafla 1). 

Tafla 1.  

Þemu og undirflokkar 

Skólaumhverfið Starfssvið iðjuþjálfa Samstarf 

„Þetta er alveg minn staður" 

„Þau eiga öll að vera í sama  

  boxinu“ 

„Ég er hvergi og allstaðar“ 

„Þetta er ekki inni á einhverri  

  lítilli skrifstofu og ósýnilegt“ 

„Það er bara þörfin, hvar  

  þörfin er mest“ 

„Ég vel bara það sem ég er 

  góð í“ 

„Að auka þátttöku er 

  lykilhugtak“ 

„Að hjálplegi baðvörðurinn sé 

  ekki of hjálplegur“ 

„Þau eru í öllum stærðum og  

  gerðum“ 

„Skýrslur, eigum við eitthvað 

að ræða þetta“ 

„Ég greini alltaf vandamál 

fyrst“ 

„Gagnvirkt og gott samstarf“ 

„Samstarf við foreldra, mér 

  finnst það bara lykilatriði“ 

„Nemar geta tekið börn sem 

  eru á þessu gráa svæði“ 

   

Skólaumhverfið 

Af frásögnum viðmælenda að dæma er skipulag skólastarfs flókið og hefur þar áhrif 

hinn fastmótaði rammi sem einkennir starfið en einnig að hvert ár er einstakt með tilliti til 

breytileikans í nemendahópnum milli skólaára. Að sögn viðmælenda fengu þær frjálsræði 
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við að byggja upp það starf sem þær voru ráðnar til og að stjórnendur voru almennt ánægðir 

með og jákvæðir fyrir nýjum hugmyndum sem bættu skólastarfið. Þótt tímaramminn væri 

stífur var samt sem áður sveigjanleiki í starfi þeirra og öllum fannst skólaumhverfið 

fræðandi og nærandi starfsumhverfi. Tveir viðmælenda sögðu að á fyrri vinnustað sem 

tengdist heilbrigðiskerfinu hafi þær fengið litla hvatningu og hrós frá stjórnendum. Voru 

lýsingarnar tilfinningaþrungnar þegar þær lýstu hvað þeim þótti rekstrarformið þar 

„fjandsamlegt“. Þær kunnu því sérlega vel að meta sveigjanleikann og frjálsræðið í 

skólakerfinu. 

„Þetta er alveg minn staður“. Allir viðmælendur voru ánægðir í starfi og það sem 

gerði það einstaklega áhugavert var, hve vel þær fengu að njóta sín. Allar lýstu ánægju 

sinni með hvað starfið bauð upp á mikinn fjölbreytileika og sjálfstæði ásamt því hve 

stjórnendur voru jákvæðir fyrir starfi þeirra. Sumar sóttu í að vinna í skólanum vegna áhuga 

á börnum en öðrum þótti starfið og starfsumhverfið spennandi. Solla og Þóra sögðu að 

meðan á iðjuþjálfanáminu stóð hafi ekki verið stefna þeirra að vinna með börnum og 

unglingum og Diljá sagðist ekki hafa ætlað að vinna í grunnskóla. Þrátt fyrir að Þóra hafi 

ekki ætlað að vinna með börnum og unglingum, þá þróaðist það þannig að hún fór að vinna 

í grunnskóla og líkaði vel eins og hún lýsti: „Að vera með börnum og unglingum það finnst 

mér bara mjög gefandi. Þú veist þessi samvinna og já bara þetta vissa sjálfstæði og 

fjölbreytni“. Solla lagði áherslu á hve ánægð hún væri í skólaumhverfinu í dag og hve 

spennandi henni þætti að byggja upp starf iðjuþjálfa í skólanum. Ásta og Jóna sögðu að þær 

hefðu alltaf stefnt á að vinna með börnum: „Ég er endalaust að reyna að ná mér í einhverja 

krakka sem ég veit af, af því að ég hef bara svo gaman að því“. Lilju fannst samskiptin við 

foreldra og kennara skemmtileg ásamt því að hitta börnin „og auðvitað þegar maður nær 

einhverjum árangri, það er náttúrulega rosalega gaman“. Helsti ókostur við starfið var hve 



25 

 

einar þær voru og að þeim vantaði einhvern til að hafa samráð við. Þeirri þörf mættu þær 

með því að hitta aðra iðjuþjálfa. 

„Þau eiga öll að vera í sama boxinu“. Þrátt fyrir almenna ánægju viðmælenda með 

skólaumhverfið kom skýrt fram að skólamenningin byggir á föstum hefðum sem dregur úr 

tækifærum til mæta þörfum nemenda. Í skólanum hjá Ástu var mjög fastmótað umhverfi og 

vantaði sveigjanleika í starfi: „Maður er endalaust að reyna að aðlaga krakkana … ef að 

hlutirnir væru aðeins öðruvísi að þá myndi maður náttúrulega vinna öðruvísi“. Þóra taldi 

að skólastarfið væri svolítið rammað inn og að nemendur ættu að aðlaga sig að skólakerfinu 

„en það er bara ekki þannig og þar finnst mér iðjuþjálfinn koma svo sterkt inn til þess að 

reyna að koma til móts við það að breyta því“. Hinn fastmótaði tímarammi gerði það að 

verkum, að oft var erfitt að finna hentugan tíma fyrir verkefni og að læra þurfti inn á 

stundaskrána. Lilja lýsti því svona: „Þetta setur manni stundum skorður með verkefni sko… 

tíminn sem ég fékk úthlutað var eitthvað svo skertur… held bara 25 mínútur eða eitthvað þú 

veist í staðinn fyrir 40“. Ásta sagði: „Við erum náttúrulega rosalega bundin við 

stundatöflu, þú veist að þetta passi allt og finna tíma, þetta er ótrúlega flókið“. Þó að 

stundaskrá nemenda gefi stífan ramma í skólastarfinu þá töldu viðmælendur að oft væri 

hægt að breyta til. Þóra sagði að með starfi sínu hafi hún smitað út frá sér þeirri sýn að 

horfa á styrkleika og áhuga nemenda og vera ófeimin við að brjóta aðeins upp. Að 

starfsmenn séu orðnir víðsýnni á að ekki þurfi alltaf að fara eftir rammanum. Frá því að hún 

kom til starfa hafa þau t.d. verið tilbúnari til að „stokka upp stundaskrána“. 

