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Útdráttur  
Meginviðfangsefni þessa verkefnis er að beina sjónum að hlutverki þroskaþjálfa 

sem starfa innan grunnskóla. Í því skyni verður áhersla lögð á starfskenningu 

þeirra og forsendur starfsþróunar. Í rannsókninni var rætt við fimm þroskaþjálfa 

sem starfa á mismunandi vettvangi innan grunnskóla. Í viðtölunum koma fram 

sjónarhorn þeirra á fagmennsku og mótun starfshátta í starfi innan skólans. Tveir 

viðmælandanna starfa sem ráðgjafaþroskaþjálfar og hafa langa starfsreynslu á 

þessum vettvangi. Önnur þeirra starfar innan sérskóla en aðrir viðmælendur í 

almennum skóla. Þrjár þeirra hafa útskrifast á síðustu fimm árum og eru einu 

þroskaþjálfarnir í sínum skóla.  

Markmið verkefnisins var að skoða þá þætti sem móta starfskenningu 

þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum í ljósi þeirrar hugmyndafræði sem þeir 

tileinka sér. Einnig er horft til starfsþróunar í gegnum árin. Starfskenning 

þroskaþjálfa er unnin í formi starfssögu þar sem rannsóknarspurningar og 

undirmarkmið eru höfð að leiðarljósi.  

Niðurstöðurnar gefa til kynna að þroskaþjálfar eru enn að sanna sig sem 

fagmenn innan vettvangsins sem gerir það að verkum að þeir eru ekki eins 

sýnilegir innan hans eins og aðrar fagstéttir. Starf þroskaþjálfa hefur hins vegar 

orðið eftirsóttara með árunum og hefur skólastofnunin í auknum mæli verið að 

sækjast eftir fagþekkingu þeirra. Þekking og sýn þroskaþjálfa er mikilvæg innan 

skólans sérstaklega þar sem eru fatlaðir nemendur og nemendur með sérþarfir. 

Þroskaþjálfi stendur vörð um réttindi nemenda sinna og stuðlar að fullri þátttöku 

þeirra innan skólasamfélagsins. Lykilatriði innan starfsins er réttindagæsla þar 

sem barist er fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks auk þess sem unnið er að 

jákvæðum viðhorfum og skilningi í garð þeirra. Gott samstarf og samskipti við 

nemendur, aðstandendur og samstarfsmenn eru einnig mikilvægir þættir í starfinu. 

Einnig telja þroskaþjálfar mikilvægt að sækja sér endurmenntun og fræðslu og að 

fylgjast með nýjungum í starfi. Áhugavert er að kynna sér og skoða 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf sem er notendastýrð persónuleg aðstoð unnin á 

grundvelli notandans. Hún gefur notandanum færi á að njóta þátttöku í 

samfélaginu sem talin er sjálfsögð fyrir aðra einstaklinga.  
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Formáli 
 

Þetta er 10 eininga verkefni til BA prófs í Þroskaþjálfafræðum við Háskóla 

Íslands á vorönn 2012.  

Leiðbeinandi minn við þetta verkefni var Vilborg Jóhannsdóttir, lektor í 

fötlunar- og þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. Henni vil ég færa mínar 

bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn og áhuga á verkefninu. Einnig vil ég þakka 

þeim þroskaþjálfum sem gáfu sér tíma til viðtals við mig og sýndu verkefninu 

áhuga. Viðtöl voru tekin við þroskaþjálfa innan grunnskóla til að skoða þeirra 

starfskenningar í ljósi þeirrar hugmyndafræði sem þeir tileinka sér auk þróunar á 

starfi þeirra í gegnum árin.Val mitt á þessu verkefni var til að beina ljósi að starfi 

og starfsháttum þroskaþjálfa innan grunnskóla.  
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Inngangur 
Fagmaður á að vera flinkur, áreiðanlegur, starfssamur, tilfinningalega hlutlaus og 

vægðarlaus. Hann tekur ákvarðanir út frá sérfræðiþekkingu sinni og siðareglum 

sinnar fagstéttar (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Í því ljósi verður í verkefninu sjónum beint að hlutverki þroskaþjálfa í 

grunnskólum með áherslu á starfskenningu þeirra og starfsþróun innan þess 

vettvangs. Þroskaþjálfar eru ein af þeim fagstéttum sem hafa haslað sér völl í 

samfélaginu en starfsvettvangur þeirra hefur verið að þróast og breytast í takt við 

síbreytilega hugmyndafræði.   

Kjarni breytinganna felst meðal annars í því að sú hugmyndafræði sem 

þroskaþjálfar fara eftir nú til dags felst í gæðum þjónustunnar við skjólstæðinga 

með áherslu á að hafa þarfir þjónustunotenda í fyrirrúmi. Þar með er stuðlað að 

því að einstaklingurinn fái að lifa eðlilegu lífi og taka þátt í samfélaginu til jafns 

við aðra (Vilborg Jóhannsdóttir, 2003). Þannig hefur vettvangur þroskaþjálfa 

verið að stækka og starfa nú þroskaþjálfar á breiðari starfsvettvangi, þar á meðal 

innan grunnskólans. Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla eiga skólar að taka við 

öllum börnum óháð skerðingu og veita þeim aðstoð í námi við hæfi eða 

einstaklingsmiðuðu námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Ljóst er 

að starfssvið þeirra þar er ennþá í þróun. Fagleg sjónarmið birtast í 

starfskenningum þeirra og leiða til starfsþróunar. 

Á þroskaþjálfabraut fáum við tækifæri til þess að dýpka þekkingu okkar og 

sérhæfa okkur meðal annars á barna- og unglingasviði. Kveikjan að verkefninu 

kom til af áhuga mínum á að skoða þjónustu og störf þroskaþjálfa í grunnskólum. 

Löngun mín til að kynna mér þennan vettvang byggist á því að skoða hvaða störf 

þroskaþjálfa á þeim vettvangi fela í sér. Vettvangur þroskaþjálfa innan grunnskóla 

þykir mér mjög áhugaverður og vildi ég auka þekkingu mína á þeim vettvangi þar 

sem ég hef mikinn áhuga á honum sem framtíðar starfsvettvangi.  

Meginmarkmið mitt með þessu verkefni er að beina ljósi að þeim þáttum 

er móta starfskenningu þroskaþjálfa sem starfa í grunnskólum. Jafnframt því vil 

ég skoða hvernig hún hefur þróast í tímans rás út frá þeirri þróun og breytingum 

sem orðið hafa á starfinu frá upphafi.  Sérstaklega verður sjónum beint að því 
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hvernig þróun starfsins hefur haft áhrif á starfskenningu þroskaþjálfa með nýjum 

kenningum og hugmyndafræði. Kenning fagmanna á að sýna skoðanir þeirra og 

viðhorf sem móta þá í starfi (Ragnhildur Bjarnadóttir, 2011). En starfskenning 

þroskaþjálfa á að grundvallast af lögum, reglugerð og siðareglum þeirra 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Persónuleg starfskenning hvers og eins byggist 

á gildismati, viðhorfum og reynslu og leitast ég því eftir að fá fram þessa þætti 

með viðtölum mínum við þroskaþjálfa (Þroskaþjálfinn: Fagblað 

þroskaþjálfafélags Íslands, 2011).  

Leið mín að meginmarkmiðinu felur í sér fræðilega greiningu á þeim 

viðfangsefnum sem lögð eru til grundvallar. Jafnframt því eru tekin eigindleg 

viðtöl við þroskaþjálfa sem hafa mikla starfsreynslu í grunnskólum. Með því að 

skoða starfskenningar þroskaþjálfanna vil ég kynnast starfssögu þeirra frá því þeir 

luku námi í þroskaþjálfafræðum til dagsins í dag auk þess að komast að því hvað 

hafði áhrif á val þeirra á fagmenntun sinni.  

Undirmarkmið þessa verkefnis birtast í svörum við eftirtöldum spurningum: 

 Hvaða merking er lögð til grundvallar fræðilegri umræðu um fagmennsku 

og starfskenningu almennt?  

 Á hvaða þáttum grundvallast sýn þroskaþjálfa á fagmennsku í starfi og 

hvernig móta þessir þættir starfskenningu þeirra?  

 Hvert er hlutverk og faglegt sjónarmið þroskaþjálfa í grunnskólum  og 

hvaða þættir leggja grunn að faglegum sjónarmiðum þeirra þar? 

 Hvaða faglegu sýn hafa þroskaþjálfar innan grunnskóla á sitt fagsvið og 

hvernig birtist sú sýn í starfskenningum þeirra? 

 

Verkefninu er skipt í tvo hluta; annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar  

framkvæmd rannsóknar en svör við ofangreindum spurningum má finna í þessum 

hlutum. Í fræðilega hlutanum er meginviðfangsefnið fagmennska og 

starfskenning, þroskaþjálfun, þar sem fram kemur fagleg sýn á þroskaþjálfastarfið, 

og að lokum starfsvettvangurinn grunnskóli. Ég mun einnig kynna 

þróunarverkefni í áfanganum Fagmennska og mannréttindi: Nýjar áherslur í 

þjónustu á vorönn 2012. Verkefnið er unnið af mér ásamt þremur öðrum 

þroskaþjálfanemum þar sem lögð voru drög að starfslýsingu og starfskenningu 
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þroskaþjálfa í grunnskóla út frá þeirri þörf að gera þroskaþjálfa og þeirra 

starfssvið sýnilegri innan vettvangsins.  

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður farið í framkvæmd rannsóknarinnar þar 

sem farið verður ítarlega í þau viðtöl sem ég tók við þroskaþjálfa út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem ég hafði að leiðarljósi. Í rannsókninni var rætt við 

fimm þroskaþjálfa sem starfa innan grunnskóla. Tvær þeirra star fa sem 

ráðgjafaþroskaþjálfar og hafa langa starfsreynslu auk þess sem þær hafa hlotið 

símenntun. Þrjár þeirra hafa útskrifast á síðustu fimm árum og eru einu 

þroskaþjálfarnir í sínum grunnskóla og ein starfar innan sérskóla.  
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1. Fagmennska og starfskenning 
 

Í þessum hluta mun ég skoða hvaða merking er lögð til grundvallar fræðilegri 

umræðu um fagmennsku og starfskenningu almennt. Þeir þættir sem hér verða 

skoðaðir eru fagstéttir og fagmennska auk þess starfskenning og starfsþróun.  

1.1. Fagstéttir og fagmennska 
Þekking, menntun og ábyrgð eru þeir þættir sem þurfa að vera til staðar svo að 

ákveðin starfsgrein geti talist vera fagstétt að mati Jóhönnu Einarsdóttur (2002). 

Fagmenn innan fagstéttar þurfa að lúta að þörfum skjólstæðinga sinna þar sem 

ákvarðanir eru teknar í samræmi við þá þekkingu og reynslu sem fagstéttin ber. 

Fagmenn innan ákveðinnar fagstéttar hafa hlotið sérnám eða háskólagráðu til að 

geta veitt skjólstæðingum sínum þá þjónustu sem þeir sækjast eftir hjá 

fagstéttinni. Þekking og kenningar fagstéttarinnar eiga að vera í sífelldri þróun en 

fagmenn eiga að geta verið sjálfstæðir í starfi. 

Miklar breytingar hafa orðið á fagstéttum síðan á 20. öldinni en með nýrri 

þekkingu hafa orðið til fleiri fagstéttir. Aukin samvirkni er nú milli fagmanna og 

skjólstæðinga innan sömu stofnun. Ólíkir faghópar starfa í vaxandi mæli saman að 

sama markmiði og leggja þá fram sína faglegu þekkingu við úrlausn verkefna en 

ekki hver faghópur útaf fyrir sig (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Einstaklingur getur orðið fagmaður innan ákveðins starfssviðs hafi hann 

tiltekna vitneskju og þekkingu á því sviði og hefur skuldbundið sig ákveðnum 

gildum. Fagmenn innan sömu stéttar hafa sameiginlega sýn og hætti sem þeir 

koma fram með í starfi fyrir sína skjólstæðinga og samstarfsmenn. 

Heimspekingurinn Donald Alan Schön talaði um hinn íhugula fagmann innan 

hinnar nýju fagmennsku þar sem þarfir skjólstæðingsins eru í fyrirrúmi auk þess 

að sýnt er fram á fagmannlegt viðmót í návist skjólstæðinga. Það sem einkennir 

hinn íhugula fagmann er að hann er gagnrýninn á sjálfan sig og á ekki að koma 

fram sem sá sem veit allt best eins og áður sýndi sig í fagmennsku, hann er ekki sá 

eini sem hefur þekkinguna. Hann heldur meiri nálægð við skjólstæðinga og 

stuðlar að því að þeirra vilji og væntingar séu í fyrirrúmi þar sem 

skjólstæðingurinn hefur eitthvað til málana að leggja (María Steingrímsdóttir, 

2010). 
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Upprunaleg merking orðsins fagmennska er profession. Orðin fagstétt og 

fagmennska hafa í raun sömu merkinguna samkvæmt Hoyle (1986) þ.e. fagstétt 

ræður yfir skipulegri þekkingu og færni sem talin er mikilvæg í samfélagi 

nútímans. Þekking og sjálfstæði eru tveir einkennandi þættir fyrir fagmenn 

samkvæmt honum. Fagmenn hafa frelsi til að nota þekkingu sína og færni svo hún 

nýtist þjónustuþegum til góðs við aðstæður þar sem einfaldar lausnir eiga ekki við  

(Hoyle 1992-5). 

Peter Ribbins (1990)  kom fram með þrjú snið fagmennsku: 

Talað er um ósjálfstæða fagmennsku þegar fagmenn eru bundnir 

ákveðnum skilyrðum. Ribbins kallar þetta tímabilið fyrir fagmennsku. Fagmenn 

sem aðhyllast ósjálfstæða fagmennsku sinna sínu hlutverki vel út frá þeim 

skilyrðum sem þeim er sett en ekkert umfram það. Fagmaður gerir það sem hann á 

að gera og gerir það vel. Hann nýtir sér skráða ramma og fer eftir aðalnámsskrá en 

fer ekki út fyrir þau settu markmið. Miklu máli skiptir fyrir einstaklinginn að fara 

eftir kröfum stjórnvalda til starfs fagmannsins en minna eða engu máli skipta 

skoðanir samstarfsmanna, foreldra eða nemenda. Ósjálfstæði fagmaðurinn, sem 

kennari, vill hafa skýr skil milli hlutverka kennara og foreldra, kennarinn á að sjá 

um kennsluna en foreldrarnir um uppeldið. Þessi fagmennska er kölluð 

skólastofumiðuð þar sem hún byggir starf sitt á reynslu fremur en fræðum (Trausti 

Þorsteinsson, 2003). 

Út frá kenningum Ribbins kemur Trausti Þorsteinsson (2003) einnig fram 

með kenningu um sjálfstæða fagmennsku. Hún krefst aukins frelsis í starfi 

fagmannsins þar sem einstaklingsmiðað nám er haft að grundvelli en ekki 

nemendamiðað eins og hjá ósjálfstæðum fagmönnum í kennslu. Fagmaður metur 

aðstæður í kennslu út frá nemendum sínum og sér þá hvaða aðferðir henta best 

hverju sinni. Fagmaðurinn telur góð samskipti heimilis og skóla mjög mikilvæg. 

Hver nemandi fær að njóta sín og er þeirra þörfum fullnægt.  Eitt af einkennum 

fagmannsins felst í einstaklingshyggju í starfi. Fagmaðurinn tekur sjálfstæðar 

ákvarðanir óháðar öðrum, hann er sá sem ákveður, stýrir, framkvæmir, metur og 

tekur stjórnina. 

Í samvirkri fagmennsku felst að fagmanni finnst gott að vinna með öðrum í 

hópi og að eiga góð samskipti við samstarfsmenn og skjólstæðinga. Fagmaður 
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nýtir sér upplýsingar frá öðrum fagmönnum og skjólstæðingum til þess að skoða 

og þróa eigið starf. Fagmaðurinn vill hafa stærri heild til að ná sama markmiðinu. 

Það má koma meiru til vegar með því að margir leggist á eitt og sameini krafta 

sína. Fagmaðurinn lítur á sig sem leiðtoga en ber undir skjólstæðinga og 

samstarfsmenn hvað betur megi fara hjá sér. Fagmaðurinn gefur skýra mynd til 

allra um sitt leiðtogahlutverk um leið og hann felur öðrum ábyrgð til að ná sem 

mestum framförum (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

Samkvæmt Trausta (2003) nota fagmenn þekkingu sína og færni svo hún 

nýtist vel í þágu skjólstæðinga sinna. Fagmaðurinn þarf að geta tekist á við erfiðar 

aðstæður innan síns sviðs og þar með notfært sér sína fræðilegu þekkingu. Út frá 

sinni lærðu þekkingu og út frá siðareglum sinnar fagmenntunar á einstaklingur að 

geta tekið ákvörðun á sínu fagsviði sem gefur honum ákveðið frelsi í starfsháttum. 

Það er nauðsynlegt að hafa þetta frelsi þegar starfað er með ólíkum einstaklingum 

eða skjólstæðingum þar sem hvert viðfangsefni er ólíkt. Fagmennska á að 

byggjast á góðri þjónustu og samskiptum við skjólstæðinga þar sem fagmenn sýna 

þekkingu sína, færni og sjálfstæði í vinnubrögðum. 

Fagmaður getur tilheyrt hvaða fagstétt sem er samkvæmt íslenskri 

málnotkun. Reynslan er það mikilvægasta í fari fagmanns og vinnur hann sitt starf 

af vandvirkni og og færni. Að vera fagmaður er að vera flinkur, áreiðanlegur, 

starfsamur, tilfinningalega hlutlaus og vægðarlaus. Einstaklingar með fagmenntun 

geta notað þekkingu sína á hvaða hátt sem er til að ná til skjólstæðinga sinna. 

Fagmaður getur tekið ákvarðanir út frá sérfræðiþekkingu sinni og siðareglum 

sínum (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

 

1.2. Starfskenning 

Fagstéttin þroskaþjálfar er hópur fólks með menntun til að starfa með fólki með 

fötlun á öllum aldri eða einstaklingum með greiningu af einhverju tagi t.d. innan 

leik- eða grunnskóla. Starfskenning þroskaþjálfa getur bæði verið fagleg og 

persónuleg. Það sem gerir hana faglega er að þroskaþjálfar hafa menntað sig og 

fengið háskólagráðu til að geta borið starfsheitið, auk þess fara þroskaþjálfar eftir 

þeim siðareglum og hugmyndafræði sem höfð er að leiðarljósi innan starfsins. Það 

sem felst í því að útskýra starf sitt á faglegan hátt er að gera grein fyrir því fyrir 
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hvað við stöndum sem þroskaþjálfar eða verðandi þroskaþjálfar. Maður kemur 

fram með bæði fræðileg og siðferðileg rök fyrir starfi sínu. Gildismat, viðhorf og 

reynsla gera starfskenninguna persónulega. Þjónusta þroskaþjálfa fyrir 

skjólstæðinga sína er einstaklingsmiðuð, það er skjólstæðingurinn hefur sjálfstæð 

markmið óháð öðrum. Þroskaþjálfar hafa víðtæka og hagnýta þekkingu á sviði 

stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu. Hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar felst meðal annars í því að gæta réttar fólks með fötlun og að þau 

fái að njóta fullrar samfélagsþátttöku og sjálfsákvörðunarrétts eins og aðrir 

(Þroskaþjálfinn, 2011). 

Það voru Norðmennirnir Gunnar Handal og Per Lauvås sem skrifuðu bók 

um leiðsögn en þar er hugtakið starfskenning notað til að lýsa meginmarkmiði 

leiðsagnar með kennurum. Allir fagmenn hafa sína kenningu þar sem fram koma 

skoðanir þeirra og viðhorf sem mótar þá í starfi. Það var kenning Handal og 

Lauvås að starfskenninginn væri bæði fagleg og persónuleg. Með leiðsögn eru 

þeir að fá kennara og aðrar fagstéttir til að tengja saman fræðilegt nám og hagnýta 

reynslu, þar með er verið að hafa áhrif á starfskenningu þeirra (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993). 

Kennarar hafa lengi mótað sínar starfskenningar en með því eru þeir að 

koma fram með sínar persónulegu kenningar um sitt starf. Starfskenning kennara 

er persónubundin kenning um hvernig fagmaðurinn vill hátta starfi sínu og er í 

sífelldri þróun. Margir kennarar telja að nemendur hafi áhrif á kenningar sínar, því 

skiptir mestu máli í þeirra starfskenningu samskipti við nemendur byggð á 

virðingu og trausti (Hafdís Ingvarsdóttir, 2004). 

Þegar starfskenning þroskaþjálfa er skoðuð eru ýmsir þættir sem þarf að 

hafa í huga en þar má nefna, fyrir hvað stend ég sem þroskaþjálfi og hver er 

hugmyndafræðin á bak við þroskaþjálfun. Starfskenning þroskaþjálfa er 

grundvölluð af lögum, reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa. Hver og einn 

þroskaþjálfi getur sett upp sína eigin starfskenningu með sínum markmiðum og 

fyrir hvað þeir standa. Þroskaþjálfar vinna að því að auka jákvætt viðhorf og 

skilning í garð fólks með fötlun eða greiningu af einhverju tagi. Þroskaþjálfun 

byggir því á að stuðla að jafnrétti allra einstaklinga, sjálfsákvörðunarrétti fólks 

með fötlun og mannhelgi. Þroskaþjálfar vinna að því í samstarfi við skjólstæðinga 
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sína að stuðla að betri viðhorfum í þeirra garð. Réttindabarátta og réttindagæsla er 

stór þáttur í starfi þroskaþjálfa þar sem þeir berjast meðal annars fyrir bættum 

kjörum fólks með fötlun (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).  

Fólk sem hefur langa reynslu af ákveðnum vettvangi þarf að skilgreina 

stöðu sína og hlutverk gagnvart samstarfsmönnum og sjálfum sér. Þeir þurfa að 

geta skilgreint fyrir hvað þeir standa. Hver er afstaða mín til starfsins og hvert er 

mitt hlutverk innan starfsvettvangsins? (Snæfríður Þóra Egilson, 2006).  

 

1.3. Starfsþróun 
Fyrsta skrefið í starfsþroska og starfsþróun fagmanns hefst með grunnnámi.  Með 

starfsþroska er fagmaðurinn að þróa starfshætti sína til þess að geta miðlað 

faglegri þekkingu sinni svo hún nýtist þjónustuþegum sem best. Stofnun sem 

fagmaður starfar á stuðlar að starfsþróun fagmannsins með því að vera opin fyrir 

nýrri þekkingu í gegnum símenntun hans. Starfsmenn fá því tækifæri til að 

þroskast og dafna í starfi. Símenntun á að ýta undir faglegri vinnubrögð innan 

starfsvettvangs og bæta gæði þjónustu (Rúnar Sigþórsson, 2004). 

Starfsþróun á að efla þekkingu og færni innan fagstétta og þar með auka 

starfsánægju og árangur innan starfsins. Með starfsþróun er fagmaðurinn að gera 

mat á sjálfum sér, setja sér markmið í starfi. Starfsþróun má skoða út frá 

sjónarhóli starfsmannsins og stofnunarinnar sem hann vinnur á. Út frá þeim 

markmiðum sem stofunin hefur þarf hún að vera opin fyrir nýjungum og veita 

starfsfólki tækifæri til þróunar í starfi. Það er á ábyrgð fagmanna að setja sér 

raunhæf markmið fyrir framtíðina og vera meðvitaðir um styrkleika sína og 

áhugasvið (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007).  

Hugtakið starfsþróun er mjög vítt og getur merkt bæði þróun í starfsferli 

einstaklings og einnig verið ákveðið ferli innan skóla eða stofnunar í átt til 

breytinga. Almennt er markmið starfsþróunar að bæta gæði stofnana og þeirrar 

þjónustu sem hún býður upp á (Sigrún Gunnarsdóttir og Helga Bragadóttir, 2007).  
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1.4. Niðurlag 
Eins og fram kom í upphafi kaflans þá leitaðist ég eftir að skoða hvaða merking er 

lögð til grundvallar fræðilegri umræðu um fagmennsku og starfskenningu 

almennt. 

Með starfskenningunni kemur fagmaður fram með fræðileg og siðferðileg 

rök fyrir sínu starfi en þær eiga að sýna þær skoðanir og þau viðhorf sem móta þá 

í starfi. Þroskaþjálfi hefur hlotið menntun til að starfa undir sínu starfsheiti og fer 

eftir þeim lögum, reglugerðum og siðareglum sem eru grundvallaðar í starfi. 

Einstaklingur með langa starfsreynslu þarf að geta skilgreint sig sem fagmann 

gagnvart sínum samstarfsmönnum og hvað mótar hann í starfi. Hann þarf að geta 

gert góð skil á hlutverki sínu og stöðu og fyrir hvað hann stendur sem 

þroskaþjálfi.  

Fagmaður hefur vitneskju og þekkingu innan ákveðins fagsviðs og hefur 

hann skuldbundið sig við ákveðin gildi í starfi. Hann þarf að fara eftir 

hugmyndafræði þroskaþjálfunar sem felst í því að gæta réttar fólks með fötlun og 

stuðla að því að þau fái að njóta fullrar samfélagsþátttöku og sjálfsákvörðunarrétts 

til jafns við aðra. Það sem gerir einstakling að fagmanni innan sinnar starfsstéttar 

er sinna sínu starfi á fagmannlegan hátt og fara eftir grunngildum starfsins. 

Fagmenn veita góða þjónustu með því að sýna þekkingu, færni og sjálfstæði í 

vinnubrögðum. Fagmaður er skyldurækin, trúr sinni stétt og fer eftir siðareglum.  

Fagmaðurinn og vinnustaður hans stuðla að starfsþróun fagmannsins með 

því að tileinka sér nýja þekkingu sem fæst með símenntun. Símenntun stuðlar að 

faglegri vinnubrögðum og bætir gæði þeirra þjónustu sem fagmaður hefur fram að 

færa. Auk þess eykur það starfsánægju og árangur starfsmanns.  

Í ljósi ofangreindra þátta þá eiga þeir að gefa góða mynd af því hvað 

einkennir góðan fagmann. Til þess að sinna sínu starfshlutverki til fullnaðar þá er 

mikilvægt að skoða vel hvað mótar mann sem fagmann og hvað hægt er að gera 

til að þróa sig áfram í starfi.  
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2. Þroskaþjálfun 
 

Í þessum kafla er leitast við að skoða hvaða þættir grundvalla sýn þroskaþjálfa á 

fagmennsku í starfi og hvernig þessir þættir móta starfskenningu þeirra. 

Ég vil skoða hvaða þættir gefa faglega sýn á þroskaþjálfastarfið en meðal 

þeirra eru siðareglur þroskaþjálfa, lög og reglugerðir um þroskaþjálfa, samningur 

um réttindi fatlaðs fólks, auk þess lög um málefni fatlaðra og hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf. Sú sýn sem ég vil koma fram með um starf þroskaþjálfa er í ljósi 

ríkjandi stefnu í málefnum fatlaðs fólks og núverandi hugmyndafræði í starfi 

þroskaþjálfa.  

 

2.1. Siðareglur Þroskaþjálfa 

Flestar starfsstéttir hafa sett sér siðareglur sem þær hafa að leiðarljósi í sínu starfi. 

Þær er hægt að notfæra sér þegar koma upp álitamál í starfi sem taka þarf á með 

siðferðilegum hætti. Siðareglur eiga að veita fagfólki stuðning í ákvörðunum sem 

varða siðferðileg álitamál í þeirra starfi. Þau eiga að sýna fram á faglega ábyrgð 

starfsmanna og þeirra siðferðilegu skyldur sem fagmenn. Þær eiga að vera 

leiðbeinandi um almenna framkomu við það fólk sem það starfar með og það fólk 

sem það sinnir í sínu starfi (Landlæknisembættið, e.d.).  

 

Í 1. grein siðareglna þroskaþjálfa segir: 

„Þroskaþjálfi beitir fagþekkingu sinni í því skyni að bæta 

lífsskilyrði og lífsgæði skjólstæðinga sinna. Virðing og 

umhyggja fyrir skjólstæðingum og aðstandendum þeirra 

skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa.” 

(Landlæknisembættið, e.d.). 

Fyrsta siðareglan er afar mikilvæg og ef þroskaþjálfi fer eftir henni auk 

hinna siðareglnanna í sínu starfi þá er óhætt að segja að hann sé að sinna starfi 

sínu vel. Þroskaþjálfar þurfa að vera meðvitaðir um siðferðisleg mörk í starfi og 
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því eru siðareglurnar til þess að gera okkur að betri siðferðisverum. Mikilvægt er 

að þroskaþjálfi sé í góðu sambandi við skjólstæðinga sína og aðstandendur þeirra 

og geti auðveldlega leyst þau ágreiningsmál sem upp koma í starfi. Í 2. grein 

siðareglna þroskaþjálfa stendur: 

„Þroskaþjálfi skal ávallt standa vörð um réttindi 

skjólstæðinga sinna. Hann skal rækja starf sitt af 

samviskusemi, óháð þjóðerni, kynþætti, trúarbrögðum, 

litarhætti, kynferði og þroskastigi skjólstæðingsins. 

Þroskaþjálfi skal bera virðingu fyrir lífaldri 

skjólstæðingsins, einkalífi hans og eignum.“ 

(Landlæknisembættið, e.d.).  

Þroskaþjálfi heldur leyndum öllum persónulegum upplýsingum um 

skjólstæðing og þarf hann að fá leyfi frá viðkomandi til að nota upplýsingar um 

hann í kennslu eða ritstörfum. Hann vanvirðir ekki starfstétt sína og ber virðingu 

fyrir grunngildum siðferðis auk þess að bera virðingu fyrir öðrum þroskaþjálfum 

og öðrum faghópum sem tengjast starfi hans. Þroskaþjálfa ber skylda að tilkynna 

til siðanefndar ef hann kemst að því að starfsfélagi hefur brotið af sér í starfi. 

Hann á einnig að kynna sér lög og reglugerðir um starfsstétt sína 

(Landlæknisembættið, e.d.).  

 

2.2. Lög og reglugerðir um þroskaþjálfa 
Í Lögum um þroskaþjálfa nr. 18/1978 kemur fram að einungis er hægt að ráða 

þroskaþjálfa til starfa sem hefur hlotið menntun sem slíkur og lokið háskólaprófi. 

Samkvæmt lögum um þroskaþjálfa eiga þeir að starfa við þjálfun, uppeldi og 

umönnun þroskaheftra og þeir eiga að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér 

nýjungar í sínu starfi. Þroskaþjálfi skal gæta þagmælsku um atriði sem hann fær 

vitneskju um í starfi sínu. Nánari áætlun um ákvæði laganna koma fram í 

reglugerðinni. 

Í reglugerð nr. 215/1987 um störf, starfsvettvang og starfshætti 

þroskaþjálfa sem var gefin út af Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu, 18. 
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maí 1987, má finna þætti um starfshætti, skyldur og ábyrgð þroskaþjálfa. Í 2. kafla 

3. grein er komið að starfi þroskaþjálfa. Þar segir að þroskaþjálfar skuli stuðla að 

fullri samfélagsþátttöku fólks með fötlun í samvinnu við aðstandendur og aðrar 

fagstéttir. Talað er um fimm meginþætti í þroskaþjálfun í 6. grein. Þessir þættir 

eru athafnir daglegs lífs þar sem stuðlað er að auknu sjálfstæði og þroska fólks 

með fötlun, hreyfiþjálfun, skynþjálfun, málþjálfun og hugsanamiðlun. Einnig eiga 

þroskaþjálfar að vinna að þjálfun, uppeldi og umönnun. Hluti af starfsskyldum 

þroskaþjálfa er að gæta þagnarskyldu og trúnaðar við skjólstæðinga og 

aðstandendur þeirra og helst það þó svo að þroskaþjálfi láti af störfum á 

viðkomandi stað. Þroskaþjálfi á að viðhalda þekkingu sinni með símenntun eða 

endurmenntun. 

2.3. Lög um málefni fatlaðra 
Lög um breytingu á lögum nr. 59/1992, um málefni fatlaðra, með síðari 

breytingum. 

Meginmarkmið laganna er að fatlað fólk njóti jafnréttis og sömu lífskjara til jafns 

við aðra í samfélaginu. Einstaklingar með andlega og líkamlega fötlun eiga rétt á 

þjónustu við hæfi og stuðning samkvæmt þessum lögum. Það er á ábyrgð 

sveitarfélaganna að skipuleggja og framkvæma gæðaþjónustu í garð fatlaðs fólks. 

Landinu er skipt upp í þjónustusvæði í hverju þeirra er að lágmarki 8000 íbúar en 

minni sveitarfélög hafa samvinnu við önnur sveitafélög í við að veita þjónustu til 

fatlaðs fólks (Alþingi, 2010). 

 Samkvæmt 5. grein laganna hefur fatlaður einstaklingur rétt á þjónustu þar 

sem hann vill búa. Sveitarfélag hans á að taka ákvarðanir út frá lögunum um þá 

þjónustu sem hann á rétt á. Í 35. grein kemur fram að ferðaþjónusta eigi að vera til 

staðar fyrir fatlað fólk í sveitarfélagi þeirra svo þau geti nýtt sér 

almenningsfarartæki til að sækja m.a. nám og vinnu. 36. grein bendir á að þeir 

sem starfa í þjónustu við fatlað fólk eiga að standa vörð um hagsmuni þeirra og 

réttindi. Sveitarfélög fjármagna þjónustu og annan rekstrarkostnað við fatlað fólk 

samkvæmt 41. grein laganna. Jafnframt því eiga þau að standa að uppbyggingu að 

þjónustustofnunum með framlögum til stofnkostnaðar (Alþingi, 2010).  

 Samstarfsverkefni ríkis, sveitarfélaga og heildarsamtaka fatlaðs fólks um 

innleiðingu notendastýrðrar persónulegrar þjónustu skal komið á fót samkvæmt 

http://www.althingi.is/altext/stjt/1992.059.html
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42. grein. Þjónustan á að vera á forsemdum notandans undir hans stjórn. 

Verkefnisstjórn er skipuð af ráðherra og mun hlutverk hennar vera að ramma 

fyrirkomulag þjónustunnar við fatlað fólk þar sem sveitarfélög munu gefa 

fötluðuð fólki kost á reynslu á þjónstunni í tiltekin tíma (Alþingi, 2010). 

2.4. Samningur um réttindi fatlaðs fólks 

Meginmarkmið samningsins er að fatlað fólk fái að njóta mannréttinda og 

mannfrelsis til jafns við aðra í samfélaginu. Þær meginreglur sem fram koma í 

samningnum eru að virðing sé borin fyrir mannlegri reisn, sjálfstæði og frelsi 

einstaklinga með fötlun. Fatlað fólk á rétt á fullri samfélagsþátttöku. Þau eiga að 

fá viðurkenningu í samfélaginu út frá mannlegri fjölbreytni og hafa sömu tækifæri 

til jafns við aðra (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

  Í 7. grein um fötluð börn kemur fram að ráðstafanir skulu gerðar til að 

fötluð börn fái notið mannréttinda og mannfrelsis til jafns við önnur börn. Þau 

hafa rétt til að tjá skoðanir sínar um öll þau mál sem snerta þau þar sem þeirra 

sjónarmið fá að koma fram til jafns við önnur börn (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

Í 24. grein um menntun  segir að viðurkenna eigi jafnan rétt allra til 

menntunar þar sem fatlaðir einstaklingar hafa sama rétt og aðrir til að ganga í 

skóla. Innan skólans eiga fatlaðir nemendur að geta fullþroskað persónuleika sinn,  

hæfileika og sköpunargáfu, og einnig andlega og líkamlega getu. Ekki á að útiloka 

fatlað fólk frá almennu menntakerfi sökum fötlunar þeirra. Þau eiga rétt á 

nauðsynlegum stuðningi þar sem stuðlað er að haldgóðri menntun þeirra. Til að 

stuðla að framvindu í námi og félagslegri þróun þá á að veita þeim árangursríkar 

og einstaklingsbundnar stuðningsaðgerðir (Velferðarráðuneytið, e.d.).  