„Ég er hvergi og allsstaðar“. Starfsaðstaða iðjuþjálfanna var breytileg bæði hvað 

varðar rými og tæknimál. Allt frá því að vera séraðstaða yfir í skrifborði á sameiginlegu 

vinnusvæði starfsfólks og í slíkum tilvikum þurfti svo bara að finna laust rými hverju sinni. 

Sameiginleg starfsaðstaða bauð að þeirra mati upp á ýmsa möguleika í samskiptum og 
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tengslum. Lilja sagðist ánægð með sína aðstöðu: „Ég er með vinnuaðstöðu inni á 

kennarastofunni, mér var ráðlagt það… af iðjuþjálfa starfandi í skólakerfinu af því að þá er 

maður í meiri nálægð við kennarana“. Tæknimál komu til umræðu hjá tveimur 

viðmælendum og voru aðstæður þeirra ólíkar þar sem önnur hafði tölvu til einkanota en hjá 

hinni voru tæknimál í „lamasessi“. Ásta lýsti starfsaðstöðu sinni þannig: „Maður nýtir 

bara hvert skúmaskot en það sem mér finnst alveg til skammar núna það eru öll tæknimál 

… stundum finnst mér verða lítið úr eða illa skipulögð vinna þegar þetta er svona“. Flestar 

voru þær ánægðar með vinnurými sitt en þó hefði ein viljað hafa sér rými til að geta tekið 

nemendur í þjálfun. 

„Þetta er ekki inni á einhverri lítilli skrifstofu og ósýnilegt“. Viðmælendur töldu 

sig mjög sýnilega í skólastarfinu, eins og fram kom hjá Diljá: „Að rölta hérna um gangana 

eða þú veist inn í matsal eða inn í kennslustofu eða hvar sem er“. Flestar komu þær að 

öllum námshópum í skólanum og fannst mikilvægt að aðrir starfsmenn kynntust verkum 

þeirra. Þær lögðu áherslu á að íhlutun færi fram inni í bekk og töldu það skipta sköpum um 

að skólasamfélagið yrði meðvitaðra um störf þeirra „Kennarinn sér nálgunina hjá mér og 

hinir krakkarnir líka og verður það því eftir í bekknum“. Viðmælendur töldu brýnt að vera 

sýnilegar því það hafði áhrif á starfsmannahópinn í skólanum með þeim hætti að 

starfsmenn sáu fleiri sjónarhorn, áttu auðveldara með að leita ráða og urðu því víðsýnni á 

fleiri leiðir í starfi. Viðmælendur sögðu að kynna mætti þó betur starf iðjuþjálfa út í 

samfélagið.  

„Það er bara þörfin, hvar þörfin er mest“. Rekstrarform, viðmiðunarreglur og 

stærð grunnskólanna höfðu áhrif á hvaða nemendur fengu þjónustu iðjuþjálfa. Í flestum 

skólunum skipti greining ekki máli heldur var horft á þarfir nemenda og forgangsraðað út 

frá þeim, jafnvel lögð áhersla á bekkinn í heild. Lilja sagði: „Það eru ekkert öll börn með 
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greiningu sem eru með vandamál … við erum t.d. ekki að hengja okkur í að börn séu með 

greiningar“. Í einum skóla var þó gengið út frá fötlunarviðmiðum og sinnti iðjuþjálfinn þá 

fyrst og fremst börnum með tiltekna skerðingu. Iðjuþjálfar sem störfuðu í minni skólum 

sögðust hitta alla nemendur sem hefðu þörf fyrir þjónustu þeirra, eins og fram kom í máli 

Þóru: „Já sko, þetta er litli skólinn … margir sem ég hitti sem eru ekki með greiningu t.d. 

sem ég er ekkert viss um að fengju að hitta iðjuþjálfa í stærri skóla“. Í stærri skólum var 

forgangsraðað eftir þörfum, alvarleika og hve áríðandi málið var talið. Ýmsir aðrir þættir 

höfðu áhrif á hvaða nemendur fengu þjónustu iðjuþjálfa s.s. foreldrar sem höfðu ítrekað 

samband eða þá hegðun nemenda. Í einum skólanum hafði teymið sem sér um 

forgangsröðun áttað sig á því að ósjálfrátt fengu nemendur sem áttu „ýtna foreldra“ 

þjónustu fyrr en aðrir. Teymið var meðvitað um ástandið eins og Lilja lýsti: „Við erum að 

reyna að bæta okkur í því að þau börn… sem eiga foreldra sem bíða bara og sjá, eru ekkert 

að krefjast, þau fá stundum minni þjónustu“. Í máli viðmælenda kom fram að þörfin fyrir 

þjónustu iðjuþjálfa í grunnskólunum er mikil og í fæstum tilvikum gátu þeir sinnt öllum 

þeim nemendum sem þurftu á þjónustu þeirra að halda. 

Starfssvið iðjuþjálfa 

Flestir viðmælendur sögðust hafa frjálsar hendur við að þróa starf iðjuþjálfa í 

skólum og að áhugi þeirra og þekking hefðu töluverð áhrif á áherslur þeirra í starfi. 

Megináherslur þeirra beindust að bættri líðan nemenda og að auka þátttöku þeirra og virkni. 