2.5. Hugmyndafræði um sjálfstætt líf 
Sú hugmyndafræði sem liggur á bakvið Sjálfstætt líf eða Independent living snýst 

um það að allir einstaklingar fatlaðir eða ófatlaðir geta tekið sjálfstæðar 

ákvarðanir hvað varðar t.d. búsetu, hafa stjórn á lífi sínu og hafa jafnan rétt til 

samfélagsþátttöku. Samtök um Sjálfstætt líf voru stofnuð hér á landi 17. júní 2009 

og var stjórnað af fötluðu fólki. Samtökin eiga að vinna að bættu lagaumhverfi, 

veita ráðgjöf og eftirlit auk þess að skapa skilyrði fyrir fólk til þess að hafa fulla 

stjórn á sínu lífi. Koma á upp jafningjafræðslu þar sem hugmyndafræðin er kynnt 

fötluðu fólki. Stofnuð voru samtök með notendastýrða persónulega aðstoð (NPA) 
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um svipað leiti og sett af stað vinnuteymi til að koma af stað og starftækja  

hugmyndafræðina hér á landi (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2009).  

Það má rekja hugmyndafræðina um Sjálfstætt líf til réttindabaráttu fatlaðs 

fólks í Bandaríkjunum, upphaflega til Berkeley háskóla í Kaliforníu þar sem 

fatlaðir stúdentar á sjöunda áratug síðustu aldar börðust fyrir sjálfstæðu lífi, 

þjónustu við hæfi og aðgengi innan skólans. Einstaklingsbundin þjónusta hófst í 

skólanum um 1970 og fór að berast út til annarra skóla í framhaldinu. Fatlað fólk 

utan háskólans fór að leggja fram sömu kröfur og varð það kveikjan að miðstöð 

fyrir fatlað fólk sem vill lifa sjálfstæðu lífi eða Center for independent living 

(Hrefna K. Óskarsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2008).  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf á upptök sín í félagslegum skilning á 

fötlun. Með því hefur samfélagið áhrif á fötlun einstaklingsins þ.e. menning og 

umhverfi hans, þar sem ekki er gert ráð fyrir sérþörfum þeirra og aðgengi. Dregin 

er athygli að því sem breyta þarf í umhverfinu svo fatlaðir einstaklingar hafi jöfn 

tækifæri og ófatlaðir til þess að njóta þess. Fatlaður einstaklingur á skilið jafna 

virðingu og réttindi og aðrir samfélagsþegnar (Vilborg Jóhannsdóttir, Freyja 

Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009).  

Notendastýrð persónuleg aðstoð á sér stað hvar sem hennar er þörf hér á 

landi t.d. í skóla, vinnu og á heimili. Hún eykur samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og 

minnkar byrði á fjölskyldumeðlimi og vini. Fjárveitingar þjónustunnar fara til 

notandans en með því getur fatlað fólk verið vinnuveitandinn og stjórnað því sjálft 

hverjir aðstoða sig eða fengið aðstoð við rekstur persónulegrar stuðningsþjónustu. 

Flestir sem njóta notendastýrðrar þjónustu hafa líkamlega skerðingu en lögð er 

áhersla á að hún sé fyrir alla fatlaða einstaklinga (Hrefna K. Óskarsdóttir og 

Rannveig Traustadóttir, 2008).  

Sú þróun sem hefur átt sér stað í að koma á fót hugmyndafræðinni um 

sjálfstætt líf hér á landi á upptök sín vegna frumkvæðis hagsmunasamtaka fatlaðs 

fólks. Hugmyndafræðin snýst um að hafa val eða stjórn á þáttum í sínu daglega 

lífi fyrir fatlað fólk sem eru sjálfsagðir hlutir fyrir ófatlaða  (Vilborg Jóhannsdóttir, 

Freyja Haraldsdóttir og Rannveig Traustadóttir, 2009).  
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2.6. Niðurlag 
Þeir þættir sem grundvalla sýn þroskaþjálfa á fagmennsku í starfi og móta 

starfskenningu þeirra er að þroskaþjálfar eiga að tileinka sér siðareglur innan 

sinnar fagstéttar en þar koma fram siðferðisleg gildi, ábyrgð og skyldur 

þroskaþjálfunar. Eins og fram kemur í þeim þá er hlutverk þroskaþjálfa að nota 

þekkingu sína til þess að bæta lífsgæði skjólstæðinga sinna, sýna þeim og þeirra 

aðstandendum virðingu og umhyggju. Þroskaþjálfi stendur vörð um réttindi þeirra 

og rækir starf sitt af samviskusemi.  

Í lögum um grunnskóla frá árinu 1978 sem enn eru í gildi í dag kemur 

fram að þroskaþjálfar eigi að starfa við þjálfun, uppeldi og umönnun þroskaheftra 

og þeir eiga að viðhalda þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar í sínu starfi. 

Starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur nú stækkað og starfa þeir á víðari vettvangi en 

áður. Því er ekki tæmandi lýsing á starfi þroskaþjálfa að segja að þeir starfi að 

þjálfun, uppeldi og ummönnun í dag. Þroskaþjálfar geta starfað bæði á barna- og 

fullorðinssviði og er því ekki hægt að segja að þessir þættir eigi við um seinna 

sviðið. Þroskaþjálfar halda utan um réttindi skjólstæðinga sinna og hafa virðingu 

og hag þeirra að leiðarljósi og er því að mörgu leyti úrelt að tala um umönnun 

einstaklinga sérstaklega fyrir þroskaþjálfa sem starfa á fullorðinssviði. Uppeldi 

einstaklings er í höndum heimilis og skólastofnunarinnar en ekki þroskaþjálfans 

eins og sér. Í reglugerðinni sem komin er til ára sinna kemur fram að hluti af 

starfsskyldum þroskaþjálfa er að gæta þagnarskyldu og trúnaðar við skjólstæðinga 

og aðstandendur þeirra. Þroskaþjálfi á að viðhalda þekkingu sinni með símenntun 

eða endurmenntun. Þetta eru mikilvægir þættir sem mikilvægt er að þroskaþjálfi  

tileinki sér í öllu sínu starfi.  

Stór hluti af starfi þroskaþjálfa er að gæta réttar fatlaðs fólks. Starfandi 

þroskaþjálfar innan grunnskólans þurfa að gæta mannréttinda og mannfrelsis 

þeirra barna sem hafa fötlun. Þroskaþjálfar veita þeim einstaklingsbundinn 

stuðning svo þau fái notið góðrar framvindu í námi eins og önnur börn. Hvernig 

samskipti þróast við nemendur og samstarfsmenn hefur mikil áhrif á þróun og 

mótun starfskenningar þroskaþjálfa.  

 Í lögum um málefni fatlaðra kemur fram að einstaklingar með andlega og 

líkamlega fötlun eiga rétt á þjónustu við hæfi innan síns sveitarfélags. Þeir sem 
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starfa í þjónustu við fatlað fólk eiga að standa vörð um hagsmuni þeirra og 

réttindi. Sú hugmyndafræði sem helst hefur verið að hasla sér völl í dag er 

þjónusta við fatlað fólk sem er á forsendum notandans eða notendastýrð 

persónuleg aðstoð. Notandinn hefur aukið val og stjórn á sínu daglega lífi. Þessi 

nýja mannréttindanálgun sem er í anda félagslega skilningsins á fötlun og gefur 

notandanum aukið frelsi og eykur samfélagsþátttöku hans. Fötluð börn og 

nemendur í grunnskóla hafa því meiri möguleika á að taka þátt í þeim 

tómstundum sem samnemendur þeirra og jafnaldrar hafa kost á. Þau eru ekki eins 

háð stuðningi fjölskyldu og vina heldur njóta aðstoðar við dagleg verk með 

þjónustu sem þau sjálf hafa valið. Það eykur þeirra getu til að hafa val og stjórn á 

því sem þau vilja taka sér fyrir hendur í hinu daglega lífi.  
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3. Starfsvettvangur þroskaþjálfa innan grunnskóla 
 

Í þessum kafla verður skoðað hlutverk og fagleg sjónarmið þroskaþjálfa í 

grunnskólum og þættir sem leggja grunn að faglegum sjónarmiðum þeirra þar.  

Þar sem vettvangur þroskaþjálfa innan grunnskóla er skoðaður í þessu verkefni þá 

verður umfjöllunarefni þessa hluta aðalnámsskrá grunnskóla, skóli án 

aðgreiningar, Salamanca yfirlýsingin, lög og reglugerðir um grunnskóla,  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, einstaklingsmiðað nám og starfsnám í 

grunnskóla.  

 

3.1. Aðalnámsskrá grunnskóla 
Í aðalnámsskrá grunnskóla kemur fram markmið og fyrirkomulag skólastarfs 

grunnskólans. Hún tekur til bæði starfsmanna og nemenda í grunnskóla en 

námsskráin er sett saman af menntamálaráðherra. Þeir þættir sem námsskráin 

tekur til eru almenn menntun, hlutverk, nám, kennsla og námsmat auk annarra 

þátta. Einnig er tekið á ábyrgð og skyldum nemenda og samskipta milli heimilis 

og skóla. Í aðalnámsskránni koma fram sameiginlegir þættir sem eiga við um alla 

grunnskóla landsins. Allir nemendur eiga rétt á námi við hæfi og eru því allir 

námslegir þættir aðlagaðir að þeirra þörfum  

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Grunnskólar eiga að taka við öllum börnum samkvæmt aðalnámsskrá þar 

með talið nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda innan skólans 

vegna líkamlegrar eða andlegrar fötlunar eða öllum einstaklingum sem eru í 

minnihlutahópi. Þau eiga rétt á námi og aðstoð í námi við hæfi eða 

einstaklingsmiðuðu námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Fjallað er um mikilvægi góðra samskipta milli heimilis og skóla. Skólinn 

sér um fræðslu og félagslega mótun barnsins en foreldri sér um almennt uppeldi 

og að barnið fái að njóta menntunar. Því eru góð tengsl milli heimilis og skóla 

mikilvæg þar sem þau í sameiningu vinna að því að móta framtíð barnsins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  



25 
 

Öllum börnum er skylt að taka 10 ára grunnskólanám enda mikilvægt að 

börn gangi í skóla til að undirbúa sig fyrir lífið. Allir hafa jafnan rétt til 

skólagöngu í almennum skóla samkvæmt lögum. Fatlaðir nemendur eða með 

skerðingu af einhverju tagi eiga rétt á námi án aðgreiningar innan almennra bekkja 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

3.2. Skóli án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin á bak við skóla án aðgreiningar er að gefa öllum nemendum 

jafnt tækifæri til náms þar sem boðið er upp á menntun fyrir alla án aðgreiningar. 

Þar sem gert er ráð fyrir fjölbreyttum nemendahópi þá verður kennsla að vera við 

hæfi hvers og eins. Fjölbreytileiki og ólíkar þarfir nemenda eru virtar og er áhersla 

lögð á að útrýma allri mismunun. Upphaflega var hugmyndin á bak við skóla án 

aðgreiningar hugsuð fyrir einstaklinga með fötlun. Samkvæmt hugmyndafræði 

UNESCO eiga hugmyndirnar einnig að snúa að málefnum er varða kyn, þjóðerni, 

stétt, félagslegar aðstæður, heilbrigði og mannréttindi þar sem þátttaka og aðgengi 

innan skólans er fyrir öll börn í samfélaginu. Fjölbreytni í skólastarfi er ekki það 

eina sem dugar með fjölbreyttum nemendahópi, einnig þarf að taka mið af 

markmiðum námsins og námsskrá. Grundvallaratriði er að hafa góð samskipti við 

heimilin auk þess góð samskipti við sérfræðinga sem geta gefið stuðning og 

ráðgjöf eftir þörfum. Samstarf er lykillinn að virkni skóla án aðgreiningar 

(Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010).  

Það eru tvö menntakerfi innan grunnskólans, annars vegar skóli án 

aðgreiningar þ.e. skóli sem aðgreinir ekki fatlað fólk frá þeim ófötluðu og hins 

vegar skóli með sérkennsluúrræði. Flestir nemendur stunda nám í almennum 

skólum eða skóla án aðgreiningar þar með talið hér á Íslandi. Í sérskólum eru 

meiri möguleikar á að fatlaðir nemendur fái þjónustu frá sérmenntuðu fólki sem 

sérhæfir sig í starfi með einstaklingum með fötlun. Þessir sérmenntuðu 

einstaklingar eru þá til dæmis þroskaþjálfar, en algengt er í dag að  þeir starfi í 

almennum grunnskólum eins og í sérdeild. Félagsleg tengsl einstaklinga eru þá 

við aðra einstaklinga sem eiga við samskonar sérþarfir eða fötlun að stríða (Dr. 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). 

Það þarf rétt viðhorf, viðurkenningu nemenda með sérþarfir og rétta 

umgjörð og aðgengi svo að skóli án aðgreiningar gangi upp, einnig er   
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einstaklingsmiðað nám mikilvægt þar sem tekið er tillit til þarfa nemenda með 

sérþarfir (Dr. Gerður G. Óskarsdóttir, 2004).  

Reynslan sýnir að mestu framfarir nemenda með sérþarfir eiga sér stað í 

blönduðum skóla eða skóla án aðgreiningar. Samkvæmt skóla án aðgreiningar 

eiga allir nemendur að læra saman. Skólinn þarf að taka á ólíkum þörfum 

nemenda og veita aðstoð við hæfi svo allir nemendur fái að blómstra í sínu námi. 

Úrræði þar sem nemandi er tekin út úr bekk á einungis að eiga sér stað ef nemandi 

nýtur sín ekki sem námsmaður innan bekkjarins, hvorki á félags legum né 

menntunarlegum grunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). 

 

3.3. Salamanca yfirlýsingin 
Í Salamanca yfirlýsingunni er fjallað um grundvöll, stefnu og framkvæmd í 

málefnum nemenda með sérþarfir. Salamanca yfirlýsingin er ítrekun á 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um að allir nemendur eiga sama 

rétt á að stunda nám óháð þeirra greiningu. Menntun fatlaðra á að vera sjálfsagður 

réttur þeirra og eiga þau rétt á að stunda nám í almennu menntakerfi. Salamanca 

yfirlýsingin var samþykkt á Spáni 7. til 10. júní 1994 en þar var haldin alþjóðleg 

ráðstefna um menntun nemenda með sérþarfir. Á ráðstefnunni var því lýst yfir að 

allir ættu jafnan rétt til menntunar og skylt væri að gefa kost á að viðhalda 

viðunandi stigi menntunar. Mikilvægt er að taka tillit til þess að nemendur hafi 

mismunandi þarfir og mikilvægt að nám sé einstaklingsmiðað eftir þörfum hvers 

og eins. Allir hafa rétt á að ganga í almennan skóla og á það skólaumhverfi að  

taka á móti fötluðum nemendum. Skóli án aðgreiningar er besta aflið til þess að 

taka á allri mismunun. Í 2. grein kemur fram að kennsluaðferðir á að aðlaga að 

þörfum hvers og eins nemanda og mikilvægt er að skólaumhverfið í almennum 

skóla sé mótað að þörfum fatlaðra nemenda.  Í 3. grein er skorað á stjórnvöld allra 

landa að uppbót verði í menntakerfinu svo ekki þurfi að aðgreina fötluð börn frá 

öðrum og að þau fái þjónustu við hæfi innan almenns bekkjar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1994). 

 

Rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir var samþykkt á 

alþjóðaráðstefnunni um menntun nemenda með sérþarfir í Salamanca á Spáni árið 

1994. Rammaáætlunin eru leiðbeiningar til ríkja um hvernig framkvæma megi 
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Salamanca yfirlýsinguna. Megingrundvöllur með rammaáætluninni er að almennir 

skólar eigi að taka við öllum börnum þar með töldum fötluðum nemendum, 

börnum með námserfiðleika, nemendum sem koma úr minnihlutahópi og öðrum 

sem skera sig úr til dæmis af erlendu bergi brotin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1994). Námsefni á að sníða að þörfum hvers og eins 

og börn með sérþarfir eiga að fá stuðningskennslu við hæfi svo þau fái jafn mikið 

út úr sinni menntun og aðrir nemendur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

1994). 

 

3.4. Lög og reglugerðir um grunnskóla 
Fatlaðir nemendur eiga rétt á sérstökum stuðningi í skóla samkvæmt lögum um 

grunnskóla ef þeir hafa sértæka námsörðugleika eða vegna fötlunar. 

Stuðningurinn á að vera bæði við nemendur og foreldra  (Dr. Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2004).  

Salamanca yfirlýsingin var höfð til viðmiðunar við gerð laga um 

grunnskóla árið 1996. Árið 2008 tóku gildi ný lög en með þeim kom ný umgjörð í 

kringum grunnskólana en eitt af þeim markmiðum sem voru sett var að auka 

sjálfstæði skólanna og draga úr miðstýringu (Lög um grunnskóla, 2008).  