Þegar Solla var spurð um aðalhlutverk hennar í starfi þá svaraði hún „lím eða olía sem 

smyr“. Flestar leituðust við að meta hvað hamlaði nemanda til þátttöku í skólastarfi og 

unnu í sameiningu með honum, kennurum og foreldrum að lausn mála. 
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„Ég vel bara það sem ég er góð í“. Áhugasvið iðjuþjálfanna hafði mikil áhrif á 

starf þeirra með þeim hætti að það stýrði megináherslum þótt þær sinntu ýmsum öðrum 

verkefnum eftir þörfum. Var þó ein undantekning þar á, því Ásta hafði ekki þetta val en var 

að reyna að þróa frekari leiðir: „Það er hérna samt sumt sem maður vildi hafa öðruvísi en 

ég segi alltaf, góðir hlutir gerast hægt … nú er maður að fikra sig áfram í þá átt sem maður 

vill vinna“. Hinar höfðu það mikið frjálsræði í starfi að áhugamál þeirra og styrkleikar náðu 

að njóta sín. Diljá sagðist heppin því að áhugasvið hennar og kröfur skólans fóru saman: 

„Ég er mikið að taka bekki þar sem koma upp einhverjar krísur ... svo er ég náttúrulega 

mikið með einstaklingsviðtöl … oftast tengdum einhverjum sálfélagslegum, svona líðan og 

aðstæðum … og mikið af ráðgjöf til kennara“. Flestar lögðu mikla áherslu á hvað líðan 

nemenda hefur mikil áhrif á virkni þeirra í skólanum og mikilvægi þess að koma til mót við 

þau ýmist með aðlögun umhverfis og viðfangsefna, félagsfærninámskeiðum, hópeflistímum 

eða einstaklingsþjálfun. 

„Að auka þátttöku er lykilhugtak“. Að auka þátttöku nemenda inni í kennslustofu 

og utan hennar var meginviðfangsefni viðmælendanna. Það kom skýrt fram mikilvægi þess 

að horfa á hvað hamlaði þátttöku nemandans við ýmsar aðstæður í skólaumhverfinu og 

hvað hafði áhrif á líðan hans. Lilja sagði svo frá: 

Ég þjálfa bara allskonar … þetta er mjög iðjumiðað … ég er mjög lítið í 

hæfniþáttaverkefnum. …þetta barn á erfitt með að klæða sig í og úr og þá fylgi ég 

því í sturtuna … þessi á í erfiðleikum með félagsleg samskipti og þá fer ég út í 

frímínútur. 

Styrkleikar og áhugi nemenda voru hafðir að leiðarljósi og reyndu iðjuþjálfarnir að 

aðlaga skólakerfið að þeim. Nokkrir viðmælenda unnu að því að undirbúa nemendur fyrir 

lífið að loknum grunnskóla eins og kom fram hjá Lilju: „Við förum stundum í búðina og 
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jafnvel verið að versla inn … þau koma með lista að heiman og peninga“. Diljá sagði frá 

samskonar dæmi sem fólst í félagsfærniþjálfun á kaffihúsi þar sem áherslan beindist að 

framkomu, kurteisi og tillitssemi: „Nei þú átt að segja þakka þér fyrir þegar þú ert búinn 

að panta, þú átt ekki að garga hérna yfir, mig vantar mjólk, hvernig ætlar þú að gera þetta, 

já ókei, nei stattu upp eða réttu upp hönd“. Þóra aðlagaði stundaskrá í samvinnu við 

nemanda og settu þau markmið til að auka vægi áhugamála í hans daglega lífi. Allar notuðu 

fjölbreyttar nálganir til að ná markmiðum nemenda sinna. 

„Að hjálplegi baðvörðurinn sé ekki of hjálplegur“. Ýmsar leiðir voru notaðar til 

að efla nemendur til aukins sjálfstæðis og til undirbúnings fyrir áframhaldandi þátttöku í 

samfélagi og skóla. Lilja vann að því að efla sjálfstæði eins nemanda í að klæða sig fyrir og 

eftir sundtíma. Hún sagðist þurfa „að passa upp á að viðkomandi klæði sig sjálfur, að 

hérna hjálplegi baðvörðurinn sé ekki of hjálplegur, það var verkefnið fyrstu vikurnar“. 

Aðlögun námsefnis var stór þáttur af starfi iðjuþjálfanna, m.a. með því að kenna nýjar leiðir 

við að glósa og að tileinka sér námsefnið. Ásta reyndi að finna leiðir fyrir nemendur til að 

stunda nám með jafnöldrum sínum: „Sum nota tölvu í bekknum, strákurinn hjá mér, hann 

er hérna að nota rosalega mikið ipod og hljóðbækur“. Þóra var í góðu samstarfi við 

framhaldsskóla um hvað mætti hugsanlega missa sín úr stundaskrá nemenda í grunnskóla 

því foreldrar höfðu áhyggjur af mögulegum afleiðingum þess. Nemandi með skólaleiða 

hafði mikinn áhuga á hestum og mætti Þóra þörfum hans með því að hann fór á sveitabæ 

einn skóladag í viku og vann þar bústörf.  

Solla nýtti áhugamál nemenda til að auka trú þeirra á eigin áhrifamátt með því að 

þau bjuggu eitthvað til fyrir skólann og fengu viðurkenningu fyrir. Solla lýsti þessu á 

eftirfarandi hátt: „Strákur sem hefur áhuga á eldamennsku hann kom með mér að baka 

köku í heimilisfræði, svo fór hann með kökuna inn í bekkjarstofu og gaf krökkunum“. 
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Nemanda í skólanum hjá Ástu fannst „ömurlegt“ í frímínútum og allir vera að stríða sér. 

Ásta útbjó broskarlaspjald með honum og merkti hann við hvort honum hafði verið strítt 

eða ekki. Útkoman kom á óvart og sagði Ásta við hann: „Sérðu þessi vika, það var bara 

broskarl alla vikuna“. Með þessu móti sá nemandinn myndrænt að honum var ekki strítt í 

hverjum frímínútum. 