Í  2. grein Laga um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram hlutverk skólans 

en þar á að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þetta er sameiginlegt hlutverk heimilis og skóla. Hafa á þarfir 

hvers og eins einstaklings í fyrirrúmi og stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun. Frumkvæði og sjálfstæð hugsun nemenda er höfð að leiðarljósi auk 

þjálfunar til samstarfs við aðra. Mikilvægt er að stuðla að góðu samstarfi milli 

heimilis og skóla. Í fimmtu grein um Sveitarfélög kemur fram að þau beri ábyrgð 

á heildarskipan skólahalds í grunnskólum innan sveitarfélagsins. Þau eiga að sjá 

til þess að nemendur með sérþarfir fái kennslu við hæfi eða sérúrræði auk 

sérfræðiþjónustu. 

Í 12. grein Laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að starfsfólk skuli sinna 

starfi sínu af fagmennsku, alúð og samviskusemi auk að þess sýna kurteisi í garð 

nemenda, foreldra þeirra og samstarfsmanna. Starfsfólk á að gæta þagmælsk u um 

alla vitneskju sem það fær í starfi.  Mótuð er áætlun að frumkvæði skólastjóra um 
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högun símenntunar starfsfólks og mikilvægt er að fagfólk eigi kost á símenntun til 

að efla starfshæfni sína. Í 17. grein laganna kemur fram að koma eigi fram við alla 

á jafnréttisgrundvelli eins og skóli án aðgreiningar gefur til kynna þannig að 

nemendur með sérþarfir fái stuðning í námi í samræmi við sínar þarfir. Foreldrar 

barna með sérúrræði geta sótt um skólasókn fyrir börn sín í öðrum grunnskólum 

eða sérskóla sé þeirra þörfum ekki fullnægt í núverandi skóla. 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum 

var gefin út af Mennta- og menningarmálaráðaneytinu 7. nóvember 2011. 

Reglugerðin tekur til ábyrgðar og skyldu nemenda, aðila innan skólasamfélagsins 

og foreldra þeirra nemenda innan skólans. Í 2. kafla 3. grein er komið að Ábyrgð, 

réttindum og skyldum starfsfólks skóla. Velferð nemenda er höfð í fyrirrúmi og 

eiga starfsmenn að tryggja nemendum öryggi, vellíðan og vinnufrið svo 

skólaganga þeirra verði sem ánægjulegust. Starfsfólk á að sýna jákvæðan 

skólabrag og starfsanda auk þess að vera góð fyrirmynd í starfi. Nærgætni, virðing 

og þagmælska er höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum við nemendur, foreldra 

þeirra og annarra starfsmanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

 

3.5.  Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna árið 1989. Flest aðildaríkin eða 192 hafa samþykkt Sáttmálann. Árið 

1992 var hann tekinn í gildi á Íslandi. Sáttmálinn er eins konar  

mannréttindayfirlýsing barna en meginreglur hans eru að vernda, að virkja og að 

veita. Barnið hefur rétt til umönnunar í samræmi við aldur og þroska. 

Uppeldisaðstæður þeirra eiga að vera viðunandi og gæta þarf að velfarnaði þeirra. 

Ef börn fá ekki að upplifa góðar uppeldisaðstæður þá hafa þau rétt á aðstoð við 

hæfi (Umboðsmaður barna, e.d.).  

 Í 23. grein um fötluð börn segir að þau eigi að búa við aðstæður sem 

tryggja virka þátttöku í samfélaginu auk virðingu fyrir þeirra lífi. Í 28. grein um 

menntun barna kemur fram að þau eigi rétt á menntun í grunnskóla án 

endurgjalds. Í þeim ríkjum þar sem barnasáttmálinn hefur verið samþykktur á að 

vera skólaskylda. Agi innan skólastofnunar á að vera í samræmi við kenningar 

Barnasáttmálans. Með menntun á að gefa börnum tækifæri til að ná þroska auk 
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undirbúnings fyrir lífið og samfélagsþátttöku. Það á að kenna þeim að bera 

virðingu fyrir mismunandi samfélagshópum (Umboðsmaður barna, e.d.).  

 

3.6.  Einstaklingsmiðað nám 

Með einstaklingsmiðuðu námi er verið að  huga að því að einstaklingur hafi 

tækifæri til þess að njóta sín í námi. Kennsla á að byggjast á þörfum hvers 

einstaklings og því er mikilvægt að starfsfólk grunnskóla þekki til styrkleika og 

veikleika nemenda. Til þess að komast að því hvaða þætti þarf sérstaklega að 

starfa með þarf kennari eða þroskaþjálfi að þekkja til hæfileika nemanda og hvaða 

þætti þarf sérstaklega að vinna með. Því þarf að hafa í huga vitsmuna-, hreyfi-, 

félags- og tilfinningaþroska nemandans. Mikilvægt er að skoða náms- og 

félagsstöðu nemanda þegar unnið er að einstaklingsmiðuðu námi. Hver og einn 

nemandi þarf að fá að blómstra á sínum forsendum en ef nemendur hafa mismikla 

styrkleika í ákveðnum fögum þá þýðir það ekki að taka þurfi þá út úr bekk. 

Námsgögn eiga að vera aðlöguð að hverjum og einum nemanda með misjafnlega 

þungu námsefni svo hver nemandi fái notið sín í námi. Hægt er að útbúa 

einstaklingsáætlun fyrir nemanda sem unnin er af stuðningsfulltrúa, þroskaþjálfa 

eða sérkennara í samráði við kennara. Nemendur geta þá fengið sér vinnusvæði 

eða bás hluta af kennslu án þess að einangrast frá sínum bekkjarfélögum. Hægt er 

að skipuleggja litla námshópa þar sem einstaklingar á sama stigi geta unnið 

saman. Þroskaþjálfi getur þá aðstoðað nemendur á sjónrænan eða leikrænan hátt 

og vinna verkefnin í litlum bútum þar sem farið er yfir afmarkað námsefni í einu 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

Áður en hafist er handa við að gera einstaklingsnámsskrá fyrir nemanda 

þarf að byrja á því að afla upplýsinga um nemandann frá foreldrum og öðrum sem 

þekkja til sögu nemandans eins og sálfræðingum. Kennari í samstarfi við 

sérkennara og/eða þroskaþjálfa vinna að einstaklingsnámsskrá. Þau þurfa að 

komast að því í hvers konar umhverfi sé best fyrir nemandann að vinna. Stöðug 

íhlutun frá fullorðnum hefur ekki endilega góð langtímaáhrif á nemanda né að 

vera tekin út úr sínu almenna námsumhverfi og því þarf að hafa það í huga að 

nemandanum líði sem best. Hann á að geta fengið stuðning inni í sinn bekk en 

getur líka fengið tækifæri til að starfa í minni námshópum. Í einstaklingsnámsskrá 
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eru sett markmið fyrir einstaklinginn og rök fyrir vali á aðferðum til þess að ná 

þessum markmiðum. Þar koma fram þeir þættir sem sérstaklega þarf að vinna að 

hjá einstaklingnum. Nemandi getur tekið þátt í gerð námsskráarinnar ef hann 

hefur aldur til en annars eru foreldrar alltaf hafðir með í ráðum. Það sem fram 

kemur í einstaklingsnámsskránni er geta, hæfileikar og sterkar hliðar. Einnig 

forgangsmál, áhugamál, námslag og sá stuðningur sem nemandi þarf á að halda, 

skammtíma og langtímamarkmið auk áætlunar fyrir hvert fag. Námsskráin er 

sérstaklega ætluð nemendum með frávik en hún er einnig gerð fyrir nemendur 

sem eru námslega séð á eftir í námi (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur 

Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005). 

3.7. Rýnt í störf þroskaþjálfa í grunnskóla 

Á vorönn 2012 við vinnslu á lokaverkefni þessu á sótti ég vettvangsnám í 

grunnskóla og vorum við tveir þroskaþjálfanemar á sama stað. Fram hafði komið í 

samskiptum við leiðbeinanda okkar á vettvangsstað að það vantaði starfslýsingu 

fyrir þroskaþjálfa í skólanum. Í sameiningu gerðum við vettvangsathugun þar sem 

könnuð var þekking innan skólans til starfa þroskaþjálfa. Við kynntum okkur bæði 

þekkingu samstarfsmanna þroskaþjálfa og einnig þekkingu nemenda sem njóta 

stuðnings þroskaþjálfa til starfshátta hans. Þetta var að mestu gert af handahófi þar 

sem við spurðum einstaklinga innan skólans hversu vel þeir þekkja til hlutverks 

þroskaþjálfa.  

Það var ánægjulegt að heyra af viðbrögðum starfsmanna og skólastjóra 

hversu mikilvægt þeim þótti að hafa þekkingu þroskaþjálfans innan grunnskólans. 

Hins vegar voru ekki margir með það fyllilega á hreinu hvert nákvæmt hlutverk 

þroskaþjálfans væri. Jafnvel nemendur sem voru skjólstæðingar þroskaþjálfa litu 

meira á hann sem sérkennara eða kennara og þekktu í nokkrum tilvikum ekki 

starfstitil hennar. Þessar upplýsingar hef ég fengið í gegnum samtöl og eru þær því 

óskráðar.  

Í áfanganum Fagmennska og mannréttindi: Nýjar áherslur í þjónustu sem 

tekinn var á vorönn 2012 var okkur falið að gera þróunarverkefni. Við vorum 

fjórar saman í hóp og hittumst við vikulega til að vinna saman verkefni og þar á 

meðal þróunarverkefni. Í ljósi vettvangsathugunar og í samskiptum við okkar 

leiðbeinendur á vettvangsstað, ákváðum við í sameiningu að byggja 
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þróunarverkefni okkar á því að gera tillögu að starfskenningu og starfslýsingu 

þroskaþjálfa innan grunnskóla. Verkefnið varð fyrir valinu þar sem erfitt var að 

nálgast skýran og sýnilegan ramma yfir starfshætti þroskaþjálfa innan grunnskóla. 

Með starfslýsingu og starfskenningu þroskaþjálfa innan grunnskóla vildum við 

auka innsýn í starf og starfsábyrgð þeirra innan þess vettvangs.  

Í næsta kafla mun ég gera grein fyrir viðtölum mínum við þroskaþjálfa 

innan grunnskóla í tengslum við þeirra starfskenningar. Í lok þess kafla mun ég 

gera grein fyrir niðurstöðum þróunarverkefnisins um tillögur að starfskenningu og 

starfslýsingu þroskaþjálfa. 

 

3.8. Niðurlag 
Hér verður dregið saman hlutverk og fagleg sjónarmið þroskaþjálfa í grunnskólum 

og þeir þættir sem leggja grunn að faglegum sjónarmiðum þeirra þar. 

Þeir þættir sem hér hafa komið fram snúa að réttindum barna innan 

grunnskólans og eru mikilvægir þroskaþjálfa sem starfa innan hans. Eins og fram 

kemur í aðalnámsskránni, Salamanca yfirlýsingunni og í kenningum um skóla án 

aðgreiningar þá eiga allir nemendur rétt á námi við hæfi óháð fötlun og eiga þættir 

námsins að vera aðlagaðir þeirra þörfum. Virtar eru ólíkar þarfir nemenda og 

fjölbreytileiki með áherslu á að útrýma allri mismunun. Skóli án aðgreiningar er 

skóli fyrir alla óháð stöðu og sérþörfum. Í sérskóla fá fatlaðir nemendur eða með 

skerðingu af einhverju tagi stuðning við hæfi frá sérmenntuðu fólki sem er 

fagaðilar í starfi með fólki með fötlun. Í Barnasáttmálanum segir að börn með 

fötlun eigi rétt á að búa í samfélagi þar sem borin er virðing fyrir þeim auk þess að 

njóta samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Með menntuninni er verið að undirbúa 

þau fyrir lífið og almenna samfélagsþátttöku og ekki er hægt að koma í veg fyrir 

rétt þeirra til þess. Með einstaklingsmiðuðu námi á nemandinn að fá að njóta sín 

og blómstra í námi. Kennslan er þá byggð eftir þörfum hvers og eins nemanda og 

gerð er einstaklingsnámsskrá af þroskaþjálfa, kennara eða sérkennara, jafnvel af 

þeim í sameiningu þar sem nemandinn vinnur út frá ákveðnu markmiði.  
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4. Framkvæmd rannsóknar 
 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Hér munu koma 

fram markmið og rannsóknarspurningar sem hafðar voru til viðmiðunar í 

viðtölunum, þátttakendur og undirbúningur, framkvæmd, skráning og úrvinnsla 

gagna auk þess réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar.  

 

4.1. Markmið og rannsóknarspurningar 
Markmið þessa verkefnis er að beina ljósi að starfskenningu þroskaþjálfa sem 

starfa í grunnskólum út frá þeirri þróun og breytingum sem orðið hafa á starfinu 

frá upphafi. Skoðað verður hvernig þróun starfsins hefur haft áhrif á 

starfskenningu þroskaþjálfa með nýjum kenningum og hugmyndafræði. 

Persónuleg starfskenning hvers og eins byggist á gildismati, viðhorfum og reynslu 

og leitast ég því eftir að fá fram þessa þætti með viðtölum mínum við  

þroskaþjálfa. 

 Þær rannsóknarspurningar sem ég notast við í viðtölum mínum eru gerðar 

á þann hátt að þær geti dregið fram mikilvæga þætti sem móta starfskenningu 

þroskaþjálfa innan grunnskóla.  

 Eftirtaldar spurningar notaði ég í viðtölum mínum: 

 Með hvaða hætti hefur persónuleg reynsla haft áhrif á náms- og starfsval 

og mótað þroskaþjálfa innan starfsvettvangs grunnskólans? 

 Fyrir hvað standa þroskaþjálfar innan starfsvettvangs grunnskólans?  

 Hvaða þættir gera þroskaþjálfa að góðum fagmanni?  

 Hvaða styrk- og veikleika má finna innan starfssviðs þroskaþjálfa í 

grunnskólum?  

 Hvernig hafa þroskaþjálfar innan grunnskóla mótað sína starfskenningu í 

gegnum árin og hvaða breytingar hafa orðið á henni frá upphafi?  

 Hverju myndir þú vilja breyta hvað varðar starf þroskaþjálfa innan 

grunnskóla?  
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 Er starfssvið þroskaþjálfa nógu skýrt á þínum vinnustað eða kemur fyrir að 

þú farir út fyrir þinn starfsramma?  

 Hvernig er hægt að koma þinni fagmenntun á framfæri innan þíns 

vinnustaðar?  

 Hvernig hefur þú þróað þínar starfsaðferðir? 

 

4.2. Þátttakendur og undirbúningur 
Val á þátttakendum rannsóknarinnar var gert í samráði við leiðbeinanda minn auk 

þess sem leiðbeinandi á vettvangsstað kom með góðar ábendingar um 

viðmælendur. Viðmælendurnir voru þroskaþjálfar innan grunnskóla með víðtæka 

starfsreynslu. Ég tók viðtal við fjóra þroskaþjálfa og var í netsamskiptum við einn 

þroskaþjálfa þar sem enginn önnur leið kom til greina vegna fjarlægðar. 

Viðmælendurnir voru því fimm. Ég var búin að senda þeim í tölvupósti markmið 

mitt og þær spurningar sem ég notast við í viðtölunum. Þroskaþjálfarnir gátu því 

svarað til baka ef þeir höfðu einhverjar spurningar um verkefnið áður en ég hitti 

þá. Við val á viðmælendum hafði ég hugsað mér að ræða bæði við þroskaþjálfa 

með langa starfsreynslu og einnig þroskaþjálfa sem hafa hlotið háskólagráðu sína 

á síðustu fimm árum. Tveir af viðmælendum mínum starfa sem  

ráðgjafaþroskaþjálfar í sínum skóla. Einn viðmælandinn starfar innan sérskóla en 

hinir fjórir í almennum skóla án aðgreiningar. Ég vildi taka viðtöl við þennan hóp 

þroskaþjálfa til að sjá hvernig starfskenning þeirra hefur verið í þróun fyrir og 

eftir háskólapróf og hver sýn þeirra á þroskaþjálfastarfið er í dag. Þroskaþjálfarnir 

koma ekki fram undir sínu réttu nafni í viðtölunum enda gaf ég loforð þar sem það 

gildir ákveðin trúnaður við viðmælendur mína. Til að gera viðtölin persónulegri 

ákvað ég að búa til ný nöfn í viðtölunum sem tengjast þroskaþjálfunum á engan 

hátt.  

 

4.3. Framkvæmd 

Aðferð mín við að greina viðtölin var að hvert viðtal var sett upp í samfelldan 

texta og voru því spurningarnar notaðar til viðmiðunar til að fá skýra mynd af 

starfi þroskaþjálfa innan grunnskóla og kenningum þeirra um sitt starf.  Útkoman 

á að vera í formi stuttrar starfssögu og á að gefa góða mynd af starfi þroskaþjálfa 
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innan grunnskólans. Þar sem oft er farið aðeins út fyrir rammann í samtölum og 

jafnvel aðrar spurningar sem bætast við, þá er hvert og eitt viðtal mjög sjálfstætt. Í 

niðurstöðum verður rýnt betur í hverja spurningu fyrir sig og þau svör sem fram 

koma frá hverjum og einum þroskaþjálfa borin saman. Niðurstöðurnar eru því 

ákveðin samantekt úr öllum viðtölunum þar sem fram koma sameiginlegir þræðir 

og mynstur frá öllum þroskaþjálfum. 

4.4. Skráning og úrvinnsla gagna 
Notað var form opinna viðtala sem þroskaþjálfanemi tók við þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Viðtölin voru tekin á tímabilinu janúar til mars 2012. Með opnum 

viðtölum er viðmælendum gefið færi á að tala á opinskáan hátt og tjá hugsanir 

sínar. Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda og afrituð beint upp eftir 

þeim og tóku að meðaltali um 40 til 60 mínútur. Ég hitti viðmælendur á þeim tíma 

og í því umhverfi sem hentaði þeim best. Það var yfirleitt á vinnustað þeirra að 

loknum vinnudegi og greindi ég frá því í upphafi að haldið yrði nafnleynd í 

verkefninu. Þær rannsóknarspurningar sem ég notaðist við tengjast starfskenningu 

og starfsþróun þroskaþjálfa en þær voru hafðar til hliðsjónar.  Það þarf þó alltaf að 

gera ráð fyrir því að upp komi nýjar spurningar í tengslum við þær.  