„Þau eru í öllum stærðum og gerðum“. Flestir viðmælendur sinntu vinnuvistfræði 

að einhverju marki s.s. vali á skólahúsgögnum, fræðslu og að stilla húsgögn. Ásta og Þóra 

stilltu húsgögn hjá sjötta og sjöunda bekk því oft er mikill hæðarmunur á börnum á þessum 

aldri: „Það geta ekki allir verið í litlum húsgögnum þó þau séu ekki komin upp í 

unglingadeild … á þeim aldri getur einn verið svona lítill og hinn bara svona stór“. Ásta 

hélt vinnuverndarfyrirlestur fyrir krakka í sjöunda bekk og fór yfir hlífðarfatnað og 

öryggisbúnað tengt smíðum ásamt setstöðum við tölvur. Nemendur útbjuggu í framhaldi af 

því jafningjafræðslu í sambandi við vinnuvistfræði. Solla ræddi vinnuvistfræði í víðari 

merkingu: „Ekki bara setstöður, bara eitthvað sem virkar … ég hef líka tekið kennara á 

yngsta stigi því þau eru alltaf á hnjánum og að bogra yfir börnin … og svo er það líka 

starfsmannamórallinn“. Hún hafði frætt starfsfólk skólans um líkamsbeitingu og setstöðu 

auk þess sem hún fræddi tónlistarkennara um álagstengda þætti. 

„Skýrslur, eigum við eitthvað að ræða þetta“. Skýrslugerð hafði ekki forgang í 

starfi iðjuþjálfanna en flestar vildu bæta sig. Formlegu skýrslurnar sem þær gerðu voru 

matsskýrslur ásamt ársskýrslu sem skólastjórnendur fengu. Skýrslugerð fólst einnig í 

einstaklingsnámskrá og námsframvinduskýrslu. Einn viðmælandi sagði að skýrslurnar 

hennar væru fundargerðir af teymisfundum, að þar kæmi hennar starf inn. Diljá var sú eina 

sem skrifaði ekki skýrslur. „Ég hef ekki skrifað eina skýrslu … og ætla mér ekki að skrifa 

skýrslu, ég bara tími ekki að eyða tíma mínum í það“. Þóra sagði:  
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Það mætti vera meira, ég er að reyna að taka mig á þar. Ég hef ákveðið að setja 

þetta inn í kanadíska þjónustuferlið því það rammar mann svo ótrúlega flott inn. 

Þetta gefur skjólstæðingi skýra mynd og foreldrum og umsjónarkennurum. 

Flestir viðmælendur gerðu framvinduskýrslu á vorin fyrir þá nemendur sem þær 

höfðu sinnt og nýttust þær sem undirbúningur fyrir starfið næstkomandi vetur. 

„Ég greini alltaf vandamál fyrst“. Áhorf og óformleg viðtöl voru algengustu 

matsaðferðir viðmælenda. Þær töldu óformlegt áhorf árangursríkt því það fór fram í 

umhverfi nemenda hverju sinni, ýmist á göngunum, í frímínútum eða inni í kennslustund. 

Með áhorfi fengu þær upplýsingar um nemandann og skipulögðu vinnuna út frá því. Diljá 

sagði: „Í matsalnum … þá sé ég hvernig samskiptin eru þar, þú veist, hvernig 

subbugangurinn er og get tekið það upp með krökkunum“. Auk þess notuðu þær óformleg 

viðtöl til að afla ákveðinna upplýsinga. 

Þrír viðmælendur notuðu helst MNS, SFA og COPM til að meta færni og 

frammistöðu nemenda. Þóra lagði mikla áherslu á markmiðssetningu og sagði MNS hjálpa 

til við að virkja nemandann í að meta sig og setja markmið: „Matstækið leiðir þau áfram í 

að þau eru bara, ó við erum búin að setja markmið“. Notagildi SFA kom skýrt fram hjá 

Lilju: „Mér finnst bara svo gott að hafa þessa grunnlínu … svo getur maður metið eftir tvö 

ár … þú veist hann er búinn að sýna rosa framfarir … eða það er ekkert að gerast“. 

Tveimur viðmælendum fannst gott að nota COPM, til að fá foreldra og nemendur til að 

forgangsraða hvað þeir vilja vinna með og að nota sem fyrsta mat. Diljá og Ásta töldu 

matstæki ekki gefa þeim meiri upplýsingar en óformlegt áhorf og viðtöl og notuðu einungis 

matstæki þegar kallað var eftir formlegu mati á nemanda. Þær sem notuðu matstæki höfðu 

jafnframt lengstu starfsreynsluna í skólunum. 
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Samstarf 

Samstarf við starfsmenn skólans, foreldra, nemendur og fagaðila utan skólans var 

stór þáttur í starfi iðjuþjálfanna og fór fram bæði með formlegum og óformlegum hætti. 

Auk þess áttu þeir í samvinnu við ýmsar stofnanir og fyrirtæki í samfélaginu.  

„Gagnvirkt og gott samstarf“. Samstarfið fór fram með ýmsu móti s.s. 

teymisfundir, fundir með kennurum og „á hlaupum“. Þegar iðjuþjálfar skipulögðu starf 

með nemendum unnu þeir fyrst og fremst með aðilum innan sérkennsluteymis og 

umsjónarkennurum: „Þá bara bókar maður fund … og förum yfir málin“. Lilja sagði: „Í 

langflestum tilfellum finnst mér ég eiga gott samstarf við kennara og þeir eru bara tilbúnir 

að leita leiða. Þeir eru bara í vandræðum með þessi börn og tilbúnir að prófa nýja hluti“. 

Viðmælendur töldu óformleg samskipti við kennara mjög mikilvæg, t.d. umræður á 

kennarastofunni, á göngunum eða í vinnurými kennara. Stór þáttur í starfi Diljáar var að 

tala við kennara: „Það fer rosalega mikið púður í það hjá mér að þú veist það kemur 

einhver kennari og ARG þessi strákur … hefur þú prófað að … kannski er þetta gott, hann 

er svolítið kvíðinn“. Svona samskipti hjálpuðu oft við að sjá ástæðuna fyrir hegðun 

nemandans og finna lausnir. Aðkoma að foreldraviðtölum voru með mismunandi hætti, 

sumar lögðu inn upplýsingar varðandi nemanda og umsjónarkennarinn kom þeim til 

foreldra. Þessu var öðruvísi háttað hjá Þóru og Sollu sem fóru oft í viðtöl við foreldra þeirra 

barna sem þær höfðu unnið með. 