4.5. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Til að fá fjölbreytt úrtak þroskaþjálfa sem starfa innan grunnskóla og þar með 

auka áreiðanleika rannsóknarinnar þá valdi ég fimm þroskaþjálfa sem tengdust 

ekki á neinn hátt. Af þessum fimm þá starfa tvær sem ráðgjafaþroskaþjálfar og 

önnur þeirra í sérskóla. Þær tvær hafa langa starfsreynslu og starfa með mörgum 

öðrum þroskaþjálfum. Hinar þrjár starfa sem einu þroskaþjálfarnir í sínum 

grunnskóla og hafa útskrifast á síðustu fimm árum. Verkefni þeirra eru ólík og því 

gat ég fengið mismunandi og fjölbreytta sýn á starfskenningu þroskaþjálfa.  
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5. Niðurstöður rannsóknar 
 

Þeir þroskaþjálfar sem ég tók viðtal við starfa á ólíkum stöðum innan grunnskóla. 

Mismunandi áherslur eru í starfi þroskaþjálfa á þeirra starfsvettvangi þar sem 

þekking og áhugi skólastofnana er mismikill. Útkoman á að vera góð skilgreining 

á starfskenningu hvers þroskaþjálfa fyrir sig, hvernig þeir hafa þroskast og þróað 

sína starfshætti. Einnig verður í lok kaflans gert grein fyrir niðurstöðum úr 

sameiginlegau verkefni þroskaþjálfanema vegna þróunarverkefnis í áfanganum 

Fagmennska og mannréttindi: Nýjar áherslur í þjónustu á vorönn 2012. 

Þróunarverkefnið var tillaga að starfslýsingu og starfskenningu þroskaþjálfa innan 

grunnskóla.  

5.1. Ráðgjafaþroskaþjálfi í almennum grunnskóla  
Eitt af viðtölum mínum var við ráðgjafarþroskaþjálfa sem hefur langa 

starfsreynslu en hefur sótt sér símenntun og ýmis námskeið tengd sínu fagi þar á 

meðal PMT grunnmenntun. Ég hafði því mikinn áhuga á að fá að hitta hana og 

ræða um starfsferil hennar og starfskenningu. Starfsferill Sigrúnar hófst árið 1976 

þegar hún útskrifaðist úr þroskaþjálfaskólanum en síðan þá hefur hún starfað á 

breiðum vettvangi þroskaþjálfa. Miklar breytingar hafa orðið á starfinu síðan þá 

og er endurmenntun mikilvæg á þessum vettvangi. Fyrir 12 árum starfaði hún með 

nemanda með einhverfu inni á leikskóla í heildrænni atferlismeðferð en það var 

hluti af alþjóðlegri rannsókn. Á þessum tíma var lítil þekking til staðar innan 

grunnskólans og enginn starfandi þroskaþjálfi. Hún var því beðin um að taka að 

sér að koma atferlismeðferðinni inn í grunnskóla og síðan þá hefur hún starfað 

sem þroskaþjálfi þar. Að hennar mati skiptir þekking þroskaþjálfa innan 

grunnskóla mjög miklu máli í nálgun við nemendur með sérþarfir. Þroskaþjálfinn 

er þverfaglegur aðili, hann vinnur þetta út frá öðrum forsendum en einungis að  

læra við borðið. 

Að vera góður fagmaður 

„Til þess að vera góður fagmaður sem þroskaþjálfi þá þarf 

að hafa virðinguna í fyrirrúmi fyrst og fremst, virðinguna 

fyrir þeim sem þú ert að vinna með og foreldrum 

nemandans“ segir Sigrún. 
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 Það er enginn einn sem getur allt, en fagmenn saman geta gert heilmikið. 

Nemendur þurfa að fá að njóta sín og þroskaþjálfinn skiptir miklu máli til að 

einblína á styrk nemandans, segir Sigrún.  Eins verður að virða hinar 

starfsstéttirnar, ekki fara inn á það sem er ekki þitt en verksvið þessara stétta 

skarast, þess vegna þarf að virða hvern og einn út frá hans faglegri vitund.  

 Mikilvægt er að kynna sér hugmyndafræði, stefnur og strauma til að 

móta sína starfskenningu, sérstaklega þar sem skólinn er lifandi skóli. Það hafa 

orðið miklar breytingar síðan Sigrún hóf störf í skólanum. Reynsla skiptir miklu 

máli og  það er mikil virðing borin fyrir starfi þroskaþjálfans en það eru gerðar 

kröfur. Fagmenn þurfa að starfa saman en það er ekki gott að þroskaþjálfi vinni 

einn úti í horni, það er löngu liðin tíð. Hlutverk ráðgjafaþroskaþjálfa er að 

skipuleggja starf þroskaþjálfans. Þroskaþjálfi nýtur þekkingu sína best með því að 

miðla henni og láta aðra taka við sinni vinnu.  

 

Að minnsta kosti einn þroskaþjálfi í hverjum skóla 

 Þær breytingar sem Sigrún myndi vilja sjá í starfi þroskaþjálfa innan 

grunnskóla er að í hverjum skóla væri starfandi þroskaþjálfi, sérstaklega í skólum 

þar sem er grundvöllur fyrir skóla án aðgreiningar. Best væri ef það væri einn 

þroskaþjálfi á hverju stigi eins og á starfsstað ráðgjafaþroskaþjálfa þar sem er 

yngsta stig, miðstig og unglingastig og það væri þá einn á hverju stigi. Í skólanum 

er snemmtæk íhlutun þar sem mikil áhersla er lögð á börn sem eru að byrja í 

skólanum en svo getur verið að það sé mismunandi þörf eftir því hvar nemandinn 

er staddur.   

 

 Starf ráðgjafaþroskaþjálfa 

 Starf ráðgjafaþroskaþjálfa felst m.a. í því að taka á móti nýjum 

þroskaþjálfa sem kemur til starfa í skólanum og býður hann viðkomandi fastan 

tíma einu sinni í viku í handleiðslu hjá sér. Sigrún situr alltaf tvo teymisfundi á ári 

ásamt viðkomandi þroskaþjálfa auk foreldra og jafnvel nemandanum sjálfum. Hún 

les yfir einstaklingsnámsskránna og fylgist með námsmati og framvindu. Hún  

þarf að skipuleggja ef forföll verða eða veikindi, hver kemur inn í staðinn, hún 

fylgist mjög vel með gangi mála. Sigrún situr í nemendaverndarráði og er í 

lausnarteymi sem fær til sín nemendur með hegðunarraskanir. Hún situr í 
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skólaráði og telur sig því mjög sýnilega innan kerfis skólans. Starf hennar er ekki í 

sérdeildinni, heldur innan almennra bekkja á öllum skólastigum. 

 

Að halda sér innan starfsrammans 

„Það fer eftir persónuleika þroskaþjálfa hversu vel hann 

heldur sér innan starfsrammans. Þroskaþjálfi getur týnst í 

starfi, en það fer eftir viðkomandi aðila, hann getur allt í 

einu orðið stuðningsfulltrúi og unnið sem slíkur ef að hann 

passar ekki upp á sitt, fyrir hvað hann stendur. Við þurfum 

að passa upp á það að við séum ekki að fara út fyrir 

rammann, við erum öll að vinna að alhliða þroska allra 

nemenda í skólanum“ segir Sigrún.  

 

 Skólinn vill nálgast alla nemendur og þroskaþjálfinn hefur kannski 

mestu reynsluna í að nálgast nemendur með hömlun í þroska, af því hann nálgast 

þau öðruvísi en kennarinn. Sigrún telur að hver og einn þroskaþjálfi geti þróað sitt 

starf sjálfur og kannski er ráðgjafaþroskaþjálfastarfið hjá öðrum allt öðruvísi. 

Þannig að þetta fer eftir skólanum hvernig hann byggir upp sína stefnu og skipurit. 

Sigrún er sú fyrsta með starfsheitið ráðgjafaþroskaþjálfi innan grunnskóla, síðan 

eru komnir fleiri. Það þurfti að berjast fyrir því  á sínum tíma því það vilja allir 

borga sem minnstu launin, og eftir því sem starfið verður umfangsmeira þá þarf að 

borga meiri laun. Starfsaðferðir hennar hafa þróast með reynslunni og breiðari 

þekkingu, þroskaþjálfi þarf að vera í sífelldri þróun með sjálfan sig og sínar 

aðferðir. Hún er nú að vinna í því að sækja meira nám og meiri þekkingu. 

 

5.2. Þroskaþjálfi í TEECH námsveri 
Upphaf starfsmótunar Önnu hófst á unglingsárum hennar þegar hún studdi við 

konu með greindarskerðingu. Hugmyndir hennar að háskólanámi voru af allt 

öðrum toga á þeim tíma. Eftir að hún hóf störf á sambýli fór hún að heillast af 

starfi þroskaþjálfa sem leiddi til þessa starfsvals. Megin ástæða þess að hún fór út 

í þetta nám var vegna konunnar sem hún studdi á unglingsárum. Þekkingin á 

fagsviði þroskaþjálfa var lítil við upphaf námsins þar sem faggreinin er frekar lítil 

og ekki nógu sýnileg en gerir þó fagstéttina sterkari fyrir vikið. Með námi starfaði 
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hún á hæfingastöð  en árið 2004 fór hún að starfa á leikskóla. Þar tók hún þátt í að 

stofna deild með hugmyndafræðinni TEECH sem hefur einnig verið útfærð á 

hennar núverandi vinnustað og tók hún fullan þátt í því ferli. Hún starfar nú sem 

yfirþroskaþjálfi í námsverinu og leggur þar til einstaklingsnámsskrá fyrir 

nemendur. Út frá TEECH hugmyndafræðinni, sem hún vinnur mest með er unnið 

mikið með leikinn og áhugasvið.  

Þroskaþjálfi sem talsmaður þeirra sem á þurfa að halda  

Sem fagmaður lítur Anna á sig sem einstakling sem stendur með þeim sem á þurfa 

að halda, að vera þeirra talsmaður og styðja þau í athöfnum daglegs lífs.  

„Það sem verið er að þjálfa í dag þarf að vera nýtilegt, að 

þetta nýtist þeim og hafi tilgang fyrir framtíðina og að þau 

séu ekki bara að læra eitthvað heldur að afla sér 

menntunar til að getað fleytt sér áfram í lífinu. Góður 

fagmaður þarf að vera liðlegur, eiga góð samskipti, bæði 

við þá sem þurfa aðstoð og líka við aðra sem að þeim 

koma og líka aðstandendur. Aðstandendur og foreldrar 

eru fagmenn gagnvart sínum börnum. Virðing og gott 

samstarf við aðstandendur er númer eitt, tvö og þrjú. Þau 

þekkja börnin sín best og þau vita oft hvað þarf að leggja 

áherslu á“ segir Anna. 

Hún passar líka upp á að vera gagnrýnin á sjálfan sig. Það geta komið upp 

ákveðnar aðstæður þar sem mikilvægt er að bregðast skjótt við, lausnin er það sem 

kemur upp á þeirri stundu. Eftir á sérðu aðstæðurnar í nýju ljósi og sérð hvað 

hefði mátt fara betur og því þarftu að stíga skref út úr aðstæðunum í huganum og 

hugsa hvað getur þú gert til þess að þetta gangi betur, hvernig það nýtist 

viðkomandi í tilteknum aðstæðum. Til að vera góður starfsmaður á gólfi þá skiptir 

virðing gífurlega miklu máli og vera jafningi. Börnin eru minni en við sjálf og því 

mikilvægt að fara niður á þeirra plan og ekki vera æðri en þau, þá nær maður 

miklu betri árangri- með því að fara í leikinn með þeim, segir Anna. 

Að þurfa að sanna sig innan skólans 

 Persónulegir styrkleikar Önnu felast í því að hún er fyrsti og eini 

þroskaþjálfinn í skólanum og hefur þurft að  berjast fyrir tilvist sinni og  
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þjónustuþega sinna innan skólans. Hún hefur nú náð að sýna skólastjóranum og 

öðrum mikilvægi veru sinnar innan skólans. Samstarf við skólastjórann var í 

fyrstu erfitt og sýndi hann starfi hennar lítinn skilning í upphafi vegna skorts á 

þekkingu á fagmenntun hennar. Samstarfið er nú orðið gott þar sem skólastjórinn 

þekkir styrkleika þroskaþjálfans og hvers megnugur hann er sem fagmaður. 

  

„Styrkleikarnir felast í þeirri fagmenntun sem þroskaþjálfar 

hafa lagt stund á þar sem er lært um þróun mannsins frá 

vöggu til grafar. Þegar við komum út á vettvang  þá þurfum 

við að takast á við hlutina af fullri alvöru. Veikleikinn er 

kannski sá hjá þroskaþjálfum að þeir hafa ekki þessa yfirsýn 

eins og þeir ættu að gera. Maður lærir svo mikið þegar 

maður er komin út á vettvang og maður lærir svo mikið í 

skólanum en svo þegar þú ferð að vinna, þá ertu fyrst að 

læra. Einstaklingur getur verið með níur og tíur, rosa 

flottar einkunnir í skóla en svo þegar hann fer að vinna á 

gólfi þá er hann kannski frekar slappur. Svo geturðu verið 

með fimm í skólanum en þegar þú ferð út á gólf þá ertu 

alveg dúndur starfsmaður. Þannig að einkunn segir ekki 

alltaf allt. Þetta er eins og í TEECH hugmyndafræðinni“ 

„Learning by doing“. Ég er einmitt með einkunnarorð 

námsversins. 

„Segðu mér, ég gleymi, sýndu mér ég man, leyfðu mér að 

reyna, ég skil“.  

„Ég heyrði þessi orð hjá kennara í Þroskaþjálfaskólanum. 

Maður lærir mest með því að prófa“ segir Anna. 

 

 Í gegnum árin hefur starfskenning þroskaþjálfa verið í mikilli þróun en 

að undanförnu hefur stöðnun átt sér stað í starfi Önnu og hefur hún því sótt 

fyrirlestra og námskeið til að styrkja sig í starfi. Það telur hún gefa sér ákveðinn 

þroska og nýja sýn á lífið, sérstaklega þegar hún fór að vinna með einhverfu og 

hugmyndafræðina TEECH.  Aðferðin hefur hjálpað Önnu mikið og tekst hún 

bjartsýnni á við daginn.  Það sem Anna telur að þurfi að breyta í starfi 
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þroskaþjálfa er að vera sýnilegri. Eftir að Anna varð sýnilegri á sínum vinnustað 

þá var farið að virða hana meira sem fagaðila. 

 

Að vera sýnileg gagnvart hvert öðru 

 Anna hittir þroskaþjálfa reglulega í handleiðsluhópi, tvisvar sinnum á 

önn með sérkennslustjóra. Þá hittir hún ekki bara þroskaþjálfa heldur líka 

sérkennara og kennara sem eru að vinna á starfsstöðum þar sem sérúrræði eru. 

Hún telur það gott og þá er rætt um starfsvettvanginn og hvernig gengur hjá 

hverjum og einum fyrir sig. Nú eru þroskaþjálfar einir og sér að hittast til að bera 

saman bækur sínar og vera sýnilegri gagnvart hver öðrum en ekki hver í sínu 

horni. Til þess að það séu ekki allir að finna upp hjólið þá er gott að bera sig 

saman, en í þessu starfi er alltaf verið að búa til ný gögn og fá hugmyndir, segir 

Anna. 

Starfsvið þroskaþjálfa er skýrt í skólanum en það kemur fyrir að farið sé út fyrir 

starfsrammann. Henni hafa verið sett fyrir ýmis verkefni sem ekki eru í hennar 

verkahring en sem fagmaður tekur hún þau þó að sér með glöðu geði. Það hefur 

komið fyrir að hún hafi farið í stöðu kennara, sem er í góðu lagi í 

undantekningatilfellum. Hún kemur sinni fagmenntun á framfæri þegar hún heldur 

fyrirlestra innan skólans þar sem hún er að fræða til dæmis um TEECH 

hugmyndafræðina og einnig kemur hún sínum sjónarmiðum til skila á fundum og 

samráðum.  

 

Starfssvið í mótun 

„Fólk er farið að átta sig á því að ég hafi eitthvað til málana 

að leggja eins og með hugmyndafræði og þeim sjónrænu 

gögnum sem ég er að nota. Þetta er bara nýtt starfssvið sem 

er ennþá í mótun. Í starfsaðferðum er virðing númer eitt, tvö 

og þrjú og að eiga góð samskipti og vera hreinskilin. Það eru 

allir jafningjar sama hvaða stöðu maður gegnir í 

samfélaginu. Við erum að vinna í mjög nánu umhverfi við 

kennara og aðra. Virðing og traust er lykilatriði til þess að 

vel gangi. Bera virðingu og vera góður hlustandi, geta rætt 

hlutina hreinskilnislega“ segir Anna að lokum.  
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5.3. Frumkvöðull þroskaþjálfunar í sínum grunnskóla 
Bára hóf nám í þroskaþjálfafræðum haustið 2007.  Reynsla hennar var þá af starfi 

með börnum og samskiptum við þau þar sem hún vann mikið með börnum frá 

unga aldri, bæði sem barnfóstra, sem leiðbeinandi á leikskóla auk þess að vera 

móðir. Það er líkast til stór ástæða þess að hún hóf störf á vettvangi grunnskólans. 

Einnig starfaði hún á barnaspítala en á slíkum vettvangi eru samskiptin á 

persónulegan máta við sjúklinga, aðstandendur og starfsfólk. Eftir fyrsta árið í 

þroskaþjálfafræðum fór hún að starfa á vettvangi grunnskólans með háskólanum. 