„Samstarf við foreldra, mér finnst það bara lykilatriði“. Samhljómur var hjá 

viðmælendum um mikilvægi samstarfs við foreldra og fram kom að starfið yrði 

markvissara þegar samstarfið er gott. Samskipti við foreldra fór fram með ýmsum hætti, s.s. 

með tölvupóstum, símtölum og fundum. Lilja tók dæmi: „Ég hringi bara oft í foreldra ef 

það eru einhverjar pælingar. Mér finnst það oft líka mjög gott að eiga samtal við foreldra 
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eða kalla á fund bara eina“. Einn þáttur í samstarfi við foreldra var að upplýsa þá um gang 

mála hjá barninu þeirra. Viðmælendur töldu mikilvægt að vera virkir í samskiptum við 

foreldra og halda þeim upplýstum um áherslur íhlutunar í skólanum. Þóra sagði: „Þau vita 

að barnið sitt er að hitta iðjuþjálfa … en vita kannski ekki meira því þau eru ekki hérna á 

staðnum, þau eru ekki að koma með barnið í þjálfun“. Ásta var í sérkennsluteymi sem sá 

alfarið um nokkra nemendur og samstarf við foreldra þeirra, en umsjónarkennarinn hitti 

foreldrana í tveimur til þremur viðtölum á ári. Sérkennsluteymið hafði umsjón með 

vitnisburðinum eins og Ásta kom inn á:  

Sundkennarinn hafði skrifað hjá einum drengnum sem hafði farið í 

kuðungsaðgerð, hann er heyrnarskertur, að í sundi færi hann illa eftir munnlegum 

fyrirmælum … við erum svona svolítið í því að tékka þetta og sjá til þess að 

þessir hlutir séu í lagi. 

Ásta sagði samstarfið við foreldra krefjandi þar sem bakland nemenda væri 

misjafnt: „Allt frá því að vera barnaverndarmál yfir í það að vera bara stórar fjölskyldur 

og svona og foreldrarnir báðir öryrkjar … það er mikill pakki á bak við þessa krakka“. 

Hún vann með fjölskylduráði bæjarfélagsins þegar svo bar undir. Í skóla Diljáar var lengi 

vel ekki hefð fyrir foreldrasamstarfi en með hennar starfi og nýju stjórnendateymi hefur það 

aukist. Hún innleiddi hugmynd sem fólst í að allar deildir kynntu sig og sitt starf.  

Hver kennari er með allt sitt námsefni og hvaða fög hann er að kenna, svo bara 

koma foreldrarnir og krakkarnir í heimsókn og kaffi og kökur og svona og geta 

labbað á milli og hitt alla kennarana … Já þetta er Gulli stærðfræði kennari, já 

blessaður, já þetta eru bækurnar.  

Að sögn Diljáar mynduðust góð tengsl á þessum kynningum sem var góð byrjun á komandi 

vetri. 
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„Nemarnir geta tekið börn sem eru á þessu gráa svæði“. Flestir iðjuþjálfarnir 

höfðu átt í árangursríku samstarfi við HA í tengslum við vettvangsnám iðjuþjálfanema. 

Nemarnir fóru oft í verkefni sem iðjuþjálfinn náði ekki að sinna s.s. börnum sem þurftu 

þjónustu en höfðu ekki fengið. Þau börn nutu góðs af þjónustu iðjuþjálfanema og tóku oft 

framförum: „Það vantar eitthvað smá pepp … barnið bara gjörbreytist … ef maður gæti 

sinnt öllum börnunum … kannski fara þau út af einhverri braut sem þau hefðu annars leiðst 

inn á“. Þóra sagði að það styrkti fagvitund sína þegar hún útskýrði fyrir iðjuþjálfanemum 

hvað hún gerði og af hverju: „Þá fer maður að hugsa af hverju er ég að þessu og þá fer 

maður að finna, því kannski er þetta meira fljótandi í hausnum á manni stundum en þarna 

þarf maður að setja orð á hlutina“. Að sögn iðjuþjálfanna hefur samstarfið við HA gagnast 

þeim og skólunum vel. 

Samantekt 

Starfssvið iðjuþjálfanna var vítt, viðfangsefni fjölbreytt og hlutverk þeirra voru 

krefjandi en jafnframt áhugaverð. Meginhlutverk þeirra fólst í að virkja nemendur til 

þátttöku með því að nýta styrkleika þeirra, áhugasvið og aðlaga umhverfið eftir því sem við 

átti. Rekstrarform, menning og sértækar þarfir innan hvers skóla höfðu töluverð áhrif á 

starfið. Í flestum skólunum þurftu nemendur ekki greiningu til að fá þjónustu iðjuþjálfa 

heldur var forgangsraðað út frá þörfum þeirra og jafnvel lögð áhersla á bekkinn í heild. Í 

einum skólanum sinnti iðjuþjálfinn þó fyrst og fremst börnum sem náðu fötlunarviðmiðum 

og hafði ekki leyfi til að sinna öðrum nemendum. Sögðu viðmælendur að skipulag 

skólastarfs væri flókið og þar hefði áhrif fastmótaður rammi sem einkennt hefur starfið. 

Fram kom að stjórnendur voru almennt jákvæðir fyrir nýjum hugmyndum sem bættu 

skólastarfið og að iðjuþjálfarnir fengu frjálsræði við að byggja upp starfið sem þær voru 
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ráðnar til. Þrátt fyrir stífan tímaramma var samt sem áður sveigjanleiki í starfi þeirra og 

öllum fannst skólaumhverfið fræðandi og nærandi starfsumhverfi. Færni og áhugi 

iðjuþjálfans stýrðu faglegum áherslum á staðnum og þeim leiðum sem farnar voru í starfi. 

Áherslur þeirra beindust að bættri líðan nemenda, aukinni þátttöku þeirra og virkni í 

skólastarfinu og leituðust flestar við að meta hvað hamlaði nemandanum og unnu í 

sameiningu með honum, kennurum og foreldrum að lausn mála. Viðfangsefni þeirra voru 

fjölþætt og breytileg milli ára með tilliti til nemendahóps s.s. leiðir til að efla nemendur til 

sjálfstæðis, aðferðir við að tileinka sér námið, félagsfærni og hópefli. 
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Kafli V 

Niðurlag 

Í þessum kafla eru niðurstöður túlkaðar af rannsakendum. Greint verður frá hagnýtu 

gildi rannsóknarinnar og takmörkunum hennar. Að lokum verða settar fram hugmyndir af 

framtíðarrannsóknum á þessu sviði. 

Skólaumhverfið 

Þátttakendur í rannsókninni töldu undantekningarlaust að skólaumhverfið væri 

góður vinnustaður og viðmót skólastjórnenda jákvætt og hvetjandi. Þær nutu sín í starfi og 

töldu það einkennast af fjölbreytileika, sveigjanleika og sjálfstæði. Öllum fannst þeim 

skólaumhverfið fræðandi og nærandi starfsumhverfi. Í stöku tilvikum var þessi jákvæða 

reynsla í mótsögn við það sem iðjuþjálfarnir höfðu upplifað í starfi sínu innan 

heilbrigðiskerfisins. Þó að þær hefðu þar frjálsar hendur í tengslum við vinnu sína sem 

iðjuþjálfar, þá fannst þeim lítið um uppbyggilega hvatningu frá stjórnendum og lýstu sumar 

rekstrarumhverfinu á tilfinningaþrunginn hátt sem „fjandsamlegu“. Finnst okkur þessi 

upplifun þeirra athyglisverð, sérstaklega þar sem þær búa á sitt hvoru landshorninu og því 

ekki um sömu stofnun að ræða. Samkvæmt PEO þá hefur röskun á einu sviði áhrif á önnur 

og ef umhverfisaðstæður eru eins og í þessu tilviki þá hefur það áhrif á líðan og færni 

starfsmanna (Canadian Association of Occupational Therapists, 2002). Í skólanum fengu 

iðjuþjálfarnir hins vegar mikið frelsi við uppbyggingu starfsins og voru ánægðar með það 

traust og þann stuðning sem þær fengu frá stjórnendum. Rekstrarumhverfið hafði mikil 

áhrif á starf þeirra og athyglisverð eru þau áhrif sem það hafði, á hverjir fengu þjónustu 

iðjuþjálfa. Í einum skólanum hafði iðjuþjálfinn ekki leyfi til að sinna öðrum nemendum en 

þeim sem náðu fötlunarviðmiðum. Annars staðar þurfti ekki greiningar til að fá þjónustu 
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iðjuþjálfa. Í stærri skólunum þurfti að forgangsraða hverjir fengu þjónustu. Fram kemur í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 að koma eigi til móts við þarfir allra nemenda og því 

teljum við mikilvægt að skilgreina hvaða fagaðilar komi þar að. Samkvæmt skóla án 

aðgreiningar eiga allir að fá jöfn tækifæri til náms á forsendum hvers og eins og því er 

mikilvægt að í skólum sé þverfagleg nálgun (Hafdís Guðjónsdóttir, 2008). Iðjuþjálfarnir 

töldu að tímaramminn í skólakerfinu væri fremur fastmótaður og oft flókið að finna 

hentugan tíma fyrir verkefni.  

Starfsaðstaða viðmælenda var mjög breytileg en allar löguðu þær sig að því sem í 

boði var og voru sáttar með aðstöðuna. Fannst þeim, sem voru með starfsaðstöðu í 

vinnurými kennara, það mikilvægt upp á samskipti og tengsl. Rýmið sem þær höfðu til 

afnota var einnig breytilegt en flestum þótti mikilvægt að þjónustan færi fram inni í bekk 

því þá gætu kennarinn og aðrir nemendur kynnst starfi þeirra. Sýnileiki iðjuþjálfa í starfi 

hafði áhrif á starfsmannahópinn í skólanum með þeim hætti að starfsmenn sáu nýja 

möguleika, áttu auðveldara með að leita ráða og urðu því víðsýnni á fleiri leiðir í starfi. 

Þessar niðurstöður eru í takt við erlendar heimildir sem styðja þessar leiðir því það eykur 

líkur á að aðferðir iðjuþjálfa verði innleiddar í almenna kennslu (Davidson, 2010). 

Starfssvið iðjuþjálfa 

Þátttaka nemenda var í brennidepli og iðjuþjálfarnir lögðu áherslu á styrkleika þeirra 

og áhugasvið. Töldu þeir mikilvægt að aðlaga umhverfið að nemendum til að mæta þörfum 

þeirra hverju sinni en samkvæmt CMOP byggir færni nemanda á samspili hans, umhverfis 

og iðju (Canadian Association of Occupational Therapists, 2002). Samhljómur er með 

erlendum heimildum þar sem fram kemur að markmið iðjuþjálfunar í skólum er að efla 

nemendur til að ná árangri í námi. Felst það m.a. í að nemandinn taki þátt í hefðbundnum 
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athöfnum inni í skólastofunni með stuðningi iðjuþjálfans og með því að efla barnið í að 

nýta styrkleika sína er hægt að draga úr áhrifum skertrar færni í daglegum viðfangsefnum 

(Bazyk og Case-Smith, 2010; Davidson, 2010). 

Þegar einn viðmælandinn var spurður um aðalhlutverk hans í starfi þá svaraði hann 

„lím eða olía sem smyr“ og finnst okkur það góð samlíking. Að iðjuþjálfinn sjái til þess að 

hlutirnir gangi upp fyrir nemendur hvort sem um er að ræða að aðlaga umhverfið eða 

samskipti við starfsfólk skólans og foreldra. Athyglisvert er að iðjuþjálfinn virðist gegna 

lykilhlutverki í að tengja saman þá aðila sem að nemandanum koma. Þar sem einungis var 

rætt við iðjuþjálfa er ekki ljóst hvort samstarfsfólk þeirra í skólanum upplifi hlutverk þeirra 

á svipaðan hátt.  