Þá öðlaðist Bára nýja sýn og tók jafnframt mikilvæg skref varðandi starf sitt sem 

fagmaður á vettvangi grunnskólans. Þar öðlaðist hún mikilvæga reynslu og náði 

að þróa sig í starfi sem verðandi þroskaþjálfi samhliða náminu.   

 

Að mæta einstaklingnum eins og hann er staddur hverju sinni 

Aðspurð um það fyrir hvað þroskaþjálfar standa þá segir hún: 

 „Í starfi þykir mér mikilvægust virðingin fyrir 

hverjum og einum og að mæta einstaklingnum þar sem 

hann er staddur hverju sinni. Að gefa sér tíma til að hlusta 

og kynnast þeirri persónu sem við eigum í samstarfi við. 

Út frá þessum þáttum skapast traust og ákveðið svigrúm 

til að setja niður lítil og stór markmið til að vinna út frá á 

einstaklingsmiðaðan hátt. Þá þarf ávallt að gæta trúnaðar 

í öllu starfi. Sveigjanleiki er mjög stór þáttur í starfinu þar 

sem oft á tíðum þarf að taka  eitt skref í einu og breytingar 

oft örar í skólastarfinu.“ 

 

 Bára telur mikilvægt að getað gripið inn í  atburði, aðstoða og leysa 

vandamál sem upp koma án fyrirvara auk þess vera til staðar fyrir skjólstæðinga 

sína þegar þeir þurfa á því að halda. Þörfin fyrir aðstoð, stuðning og skilning gerir 

ekki alltaf boð á undan sér. Einnig er skilningur á öllu hinu mannlega mikilvægur 

í starfinu þar sem við eigum alltaf í samstarfi við skjólstæðinga, aðstandendur, 

samstarfsfólk, fagstéttir og fólk í samfélaginu í kring á hverjum degi eða 

reglulega.  
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Með velferð skjólstæðinga að leiðarljósi 

„Hlutverk mitt er að vera til staðar fyrir skjólstæðinga 

mína og ég vinn með þeim á einstaklingsmiðaðan hátt eftir 

þörf og getu hvers og eins. Einnig að kynnast persónu 

þeirra og áhugamálum, búa til einstaklingsáætlanir með 

markmiðum fyrir hverja önn eða skólaár og vinna síðan 

að þessum markmiðum með þeim. Í þessu ferli skiptir 

vellíðan skjólstæðingsins ákaflega miklu máli en ég tel 

vellíðan lykilþátt í að ná framförum þar sem við erum mun 

betur í stakk búin að vinna verkefnin okkar og gefa af 

okkur, líði okkur vel. Ég legg mig fram um að velferð 

skjólstæðinga minna sé alltaf höfð að leiðarljósi í allri 

vinnu og að efla einstaklinginn til að njóta alls sem lífið 

hefur upp á að bjóða, einnig berjast fyrir réttindum þeirra 

og stuðla að því að þeir geti tekið fullan þátt í samfélaginu 

á sínum eigin forsendum“ segir Bára. 

 

 Starfi þroskaþjálfa fylgir mikil ábyrgð að sögn Báru en meðal þeirra 

ábyrgðarþátta eru upplýsingaöflun, undirbúningur, framkvæmd og mat á eigin 

vinnubrögðum. Þroskaþjálfi hefur einnig yfirumsjón með námi og líðan 

skjólstæðingsins og leiðbeinandi stuðningsfulltrúa sem vinnur með þeim 

nemanda. Starf Báru er mjög viðamikið og ekki eins manns verk. Til að staðna 

ekki í starfi og geta viðhaldið þekkingu sinni er endurmenntunin og handleiðslan 

þar sem fagmaðurinn hittir aðra í sinni fagstétt á samræðugrundvelli, mjög 

mikilvægir þættir. Auk þess þarf maður að geta gagnrýnt sjálfan sig og 

vettvanginn til að þróa okkur persónulega og faglega. Mikilvægt er að gera 

starfslýsingu innan síns vinnustaðar til að skilgreina okkur og standa vörð um starf 

okkar. Til að stuðla að vellíðan og ánægju í starfi þá þurfum við að skilja vinnuna 

eftir í vinnunni og einkalífið eftir heima. 

 

 

 



43 
 

Fagmennska á gólfi 

 Bára telur að þeir eiginleikar sem einstaklingur þurfi að búa yfir til að  

vera góður fagmaður sé að hafa viðhorfin í lagi, bera virðingu fyrir öðrum 

einstaklingum, gæta þagmælsku og trúnaðar, að kunna að hlusta og hrósa, að 

mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur, að hafa áhuga á öðru fólki og 

hafa vilja til að þróa sig og starfið. Þú þarft að vera sveigjanlegur og jákvæður, 

auk þess að halda ró þinni og festu hvað sem á dynur, segir Bára. Þroskaþjálfi er 

til staðar fyrir skjólstæðinginn og upplifir vanlíðan hans og útrás með honum, er 

hans stoð og stytta, skilur aðstæðurnar og aðstoðar hann út úr vanlíðaninni á 

jákvæðan máta. Þá þarf fagmaðurinn einnig að gæta þess að taka því sem upp 

kemur ekki persónulega. Fagmenn þurfa að gæta að því að setja sér raunhæf 

markmið í starfi og færast ekki of mikið í fang, þá er hætta á að  brenna út í starfi.  

 

Styrk- og veikleikar innan starfsins 

 Styrkleikar felast meðal annars í spennandi starfsvettvangi og mjög 

fjölbreyttu starfi þar sem þroskaþjálfinn fær að vinna á sjálfstæðan máta og með 

öðrum fagstéttum. Það eru engin takmörk fyrir því hvað þroskaþjálfar geta þróað 

sig og starfið innan grunnskólans. Það þarf að vera öflug samvinna milli 

þroskaþjálfa í hverju sveitarfélagi, þar sem aðgangur að ráðgjöf og samnýting 

gagna er mikil innan fagstéttarinnar á hverjum starfsvettvangi.  

Bára telur helstu veikleika vera of mikið álag og of lítinn undirbúningstíma. Innan 

skólanna er einnig skortur á fjármagni vandamál. Hún telur að það myndi vera 

falleg sýn ef kennari og þroskaþjálfi ynnu saman í hverjum bekk. 

 

 „Veikleikar felast í að þroskaþjálfar eiga engar 

eyrnamerktar stöður innan grunnskóla og stundum er 

viðmóti, viðhorfum og sveigjanleika gagnvart t.d. 

þroskaþjálfa eða nemendum með sérþarfir og fötlun innan 

skólans ábótavant, t.a.m. hjá kennurum. Það gerir starfið 

stundum erfitt og krefjandi og þess vegna er samstarfshæfni 

og samstalstækni okkar mikilvæg“ segir Bára. 
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Starfskenning í þróun 

 Starfskenning Báru hefur breyst á persónubundinn hátt að því leyti að 

hún hefur öðlast meiri og fjölbreyttari starfsreynslu þar sem hún vann einungis 

með einum skjólstæðingi fram að útskrift en mun fleiri skjólstæðingum eftir 

útskrift. Faglega hefur hún lítið breyst þó hún hafi verið dugleg að sækja 

endurmenntun í námskeiða- og fyrirlestraformi. Einnig hefur hún búið til hin 

ýmsu verkefni fyrir skjólstæðinga sína sem nýtast henni í starfinu.  

 Bára vill meiri fræðslu inn í skólana og að skólastjórnendur leggi meiri 

metnað í að skapa jákvætt skólasamfélag í heild þar sem viðhorf allra eru í lagi og 

allir eru með sameiginlega sýn. Hún vill að starfslýsingar og skipulag innan 

skólans sé betra og aðgengilegra og að auðveldara sé að nálgast samræmdar 

upplýsingar og verklag innan skólans. Þá á hún við að það sé til heildstæð stefna 

frá A-Ö sem síðan er hægt að þróa stöðugt. Einnig að það sé til lýsing á því 

hvernig starfsreglur skólans eru, viðhorf eiga að vera og til dæmis bara 

starfsreglur um það þegar háskólanemar koma í skólann í vettvangsnám. Að auka 

gegnumlýsingu, samstarf og sveigjanleika innan skólanna þannig að þarfir 

nemendanna séu í forgangi.  

 

Óskýrleiki á starfssviði þroskaþjálfa 

 Bára telur að starfssvið sitt sé alls ekki skýrt á sínum vinnustað. Hún er 

fyrsti og eini þroskaþjálfi skólans og byrjaði að vinna sem leiðbeinandi fyrir 

útskrift. Það er því viss tilhneiging til að setja hana í sama ramma og sérkennara. 

Hún þarf að útbúa starfslýsingu fyrir sig en hefur ekki enn gert það. Hún leggur 

sitt af mörkum þar sem hennar er þörf. Stundum er þó óskýr lína milli starfs 

hennar sem þroskaþjálfa og t.d. kennara eða sérkennara. Hún hefur gengið í öll 

þessi störf fyrir og eftir útskrift. Það er í raun engin þekking innan skólans á 

starfssviði hennar nema það sem hún hefur sjálf útskýrt. Hún telur sinn þátt í að 

auka þekkingu á sviði þroskaþjálfa innan skólans vera í  fyrsta lagi að setja fram 

starfslýsingu á vef og/eða sameign skólans. Hún getur kynnt starfsramma sinn 

sjálf á starfsmannafundi ef hún vill. Hún telur það  undir sér komið að kynna sig 

sem fagmann en fagsviðið er frekar nýtt innan skólans.  

 Starfsaðferðir eru í sífelldri þróun og hún er dugleg að gagnrýna sjálfa 

sig og starfið, hvað hún vill gera betur og á hvaða hátt. Hún gengur í hlutina og 

hefur velferð skjólstæðinga sinna að leiðarljósi í öllu sínu starfi. Vinnan er mjög 
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krefjandi og krefst oft mikillar þolinmæði og þrautseigju. Stundum er erfiðasta 

samstarfið við samstarfsfólkið og stærstu hindranirnar liggja oft þar en ekki í 

samskiptum við skjólstæðinga. Flestir hafa þó viðhorfin í lagi og eru jákvæðir og 

viljugir til samvinnu sem er virkilega ánægjulegt og skemmtilegt. Nálgunin er í 

raun sú sama í öllu starfinu og felst í að hlusta, hrósa, mæta hverjum og einum þar 

sem hann er staddur og vinna út frá því. Svo er það bara mismunandi hversu vel 

eða illa gengur að vinna með tilteknum einstaklingi og hvað þarf að leggja mikið á 

sig til að hlutirnir gangi upp og markmiðið náist, þ.e. það sem skiptir mestu fyrir 

skjólstæðinginn og hans velferð. 

 

5.4. Þroskaþjálfi starfandi sem sérkennari 

Hildur starfar í litlum grunnskóla úti á landi.  Hún starfaði á leikskóla í nítján ár 

þar af eitt ár á leikskóla þar sem voru mörg börn með talsverðar fatlanir. Hún 

hafði hugsað sér að fara í leikskóla kennaranám en tók ákvörðun um að fara frekar 

í þroskaþjálfanám og taldi að þá ætti hún meiri möguleika á starfsvali. Hún taldi 

að leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og einnig fullorðinsumhverfið gæfi 

endalausa möguleika.  Hildur starfar sem sérkennari á sínum vinnustað þó svo hún 

hafi menntun þroskaþjálfa. Innan grunnskólans er hún að sinna sérkennslu fyrir 

fyrsta og annan bekk þar sem hún ber ábyrgð á þeim nemendum sem hafa 

einhverjar sérþarfir.  Hildur telur mikilvægast hjá góðum fagmanni að vera góður í 

samskiptum, að hafa gott sjálfsöryggi til að standa með sinni sannfæringu og með 

nemendum með frávik, vegna þess að skólaumhverfið er gamalgróið og talsvert 

kennaramiðað. Þroskaþjálfar sem og aðrar fagstéttir koma seinna inn í þetta 

umhverfi og því er enn verið að móta okkar starfsumhverfi. Þroskaþjálfar eiga 

mikið erindi inn í grunnskólann að sögn Hildar, en þeir hafa sérþekkingu á hinum 

misjöfnu frávikum sem nemendur geta haft, bæði líkamlegum sem geðrænum. 

Þroskaþjálfar hafa meiri skilning á hegðunar- og félagslegum vanda nemenda og 

þekkja leiðir til að aðstoða þá. Styrkur hennar liggur hjá þessum hópi þ.e.a.s. 

nemendum með félagslegan og tilfinningalegan vanda ásamt kvíðaröskunum. 

Hildur telur margt mega betur fara í starfi þroskaþjálfa innan grunnskóla. Hún vill 

aukið samráð, samstarf og teymisvinnu milli þroskaþjálfa og kennara og að 

þroskaþjálfinn komi meira að skipulagningu og undirbúningi með 

umsjónarkennurum.  Eins og hún sér þetta út frá sínum vinnustað þá er enn eins 
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og þroskaþjálfinn sé fimmta hjól undir vagni. Viðhorf til starfa þroskaþjálfa er 

ekki það sama og til kennara. Það getur verið býsna erfitt að vera eini 

fagmaðurinn í sínu fagi á meðan kennarar eru stór hópur.  

 

 Hildur telur starfssvið þroskaþjálfa ekki nógu skýrt á sínum vinnustað og 

er starfslýsingin afar fátækleg en hún er í mótun. Eins og fram kom er hún eini 

starfandi þroskaþjálfinn og því erfitt að sanna sig í starfi og gera ráð fyrir 

þekkingu fagmenntunar hennar innan vinnustaðarins. Því geta starfshlutverkin 

farið úr skorðum með þeim hætti að fagmaður fari út fyrir starfsramma sinn. 

Hildur telur róðurinn vera þungan varðandi það að koma fagmenntuninni á 

framfæri innan vinnustaðar síns, en halda verði áfram að draga vagninn. Við 

verðum bara að standa í lappirnar og láta rödd okkar heyrast og ekki sýna 

minnimáttarkennd. Aðferðir hennar við að þróa starfsaðferðir sínar felast í því að 

taka sérkennsluna út úr sérkennslustofum og færa inn í almenna bekki. Áður voru 

nemendur sem þurftu á aðstoð að halda teknir út úr bekk en nú er það einungis í 

undantekningartilvikum. 

 

5.5.  Ráðgjafaþroskaþjálfi í sérskóla 

Mér þótti áhugavert að kynna mér starf Kristínar en hún er eini þroskaþjálfinn 

sem ég ræddi við sem starfar innan sérskóla. Kristín starfar sem 

ráðgjafaþroskaþjálfi á sínum starfsvettvangi og hefur haft þann titil í nokkur ár. 

Hún var aðeins tólf ára gömul þegar hún tók ákvörðun um að fara í 

þroskaþjálfaskólann en hún telur að uppeldisaðstæður sínar hafi átt stóran þátt í 

áhuga hennar á starfi þroskaþjálfa. Hún er alin upp við fordómaleysi og að bera 

virðingu fyrir fólki sem er utangátta í þjóðfélaginu en það var ákveðinn þáttur í 

uppeldi hennar þar sem faðir hennar starfaði með alkóhólistum og föngum. Það 

hafði töluverð áhrif á hana og mótaði hana í lífinu. Því var enginn tilviljun að hún 

ákvað að starfa á þessum vettvangi.  

Að veita ráðgjöf í starfi 

 Sem ráðgjafaþroskaþjálfi fylgir sú starfsábyrgð að veita ráðgjöf innan 

skólans og til annarra grunnskóla landsins. Hún veitir því ráðgjöf til starfsmanna 

skólans, til starfsmanna innan annarra skóla, foreldra, þjónustustofnana og 
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tengslastofnana. Ráðgjöfin er veitt til allra fagstétta sem eftir því sækjast auk þess 

sem hún handleiðir starfsfólk og veitir ráðgjöf þegar taka þarf á erfiðri hegðun, 

veitir ráðgjöf við verkefnaval eða námsefni. Starf ráðgjafaþroskaþjálfa er því af 

öðru tagi en starf almennra þroskaþjálfa. Í upphafi var þetta henni ekki auðvelt, en 

hefur verið að  þróa og móta sig í þessari stöðu í fjögur ár.  

 

Fagmennska 

 Kristín benti á ýmsa þætti sem henni þótti einkenna góðan fagmann á 

gólfi en hún telur að hann þurfi að þekkja sín takmörk, vita hvað hann getur, vera 

samvinnufús, opinn, taka sjálfan sig ekkert allt of alvarlega, hafa góðan húmor og 

mæta öllum bæði nemendum og starfsmönnum sem jafningjum. Eitt af 

hlutverkum þroskaþjálfa í grunnskólum er að vinna með viðhorf, vinna með það 

hvernig komið er fram við börnin og sýna þeim virðingu í einu og öllu. 

Endurmenntun er mikilvæg leið til að kynnast nýjum straumum og stefnum í 

faginu og einnig þarf maður að vera opin fyrir hinum ýmsu leiðum og nálgunum. 

Þegar fjölbreyttur hópur nemenda á í hlut þá er mikilvægt að fylgjast með öllum 

nýjungum og læra að tileinka sér þessi verkfæri á allan mögulegan máta, einbeita 

sér að því sem hentar barninu.  

 

Óöryggi um styrkleika okkar 

 Heildarsýn er ákveðinn styrkleiki í starfi þar sem þroskaþjálfar hafa 

góða sýn á barnið og kunna að taka á erfiðri hegðun.  

 

„ Ég held að veikleikar okkar séu að við erum 

ótrúlega óöruggar um hvar okkar styrkleikar eru. 

Við erum með ótrúlega vítt starfssvið og við erum á 

svo mörgum stöðum að okkur gengur svolítið 

erfiðlega í að fóta okkur og finna okkur á vettvangi, 

sérstaklega í skólanum. Þetta er nýr vettvangur fyrir 

okkur“ segir Kristín.  