Meginþunginn í starfi iðjuþjálfanna var á sálfélagslega þætti og líðan nemenda í 

skólanum. Ólíkt því sem fram kemur í erlendum heimildum unnu iðjuþjálfarnir mikið með 

nemendum með ofvirkni, skólaleiða og félagslegan vanda. Veltum við því fyrir okkur hvort 

ástæðan sé að margt sem ritað hefur verið á þessu sviði markast af því að iðjuþjálfar eru 

ekki ráðnir inn í skólana og er það ekki sambærilegt við þessa rannsókn þar sem 

iðjuþjálfarnir störfuðu í skólunum.  

Tveir viðmælenda fóru með nemendahópa út í samfélagið til að undirbúa þau fyrir 

lífið að loknum grunnskóla. Fengu nemendurnir þjálfun við raunaðstæður s.s. við að versla 

og fara á kaffihús. Grunnskólinn mótar framtíð ungs fólks og samfélags og þarf að skapa 

skilyrði fyrir nemendur svo þeir geti þroskað með sér leikni og hæfni, því er þjálfun sem 

þessi mikilvægur hluti af skólastarfi (Law o.fl, 2006; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 
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Niðurstöður stöku erlendra rannsókna sýna erfiðleika í daglegum samskiptum milli 

iðjuþjálfa og starfsfólks skóla. Fram kemur m.a. að tímaskortur og lítill stuðningur 

stjórnenda er hindrun fyrir samstarfi (Bose og Hinojosa, 2008; Hemmingsson o.fl., 2007). 

Er þetta í mótsögn við það sem fram kom hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar þar sem 

þeir lýstu samstarfi við starfsfólk skólanna sem gagnvirku og góðu. Þó var sá samhljómur í 

þessari rannsókn og þeim erlendu að samstarfið fór oft fram „á hlaupum“. 

Þrír þátttakendur notuðu sjaldan formleg matstæki. Þess í stað notuðu þeir helst 

óformlegt áhorf og viðtöl. Hinir þrír töldu niðurstöður matstæka gefa þeim grunnlínu til að 

vinna með, hjálpa nemendum að setja markmið ásamt því að starfið varð markvissara og 

sýnilegra. Fram kemur í erlendum heimildum að notkun iðjumiðaðra matstækja sem 

tengjast beint við frammistöðu nemenda á þeim verkefnum sem styðja hlutverk þeirra og 

efla þátttöku er mikilvæg til að stýra þeirri þjálfun sem þörf er á hverju sinni (Coster, 1998; 

Sangster o.fl., 2005; Weintraub og Kovoshi, 2004). Athyglisvert er hve matstæki eru lítið 

notuð og að okkar mati þyrfti að vera meira jafnvægi í notkun formlegra og óformlegra 

matsaðferða. Til að starf iðjuþjálfa í grunnskólum sé ekki háð velvilja hvers 

skólastjórnenda fyrir sig er mikilvægt að meta þátttöku og frammistöðu nemenda reglulega 

og skrifa matsskýrslur svo starfið verði sýnilegra og markvissara. 

Viðmælendur sögðu að skýrslugerð færi aftarlega í forgangsröðunina en flestar 

vildu þó bæta sig í því. Skýrslugerð í skólunum var í formi námsframvinduskýrslna, 

matsskýrslna, einstaklingsnámsskráa, fundargerða og ársskýrslna ásamt kanadíska 

þjónustuferlinu. Einnig fór upplýsingagjöf til foreldra um framvindu barnsins þeirra í 

gegnum tölvupóst, með símtölum eða á fundum. Veltum við því fyrir okkur hvort upplifun 

iðjuþjálfanna af lítilli skýrslugerð stafi af því að skýrslurnar voru ekki í hefðbundnu formi 

eins og kennt er í iðjuþjálfanáminu og gert er í heilbrigðiskerfinu. Hugsanlega kemur þörfin 
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að gera starfið markvissara og sýnilegra með notkun matstækja og skýrslugerða, fram eftir 

ákveðna reynslu í starfi. Mikilvægt er að halda utan um allar skýrslu svo starfið verði 

sýnilegra öllum sem að því koma. 

Viðmælendur töldu að kynna mætti starfið betur út í samfélagið og til stjórnenda 

bæjarfélaga og erum við sammála því. Líkanið, skjólstæðingur, þjónusta og samfélag gefur 

góðar leiðbeiningar um hvernig iðjuþjálfi getur markaðssett fagið á markvissan hátt. Í 

þjónustuvíddinni kemur fram að iðjuþjálfinn metur og fræðir þá sem í þjónustuvíddinni eru, 

ásamt því hvernig hann getur haft áhrif á stjórnsýslu og opinbera stefnu (Canadian 

Association of Occupational Therapists, 2002). Teljum við mikilvægt að hafa áhrif á þá 

aðila sem móta opinbera stefnu því skoðun okkar er sú að fram þurfi að koma í stefnu eða 

lögum um grunnskóla hvernig skólarnir eigi að mæta þörfum allra nemenda og að 

tilgreindir séu fleiri fagaðilar sem komi þar að svo nálgunin verði þverfaglegri. 

Hagnýtt gildi 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í starf iðjuþjálfa í íslenskum 

grunnskólum. Í dag starfa iðjuþjálfar í tólf grunnskólum á Íslandi og teljum við mikilvægt 

að fjölga þeim skólum sem hafa iðjuþjálfa í starfi. Skýr stefnumótun um hlutverk iðjuþjálfa 

hjálpar til við að markaðssetja starf iðjuþjálfa hjá menntamálaráðuneyti og ráðamönnum 

sveitarfélaga og skólastofnana. Nýta má niðurstöður rannsóknarinnar við gerð starfslýsingar 

iðjuþjálfa í grunnskólum og til að kynna starf þeirra út í samfélagið. Það kann jafnframt að 

fjölga þeim skólastjórnendum og bæjaryfirvöldum sem velja að hafa iðjuþjálfa í starfi í 

grunnskólum. 
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Takmarkanir 

Eins og áður sagði þá voru einungis tekin sex viðtöl og því var mettun hugsanlega 

ekki náð ásamt því að rannsakendur hafa litla reynslu af gagnaúrvinnslu. Þess ber þó að 

geta að það var töluverður samhljómur í niðurstöðum með einni undantekningu.  