 

 Hún telur að þetta hafi verið svona í leikskólunum líka og því hefðu 

þeira átt að vera búnir að læra töluvert af því að fóta sig sem stétt innan skólans, 

þar sem þroskaþjálfar hafa nú þegar sannað sig sem stétt innan leikskólans. Hún 
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hefur fundið fyrir vanmætti innan grunnskólans hjá þroskaþjálfum þar sem þeir 

hafa ekki alveg verið vissir sjálfir fyrir hvað þeir standa. Það þarf  því að efla 

meðvitund um styrkleikana. 

 

 Skýrari mynd er að fást á starf þroskaþjálfa innan skólans og því hefur 

starfskenning þroskaþjálfans orðið hnitmiðaðri með árunum. Við upphaf þess að 

þroskaþjálfar fóru að starfa innan grunnskólans þá voru þeir að mörgu leyti að 

taka sér stöðu stuðningsfulltrúa. Mikið álag er enn í dag á mörgum þroskaþjálfum 

þar sem þeir hafa varla tíma fyrir matarhlé auk þess hefur það tíðkast að nemandi 

mæti ekki í skólann af því að þroskaþjálfinn er lasinn. Með árunum hefur 

hlutverkið skerpst og þroskaþjálfar komið sterkari inn sem fagmenn, skólarnir eru 

einnig í auknum mæli farnir að sækjast eftir þessari fagstétt innan skólans. 

 

Fræðsla og námskeið starfsfólks  

 Það er mikilvægt fyrir ráðgjafaskóla að fylgjast með nýjustu stefnum og 

straumum í málefnum fatlaðra, kynna sér nýjungar, sækja námskeið og fræðslu. Í 

sambandi við fræðslu og námskeið fyrir starfsfólk innan skólans þá segir Kristín:  

 

„Við höfum sótt mörg námskeið á vegum 

Greiningarstöðvar og síðan hefur verið heilmikil 

umræða um skóla, skólamál og skóla án aðgreiningar og 

alla þessa hugmyndafræði sem svo við fylgjumst 

heilmikið með. Hvar standa t.d.börn okkar varðandi 

Barnasáttmálann og ýmislegt sem við þurfum að setja 

okkur inn í. Við höfum fengið aðila einu sinni í mánuði 

til að halda erindi, við erum sjálf með erindi um það sem 

þarf að skerpa á, svo er vorráðstefna Greiningarstöðvar, 

og einstaklingar hér innan dyra sækja námskeið sem þeir 

hafa áhuga á“. 

 

Að vinna í þverfaglegum teymum 

Kristín vill að starfssvið þroskaþjálfa skýrt, að þroskaþjálfar séu ekki í öllu heldur 

að það sé afmarkað við einhvern starfsramma. Þroskaþjálfar eiga það til að fara út 

fyrir sitt starfssvið vegna þess að stundum vantar þekkingu í því að vinna í 
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þverfaglegu teymi þar sem unnið er með félagsleg vandamál í samstarfi við 

félagsráðgjafa þar sem það er hans sérsvið. Með því að starfa í þverfaglegum 

teymum má nýta sérþekkingu hvers og eins. Þroskaþjálfar þurfa að finna sín mörk 

sem fagmenn.   

Kristín starfaði lengi á Greiningarstöðinni en þar er unnið í faglegum teymum 

með ólíkum fagstéttum. Það er mikil lausn í því að starfa með ólíkum fagstéttum 

þar sem hver og einn fagmaður getur notfært sér sína lærðu þekkingu. Í skólanum 

finnst henni t.d. gott að starfa við hlið sérkennara þar sem fundnar eru lausnir í 

starfi út frá lærðri þekkingu hvers og eins. Hún telur að fólk eigi oft erfitt með að 

vísa á aðra og viðurkenna að þeir geti ekki allt. Því verða þeir eins og margir 

fagmenn í einu. 

 

Þróun starfsaðferða 

 Kristín útskrifaðist árið 1978 úr Þroskaþjálfaskólanum, síðan þá hefur 

hún þróað starfsaðferðir sínar með því að fara í gegnum mörg námskeið í 

símenntun meðal annars í fjölskylduráðgjafarnámi, handleiðslu í fjölskylduráðgjöf 

og hóphandleiðslu. Hún hefur sótt námskeið í einhverfu hérlendis og erlendis, og 

starfaði í tvö ár erlendis. Hún hefur  mikla þörf fyrir að gera nýja hluti og þróa sig 

áfram í starfi. Á tímabili í sínum starfsferli var hún komin með nóg og fór að 

vinna að öðrum verkefnum þar sem hún prófaði margt en fann sig hvergi.  

 

„Ég er þroskaþjálfi af því mig langar að vera 

þroskaþjálfi. Ég er að vinna með þessum krökkum af 

því mér finnst það hrikalega skemmtilegt og það er 

gaman að vera þroskaþjálfi ef manni líður vel sem 

þroskaþjálfi. Um tíma var ég að velta fyrir mér að 

fara í sérkennsluna, allir í kringum mig voru að fara í 

sérkennslu en þegar ég fór að spá í þetta þá hugsaði 

ég að mig langði ekki að vera sérkennari, ég vil vera 

þroskaþjálfi og hef enga þörf fyrir að vera eitthvað 

annað. Þetta hefur verið langur meðgöngutími hjá 

mér að átta mig á því að ég er að gera akkúrat það 

sem mig langar að gera.“ 
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5.6. Rýnt í störf þroskaþjálfa í grunnskóla- niðurstöður  
Þroskaþjálfar sem starfa innan grunnskóla gegna mikilvægu hlutverki í gagnvart 

nemendum sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda í skóla eða 

einstaklingsmiðuðu námi. Út frá viðtölum mínum við þroskaþjálfa í grunnskóla 

komst ég að því að starfslýsing og starfsrammi þroskaþjálfa innan grunnskólans 

var alls ekki nógu skýr. Þeir þroskaþjálfar sem voru einu fagmennirnir innan 

sinnar fagstéttar á sínum vinnustað höfðu ekki nógu skýran starfsramma utan um 

sitt starfshlutverk. Þeir töldu að þroskaþjálfar væru ekki nógu sýnilegir innan 

grunnskólans og var skortur á þekkingu á þeirra fagsviði. Hvergi hefur komið 

fram að þroskaþjálfi eigi að starfa í hverjum grunnskóla og eru þroskaþjálfar því 

enn að sanna sig innan vettvangsins. Ráðgjafaþroskaþjálfarnir höfðu fleiri 

starfandi þroskaþjálfa á sínum vinnustað og því var skýrari starfsrammi utan um 

þeirra starf og meiri þekking innan vinnustaðarins um þá stöðu sem þroskaþjálfar 

gegna.  

Út frá viðtölum mínum við þroskaþjálfa í sambandi við starfskenningu 

þeirra þá gat ég notað þær upplýsingar til hliðsjónar við gerð starfslýsingu og 

starfskenningu þroskaþjálfa í grunnskóla. Starfskenningin og starfslýsingin voru 

gerðar á þann hátt að allir starfandi þroskaþjálfar innan grunnskóla ættu að geta 

tileinkað sér þær. Þeir þættir sem fram koma í starfskenningu og starfslýsingu 

þroskaþjálfa eiga að gefa skýra mynd af helstu áherslum í starfi þroskaþjálfa innan 

grunnskóla. 

Eins og fram kom fyrr í verkefninu þá ætla ég að gera hér grein fyrir 

tillögum að starfslýsingu og starfskenningu þroskaþjálfa innan grunnskóla. Ég hef 

samtvinnað hvort fyrir sig í heildartexta sem gefur ákveðna mynd af innihaldi 

starfskenningarinnar og starfslýsingarinnar.  

Starfskenning og starfslýsing þroskaþjálfa í grunnskóla 

 Fagstéttin þroskaþjálfar hefur sérmenntað sig til að starfa með 

einstaklingum á öllum aldri sem eru með hvers konar fötlun eða skerðingar og 

þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Þroskaþjálfar starfa samkvæmt lögum, 

reglugerðum, siðareglum og hugmyndafræði fagstéttarinnar sem byggir á jöfnum 

rétti allra til samfélagslegrar þátttöku. Þroskaþjálfum ber að halda tryggð við þá 

hugmyndafræði sem einkennir fagið. Í tillögum að starfslýsingu þroskaþjálfa 
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kemur fram að innan hugmyndafræði þroskaþjálfunar almennt eigi starf 

þroskaþjálfa að felast í  heildrænni og einstaklingsmiðaðri þjónustu í garð 

skjólstæðinga sinna. Þroskaþjálfi leggur sig fram um að bæta skilning og viðhorf í 

samfélaginu auk þess að ryðja hindrunum, í lífi fólks með fötlun úr vegi. 

Þroskaþjálfi stendur vörð um réttindi og jafnrétti skjólstæðinga sinna og gætir 

þess að þeir fái þjónustu og stuðning við hæfi innan skólans auk þess að 

þroskaþjálfanum líði vel í sínu starfsumhverfi. Þroskaþjálfar styðja og efla 

samfélagslega þátttöku fólks með fötlun auk þess að gæta hagsmuna þeirra og 

mannréttinda. Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi innan samfélagsins sem 

spannar allt æviskeiðið.  

Markmið þroskaþjálfunar innan skólans er að bera ábyrgð á undirbúningi, 

framkvæmd og mati á þeim verkefnum sem þroskaþjálfi tekur sér fyrir hendur. 

Stuðlað er að bættum lífsskilyrðum nemenda og að þeir geti tekið fullan þátt í því 

sem samfélagið hefur upp á að bjóða, á sínum eigin forsendum. Mikilvægt er að 

mynda traust og kynnast skjólstæðingum sínum og þeirra viðmiðum, gildum og 

trú. Gott er að  þroskaþjálfi viðhaldi þekkingu sinni með því að sækja reglulega 

námskeið, endur-og símenntun auk þess að taka þátt í handleiðsluhópum. Hann 

byggir upp jafnrétti og jákvæð viðhorf í garð fjölbreytileikans í samfélagi okkar.  

Hlutverk þroskaþjálfa innan grunnskóla felst í því að leggja sig fram um að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér, starfi sínu og öllu því fólki sem hann er í samstarfi 

við, hver svo sem staða þeirra er í lífinu. Einnig eru mikilvægir þættir í starfi 

þroskaþjálfans jákvæðni, metnaður fyrir starfi sínu og starfsþróun, sveigjanleiki, 

lausnamiðuð hugsun, að unnið sé út frá styrkleikum og áhugasviði hvers og eins í 

samstarfi við nemanda, foreldra og hlutaðeigandi. Viðhorf og hlutleysi 

þroskaþjálfa skiptir miklu máli auk þess næmni, skilningur og tillitssemi í garð 

annarra. Helstu ábyrgðarþættir þroskaþjálfa er að taka þátt í samstarfi nemenda 

með fötlun, hegðunarerfiðleika og allra þeirra nemenda sem þurfa á sérstökum 

stuðningi að halda. Þroskaþjálfi leggur sig fram um að halda samskiptum við 

fjölskyldur og aðstandendur nemenda sinna jákvæðum og tekur þátt í og/eða 

stjórnar teymisfundum með aðstandendum og öðru starfsfólki sem kemur að starfi 

með nemandanum. Í teymi sem myndað er í kringum nemanda eru þroskaþjálfi, 

kennarar og annað fagfólk ásamt foreldrum og/eða forráðamönnum.  
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 Þroskaþjálfi útbýr einstaklingsáætlun þeirra nemenda sem hann starfar 

með út frá þarfagreiningu, einn eða í samstarfi við aðra e ftir því sem við á. 

Þroskaþjálfi útbýr eða einfaldar námsgögn fyrir nemendur sína, sé þess þörf, og 

aðlagar þau að hverjum og einum á einstaklingsmiðaðan hátt. Áætlunin skal ávallt 

vera samþykkt af foreldrum og/eða forráðamönnum nemandans og óskir þeirra 

virtar. Lögð er áhersla á að foreldrar fái eintak af einstaklingsáætluninni.  

 Ýmsar kröfur eru lagðar á þroskaþjálfa innan grunnskóla en mismunandi 

er eftir hverjum skóla hversu réttmætar þær eru.   Meðal þeirra eru: 

Einstaklingsmiðuð greining á þörfum nemanda og færni til að útbúa 

einstaklingssnámskrá þar sem skilgreind eru markmið og leiðir að þeim 

markmiðum; grunnþekking á námsefni þess nemanda sem þroskaþjálfi vinnur 

með auk færni til að einfalda og útbúa námsefni sem hentar hverjum og einum;  

að miðla þekkingu og aðferðum sem hentar nemandanum, til annarra starfsmanna 

skólans. 
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6. Samantekt og ályktun 
 

Í samantekt munu koma fram sameiginlegir þræðir úr fimm viðtölum sem ég tók 

við þroskaþjálfa innan grunnskóla þar sem fram kemur þeirra sameiginlega sýn á 

starf sitt. Rannsóknarspurningarnar sem ég tileinkaði mér voru hafðar til 

hliðsjónar. Ég mun leggja áherslu á þá faglegu sýn sem þroskaþjálfar innan 

grunnskóla hafa á sitt fagsvið og hvernig hún birtist í starfskenningum þeirra. Á 

eftir samantekt kemur ályktun mín sem byggist á starfskenningu þroskaþjálfa í 

grunnskóla og þess sem fram hefur komið í viðtölunum.  

6.1. Samantekt 

Áhrif persónulegrar reynslu á náms- og starfsval þroskaþjálfa  

Persónuleg reynsla á yngri árum hafði mikið um það að segja hvert 

þroskaþjálfarnir stefndu í lífinu hvað varðar náms- og starfsval. Reynslan var á 

þann hátt að hafa starfað með börnum almennt eða börnum með fötlun og 

skerðingu. Auk þess höfðu uppeldisaðstæður þeirra í einhverjum tilvikum haft 

djúp áhrif á viðhorf þeirra til einstaklinga sem „tilheyra“ minnihlutahópum í 

samfélaginu. Þrír af viðmælendum mínum höfðu komið að starfi með 

einstaklingum með fötlun eða skerðingu fyrir nám. Einn þroskaþjálfi hafði starfað 

á barnaspítala þar sem hann kynntist persónulegum samskiptum við aðstandendur 

og starfsfólk og annar taldi að starf föður síns hafi haft djúp áhrif á starfsframa 

sinn sem hafði í för með sér fordómaleysi gagnvart einstaklingum sem minna 

mega sín í samfélaginu, þroskaþjálfinn tók ákvörðun um starfsval 12 ára. Það 

leiddi til þess að þeir hófu þetta nám sem varð til þess að þroskaþjálfarnir 

heilluðust af þessu starfi. Þessir þættir hafa því óbeint haft áhrif á starfsval þeirra. 

 

Fagmennska þroskaþjálfa innan grunnskólans  

Starf þroskaþjálfa og ráðgjafaþroskaþjálfa innan grunnskóla er fremur ólíkt. 

Viðmælendurnir tveir sem eru ráðgjafaþroskaþjálfar starfa annars vegar innan 

almenns grunnskóla eða skóla án aðgreiningar og hins vegar innan sérskóla. Á 

starfsvettvangi þeirra eru starfandi nokkrir þroskaþjálfar og er því þeirra starf 

frekar skýrt innan starfsvettvangsins og þeir mjög öruggir um hvar þeir standa 

sem þroskaþjálfar. Kristín sem er ráðgjafaþroskaþjálfi innan sérskóla hefur mjög 



54 
 

skýra mynd af sínu hlutverki og fyrir hvað hún stendur innan vinnustaðar síns. 

Almennt eiga ráðgjafaþroskaþjálfar að veita ráðgjöf til starfsmanna, foreldra 

nemenda og til stofnana. Ráðgjafaþroskaþjálfar handleiða starfsfólk og veita 

almenna ráðgjöf meðal annars um hvernig taka skal á erfiðri hegðun. Sigrún sem 

einnig er ráðgjafaþroskaþjálfi hefur svipað hlutverk og Kristín en engir tveir starfa 

nákvæmlega eins. Hver og einn þarf að þróa sig og móta í starfi. Sigrún telur að sú 

sýn og þekking sem þroskaþjálfar hafa sé mjög mikilvæg innan grunnskólans 

sérstaklega þar sem margir nemendur með sérþarfir eru. 

 Þrír af viðmælendunum eru þroskaþjálfar innan almenns grunnskóla. 

Þeirra sýn á þroskaþjálfastarfið og fyrir hvað þeir standa er að mörgu leyti tengd 

en þeir þættir sem taldir eru mikilvægir innan hlutverks þroskaþjálfa er að vinna 

með nemendum á einstaklingsmiðaðan hátt eftir þeirra þörfum og getu þannig að 

það nýtist þeim vel í athöfnum daglegs lífs. Þroskaþjálfi þarf að vera talsmaður 

skjólstæðinga sinna og vera til staðar fyrir þá þegar þeir þurfa á að halda. Sem 

talsmaður þeirra þarf þroskaþjálfi að standa vörð um réttindi nemenda sinna og 

stuðla að fullri þátttöku þeirra innan skólasamfélagsins.Virðing, vellíðan og 

velferð nemanda á að hafa að leiðarljósi í öllu starfi. Þroskaþjálfi þarf að vera 

gagnrýnin á sig og vettvanginn til að ná að þróa sig persónulega og faglega í 

starfi. Þroskaþjálfi á alltaf að gæta þagmælsku og trúnaðar í sínu starfi.  

 

 Siðareglur þroskaþjálfa þar sem fram kemur að virðing og umhyggja fyrir 

skjólstæðingum og aðstandendum þeirra skal vera grunnur í starfi þroskaþjálfa. 

Auk þess á hann að bæta lífsskilyrði þeirra og standa vörð um réttindi þeirra 

(Landlæknisembættið, e.d.).  

 Að mati þroskaþjálfanna þarf góður fagmaður að bera virðingu fyrir 

skjólstæðingum sínum og þeirra aðstandendum auk þess að mæta þeim á 

jafningjagrundvelli. Gott samstarf og samskipti við aðstandendur, nemendur og 

samstarfsmenn er lykilatriði í starfinu. Gott er að hafa hugfast að flestir foreldrar 

þekkja barnið best af öllum. Þau börn sem unnið er með eru smærri en við og því 

mikilvægt að fara niður á þeirra plan. Þroskaþjálfar þurfa að vera liðlegir í 

samskiptum, vera virkir í hlustun og duglegir að hrósa. Þroskaþjálfi þarf að þekkja 

takmörk sín og vita hvað hann getur því þarf hann að setja sér raunhæf markmið 

innan starfsins og taka ekki of mikið að sér, heldur gera vel það sem hann tekur að 
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sér. Til að brenna ekki út í starfi og staðna er mikilvægt að eiga virk samskipti við 

aðra þroskaþjálfa og sækja handleiðslu.  

 

Styrk- og veikleikar innan starfssviðs þroskaþjálfa  

Styrkleikar í starfi þroskaþjálfa felast meðal annars í því að þeir hafa ákveðna 

heildarsýn að mati Hildar, Kristínar og Önnu og að sú fagmenntun sem þær hafa 

að baki sér gerir það að verkum að þroskaþjálfar vita mikið um þróun mannsins 

frá vöggu til grafar. Eins og Jóhanna Einarsdóttir (2002)  komst svo vel að orði þá 

hafa fagmenn innan ákveðinnar fagstéttar hlotið sérnám til að geta veitt 

skjólstæðingum sínum þá þjónustu sem þeir sækjast eftir hjá fagstéttinni.  

  

 Með sína faglegu þekkingu eiga þroskaþjálfar mikið erindi inni í 

grunnskólum þar sem þeir hafa sérþekkingu á hinum misjöfnu frávikum auk þess 

að hafa skilning á hegðunar- og félagslegum vanda nemanda og eiga að kunna 

leiðir til að aðstoða þá. Sigrún og Bára segja að saman geti fagmenn gert 

heilmikið til þess að nemandinn fái að njóta sín. Þroskaþjálfinn skipti miklu máli 

við að einblína á styrk nemandans.  

 Veikleikar þroskaþjálfa felast meðal annars í því að þeir eru óöruggir um 

hvar þeirra styrkleikar liggja að mati Kristínar. Starfssviðið er mjög vítt sem gerir 

það að verkum að erfitt er að fóta sig og finna á vettvangi, þá sérstaklega í 

skólum. Hún hefur fundið fyrir vanmætti innan skólans þar sem þroskaþjálfar eru 

ekki vissir um hvað nákvæmlega liggi í þeirra starfsskyldu innan grunnskólans. 

Anna telur að hluta af vandanum liggja í því að þeir læra mest þegar komið er út á 

vettvang, í skólanum lærir maður út frá bókinni og kann ekki að vera fagmaður á 

starfsvettvangi. Bára telur veikleikana vera mikið álag og lítinn undirbúningstíma. 

Það þyrfti að fjölga þroskaþjálfastöðum innan grunnskólanna. Veikleikar felast 

einnig í að þroskaþjálfar eiga engar eyrnamerktar stöður innan grunnskóla og 

stundum er viðmóti, viðhorfum og sveigjanleika gagnvart t.d. þroskaþjálfa eða 

nemendum með sérþarfir og fötlun innan skólans ábótavant.  
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Mótun starfskenningar 

Mótun starfskenningu fagmanna á að mestu leyti stað að loknu grunnnámi, þegar 

þeir eru komnir út á vettvang sem þroskaþjálfar. Þroskaþjálfar hafa öðlast meiri 

og fjölbreyttari starfsreynslu og mótað sig sem fagmenn síðan þeir útskrifuðust, 

því hefur starfsreynslan skipt miklu máli. Til að staðna ekki í starfi og halda áfram 

að móta sína starfskenningu þá telja þroskaþjálfar mikilvægt að sækja 

endurmenntun, fara á námskeið eða sækja fyrirlestra.  

Það sem felst í mótun starfskenningar er að geta útskýrt starf sitt á 

faglegan hátt með því að gera grein fyrir því fyrir hvað þroskaþjálfar standa. 

Gildismat, viðhorf og reynsla gera starfskenninguna persónulega (Þroskaþjálfinn: 

Fagblað Þroskaþjálfafélags Íslands, 2011). 

 Hlutverk þroskaþjálfa hefur verið að skerpast í gegnum árin og mikil 

virðing er borin fyrir starfi þeirra. Þroskaþjálfar eru að verða eftirsóttari innan 

grunnskólans og því er þeirra starfskenning að mótast vegna aukinnar þekkingar 

til fagsviðsins. 

 

Þær breytingar sem þroskaþjálfar vilja sjá í sínu starfi innan 

grunnskóla 

Helstu breytingar sem þroskaþjálfar innan grunnskóla vilja sjá er að fagstéttin 

verði sýnilegri. Til þess að það verði að veruleika þurfa þroskaþjálfar helst að 

starfa í hverjum skóla jafnvel á hverju stigi ef möguleiki er á því til þess að hafa 

grundvöll fyrir skóla án aðgreiningar, skóla fyrir a lla. Samkvæmt skóla án 

aðgreiningar eiga allir nemendur að læra saman. Skólinn þarf að taka á ólíkum 

þörfum nemenda og veita aðstoð við hæfi svo allir nemendur fái að blómstra í 

sínu námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). 

 Með auknum sýnileika eykst virðingin fyrir þroskaþjálfa sem fagaðila, 

það hefur sýnt sig í starfi. Viðhorf til starfa þroskaþjálfa er ekki það sama og til 

kennara þar sem erfitt getur verið að vera eini fagmaðurinn í sínu fagi á meðan 

kennarar eru stór hópur. Starfslýsingar og skipulag á starfi hvers fagmanns fyrir 

sig þarf því að vera gott og aðgengilegt svo öll starfshlutverk fái að njóta sín o g 

starfssvið þroskaþjálfa sé skýrt. Þroskaþjálfar vilja sjá aukna teymisvinnu með 

auknu samstarfi þroskaþjálfa við aðrar fagstéttir innan skólans þar sem 

þroskaþjálfar fá að koma meira að undirbúningi með umsjónarkennurum og þar 
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með nýta sérþekkingu fleiri fagmanna. Það þarf því að auka gegnumlýsingu, 

samstarf og sveigjanleika innan skólanna þannig að þarfir nemendanna séu í 

forgangi. 

 

 Skýrleiki starfssviðs þroskaþjálfa innan grunnskóla 

Ráðgjafaþroskaþjálfar telja að starfssvið sitt sé nógu skýrt þar sem þær þróa sitt 

starf og starfslýsingu að mörgu leyti sjálfar. Hins vegar telja þær báðar, Sigrún og 

Kristín, að almennir þroskaþjálfar geti týnst í starfi og farið út fyrir rammann, út 

fyrir sitt starfssvið ef þeir passsa ekki upp á fyrir hvað þeir standa. Það þarf að 

skerpa starfssviðið og vinna í þverfaglegum teymum innan skólans. Sumir 

þroskaþjálfar eiga líka erfitt með að viðurkenna að þeir geta ekki allt og fara því 

út fyrir rammann. 

 Anna telur starfssvið sitt skýrt en hefur farið út fyrir rammann eins og 

sagt er. Að hennar mati er það í lagi þar sem hún lítur á starfshópinn sem eitt 

teymi í skólanum og telur það sjálfsagt. Hún segir að innan skólans sinni hún 

verkefnum sem hún ætti í raun ekki að gera eða er ekki innan starfssviðs hennar. 

Bára og Hildur telja sitt starfssvið ekki nógu skýrt á sínum vinnustað og 

starfslýsinguna vera fátæklega. Hildur starfar sem sérkennari og Bára telur vera 

vissa tilhneigingu til að setja sig í sama ramma og sérkennara. Stundum er þó 

óskýr lína milli starfs þroskaþjálfa og kennara eða sérkennara.  

 

Að koma fagmenntuninni á framfæri  

Fyrir ráðgjafaþroskaþjálfa er meiri meðvitund um fagmenntunina innan skólans 

þar sem þeir veita svo mörgum fagstéttum ráðgjöf. Almennt er starfssviðið svo 

nýtt að það er ennþá í mótun. Mikilvægt er að láta sína rödd heyrast og ekki sýna 

minnimáttarkennd. Í gegnum fundi og samráð er hægt að koma fagmenntun sinni 

á framfæri auk þess að hafa góða starfslýsingu inni á sameign í tölvum skólans. 

 

Þróun starfsaðferða 

Í reglugerð nr. 215/1987 segir að þroskaþjálfi eigi að viðhalda þekkingu sinni með 

símenntun eða endurmenntun. Ein helsta leiðin meðal þroskaþjálfa til að þróa 

starfsaðferðir sínar er að sækja meira nám og þekkingu.  Þróunin hefur átt sér 

stað með aukinni þekkingu og reynslu í starfi. Einn þroskaþjálfinn þurfti að prófa 
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nýtt starfssvið og starfsvettvang til þess að komast að því að hún var nákvæmlega 

í því starfi sem hana langaði að vera í, sem þroskaþjálfi.  

 Það þarf að sýna ákveðna fyrirmynd í starfi, vinna með sín viðhorf með 

því að vera maður sjálfur, viðhorfin koma fram í því hvernig komið er fram við 

skjólstæðinga sína, að þeim sé sýnd virðing í einu og öllu. Virðing og traust er 

lykilatriði í samstarfi við nemendur, aðstandendur og samstarfsmenn. Velferð 

skjólstæðinganna er höfð að leiðarljósi þar sem þroskaþjálfi er  

góður hlustandi og getur rætt hlutina hreinskilnislega við þá einstaklinga sem 

hann starfar með. Erfiðasta samstarfið getur oft verið við samstarfsfólkið og 

stærstu hindranirnar liggja oft þar en ekki í samskiptum við skjólstæðinga. 

Nálgunin er í raun sú sama í öllu starfinu og felst í að hlusta, hrósa, mæta hverjum 

og einum þar sem hann er staddur og vinna út frá því. Gagnrýni á sjálfan sig er 

mikilvægur hluti af því að geta þróað sig sem fagmaður.  

 

6.2. Ályktun 
Með því að skoða starfskenningu þroskaþjálfa og fyrir hvað þeir standa sem 

fagmenn innan grunnskólans hafa fjölmargir áhugaverðir þættir komið fram um 

starfssvið þeirra. Að hafa fagstétt þroskaþjálfa starfandi innan grunnskólans er 

mjög mikilvægt fyrir skólastofnunina. Engin önnur fagstétt er með sérmenntun á 

háskólastigi til að starfa með nemendum sem búa við fötlun eða greiningu af 

einhverju tagi.  

Í viðtölunum sem ég tók við þroskaþjálfa innan grunnskóla hef ég komist 

að því að starfssvið þeirra og starfsrammi er alls ekki nógu skýr. Sýnileiki 

starfssviðs þeirra innan grunnskólans fellur í skugga annarra starfsstétta sem starfa 

innan grunnskóla þar á meðal kennara og sérkennara, en þessar fagstéttir hafa átt 

fastan sess í skólastarfi frá upphafi. Kennarastéttinn á fastan sess í öllu skólastarfi 

en þroskaþjálfinn er enn að sanna sig og sitt starfshlutverk innan grunnskólans.  

Kristín ráðgjafaþroskaþjálfi telur að þroskaþjálfar hafi mjög vítt starfssvið sem 

geri það að verkum að erfitt sé að fóta sig innan grunnskólans, einnig þar sem 

vettvangurinn er nýr fyrir þroskaþjálfa. Hins vegar er skýrari mynd að koma á 

starf þroskaþjálfa og starfskenningin orðin hnitmiðaðri, þroskaþjálfar eru orðnir 

að sterkari fagstétt og orðnir eftirsóttari innan skólans. Samkvæmt aðalnámsskrá 
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grunnskóla eiga nemendur með skerðingu eða fötlun, og þurfa á sérstakri aðstoð 

að halda í námi, rétt á aðstoð við hæfi eða einstaklingsmiðuðu námi. En 

einstaklingsmiðað nám á að gefa einstaklingi tækifæri til að njóta sín í námi og er 

kennslan byggð á þörfum eintaklingsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Þar sem þroskaþjálfar hafa fagmenntun til að starfa með nemendum á 

þessum grundvelli þá ættu þeir einnig að hafa fasta stöðu innan grunnskóla. Lög 

um grunnskóla benda á það að skólinn eigi að stuðla að alhliða þroska, velferð og 

menntun (Lög um grunnskóla, 2008). Nemendur með sérþarfir eiga rétt á kennslu 

við hæfi eða sérúrræðum auk sérfræðiþjónustu.  

Sigrún ráðgjafaþroskaþjálfi benti á að í skóla án aðgreiningar ætti að vera 

þroskaþjálfi þar sem hann hefur mestu reynsluna og þekkinguna í að nálgast 

nemendur með hömlun í þroska. Samkvæmt þeirri hugmyndafræði sem höfð er til 

grundvallar í skóla án aðgreiningar er öllum nemendum gefið jafnt tækifæri til 

náms með kennslu við hæfi hvers og eins þar sem lögð er áhersla á að útrýma 

mismunun (Jóhanna Karlsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir, 2010). Hluti af 

starfshlutverki þroskaþjálfa er réttindabarátta og réttindagæsla þar sem barist er 

fyrir bættum kjörum fólks með fötlun auk þess að vinna að jákvæðum viðhorfum 

og skilningi í þeirra garð. Einnig á þroskaþjálfi að stuðla að jafnrétti og 

sjálfsákvörðunarrétti fólks með fötlun (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).  Það 

kemur fram í Siðareglum þroskaþjálfa að með sinni fagþekkingu eigi þeir að bæta 

lífsgæði skjólstæðinga sinna, standa vörð um réttindi þeirra og bera virðingu fyrir 

skjólstæðingnum og aðstandendum  hans (Landlæknisembættið, e.d.).  Helstu 

skjólstæðingar þroskaþjálfa eru eintaklingar með fötlun eða skerðingu. 

Þroskaþjálfar ættu því að hafa fastan sess í öllu skólastarfi til að gæta hagsmuna 

þeirra innan skólans. Það er þó á ábyrgð hvers og eins þroskaþjálfa að sanna sig í 

starfi og koma fagmenntun sinni á framfæri innan grunnskólans. Fagmaður sem 

hefur langa starfsreynslu á að geta skilgreint stöðu sína og hlutverk á sínum 

starfsvettvangi gagnvart sjálfum sér og sínum samstarfsmönnum (Snæfríður Þóra 

Egilson, 2006). Það er mikilvægt fyrir fagmenn að byggja upp starfskenningu sína 

og hafa skilgreiningu á því fyrir hvað þau standa og hvert þeirra starfshlutverk er.  

Heimspekingurinn Donald Alan Schön talaði um hinn íhugula fagmann 

innan hinnar nýju fagmennsku. Innan hugmyndafræðinnar á sér stað samstarf 

bæði við skjólstæðinga og samstarfsmenn með ólíka fagmenntun. Þessir hópar 
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fólks vinna í sameiningu við úrlausnir verkefna og að sameiginlegu markmiði auk 

þess eru aðstæður skoðaðar út frá sjónarhorni skjólstæðingsins. Þarfir 

þjónustuþegans eru ávallt hafðar í fyrirrúmi og er fagmaðurinn gagnrýnin á sjálfan 

sig í starfi (María Steingrímsdóttir, 2010). Eins og þroskaþjálfinn Anna komst svo 

vel að orði þá eru aðstandendur fagmenn í börnum sínum og vita hvað þarf að 

leggja áherslu á, virðing og samstarf við aðstandendur er því númer eitt, tvö og 

þrjú. 

Starfsþroski á að gefa fagmanni tækifæri á að þróa starfshætti sína og 

vinnustaður hans á að vera opinn fyrir nýrri þekkingu í gegnum símenntun 

starfsmannsins (Rúnar Sigþórsson, 2004). Kristín ráðgjafaþroskaþjálfi telur að 

endurmenntun sé mikilvæg þegar fjölbreyttur hópur nemenda á í hlut, mikilvægt 

er að fylgjast með öllum nýjungum til að sjá hvað hentar hverju barni fyrir sig. Sú 

áskorun sem blasir við fagstéttinni í dag er ný mannréttindanálgun í þjónustu en 

það er hugmyndafræðin um sjálfstætt líf. Þjónustan sem byggir á 

hugmyndafræðinni er kölluð notendastýrð persónuleg aðstoð. Hún gefur 

notandanum möguleika á að stjórna sjálfur þeirri aðstoð sem hann hefur rétt á. 

Með því fær hann að njóta þátttöku í samfélaginu sem talin er sjálfsögð fyrir aðra 

einstaklinga.  
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Lokaorð 
 

Með þessu lokaverkefni hef ég leitast við að beina ljósinu að starfsvettvangi 

þroskaþjálfa innan grunnskóla. Ég vona að það góða starf sem þroskaþjálfar sinna 

innan þess starfssviðs hafi verið komið vel á framfæri. Starfskenninginn ætti að 

vera gott verkfæri fyrir allar fagstéttir til þess að geta skilgreint sig í starfi og 

starfsþroska, þar með að geta haft góða tilfinningu fyrir því fyrir hvað þeir standa. 

Vinna að þessu verkefni hefur verið ánægjuleg og gefandi. Þetta hefur verið mjög 

lærdómsríkt ferli þar sem ég tel mig að mörgu leyti tilbúna að takast á við þau 

verkefni sem bíða mín í náinni framtíð sem verðandi þroskaþjálfi.  

 Ég vil að lokum þakka enn og aftur leiðbeinanda mínum, Vilborgu 

Jóhannsdóttur og þeim þroskaþjálfum sem tóku þátt í rannsókn minni fyrir að 

deila sýn sinni á starfskenninguna.  
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