Framtíðarrannsóknir 

Meðal þess efnis sem mikilvægt er að rannsaka, er árangur af starfi iðjuþjálfa í 

grunnskólum og samstarf iðjuþjálfa og annarra starfsmanna skólans. Einnig er mikilvægt að 

skoða þetta efni út frá sjónarhorni nemenda, kennara og stjórnenda skólanna ásamt því 

hvaða viðhorf og þekkingu þeir hafa á starfi iðjuþjálfa. 
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Fylgiskjal 1: Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi fyrir viðtöl við iðjuþjálfa 

1. Hve lengi hefur þú starfað í grunnskólanum og í hve miklu hlutfalli? 

 Hvar starfaðir þú áður og hve lengi? 

 Hvernig kom það til að þú varst ráðin sem iðjuþjálfi í þennan skóla? 

 Hvernig hefur þér líkað?  

2. Hvernig er starfi þínu háttað? Getur þú lýst því? 

 Hvað sinnir þú að meðaltali mörgum börnum á mánuði/ári? 

 Við hvað eru þessi börn helst að glíma? 

− Er eitthvað meira áberandi en annað? 

3. Hvert er þitt aðalhlutverk þ.e.a.s. innihald starfsins? 

 Hvaða matsaðferðir notar þú? 

 Notar þú matstæki? 

− Ef nei, hvernig metur þú þá vandann? 

− Ef já, hvaða matstæki notar þú helst? 

 Tekur þú þátt í gerð einstaklingsnámskrár? 

 Tekur þú þátt í skipulagsbreytingum á starfsemi og húsnæði skólans? 

 Hvað stjórnar faglegum áherslum í þínu starfi? 

− Er það þekking og áhugasvið? 

− Áherslur og menning innan skólans?  

 Í hvaða formi er íhlutunin þ.e. bein íhlutun til barnanna, ráðgjöf til 

starfsfólks skólans og foreldra, aðlögun? 

− Ef ráðgjöf, telur þú að ráðgjöf til starfsfólks skólans beri góðan 

árangur? 

− Hvaða íhlutun er algengust? 

− Hvað finnst þér um að blanda íhlutunaraðferðum saman, s.s. ráðgjöf 

til starfsmanna skólans og foreldra og veita börnum beina íhlutun? 
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− Tekur þú börnin út úr tímum eða vinnur þú innan bekkjarins? 

− Ef börn eru tekin út úr tímum, telur þú að þau börn sem hafi haft þörf 

fyrir iðjuþjálfun hafi öllum verið vísað til þín og ef ekki, hvers 

vegna? 

 Hefur þú verið með hópefli innan bekkja? 

− Ef já, hvernig hefur það farið fram? 

 Sinnir þú vinnuvistfræði meðal nemenda og starfsfólks skólans? 

− Ef já, hvað þá helst? 

 Hversu mikill hluti af starfinu fer í skýrslugerð og þess háttar vinnu? 

4. Hvernig er samstarfi þínu við aðra starfsmenn skólans háttað? (s.s. kennara, 

sérkennara, stuðningsfulltrúa, náms- og starfsráðgjafa). 

5. Hvernig er samstarfi við foreldra háttað? 

6. Hvernig vita kennarar og skólastjórnendur af því sem þú sem iðjuþjálfi hefur upp á 

að bjóða? Getur þú lýst því? (kynning, skýrslur, árangur verka, ánægja kennara og 

foreldra). 

7. Hvernig veit bæjarfélagið (stjórnendur þess) af á árangri verka þinna? (ársskýrslur, 

annað?). 

8. Hvað er gott og hvað má betur fara (hjá þér, hjá skólanum, hjá bænum)? 

 Er eitthvað sem þú myndir vilja gera/hafa örðuvísi? 

9. Hvað finnst þér skemmtilegast við starf þitt? 

10. Hvernig er starfsaðstaðan þín í skólanum? 

11. Mig langar að biðja þig að bera saman starf þitt í grunnskólanum við það sem þú 

hefur starfað áður sem iðjuþjálfi, bæði kosti og galla? 
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Fylgiskjal 2: Staðfesting frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 3: Kynningarbréf og samþykkisyfirlýsing 

 

 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Viðfangsefni og aðstæður iðjuþjálfa í grunnskólum 

 

 

Ágæti viðtakandi 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á hlutverki, 

viðfangsefnum og aðstæðum iðjuþjálfa í grunnskólum. Tilgangur rannsóknarinnar er að fá 

upplýsingar um hvað iðjuþjálfar gera í grunnskólum og hvað stýrir starfi þeirra. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem gögnum verður safnað með 

viðtölum við iðjuþjálfa sem starfa í grunnskólum á Íslandi. Rannsóknin tengist lokaverkefni 

okkar í BS- námi í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri og Snæfríður Þóra Egilson er 

leiðbeinandinn okkar. 

Staður fyrir viðtalið verður ákveðinn í samráði við hvern viðmælenda. Alla jafnan 

verður tekið eitt um það bil 45 mín. langt viðtal við hvern og einn. Viðtölin verða hljóðrituð 

og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í afrituninni verður nöfnum 

og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna 

einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum 

varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á 

öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. Frumgöngum, ljósritum, hljóðupptökum og 

tölvugögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Leitast verður við að gera allar niðurstöður 

rannsóknarinnar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þér er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og að þú getur hætt án 

útskýringa hvenær sem er á rannsóknartímabilinu. Þátttaka þín skiptir þó miklu máli fyrir 

rannsóknina vegna þess að fáir iðjuþjálfar starfa í grunnskólum á Íslandi og ekki hefur verið 

gerð rannsókn á störfum þeirra. Vonumst við til að með rannsókn okkar getum við varpað 

ljósi á hlutverk þeirra, viðfangsefni og aðstæður. 

 

Kær kveðja, 

með von um góðar undirtektir, 

Anna Alexandersdóttir og Guðrún Jóhanna Benediktsdóttir. 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og samþykki að taka 

þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn eða Merki í stað nafns 

 


