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Inngangur 

 

Markmiðið með þessari ritgerð er að varpa ljósi á þróun og starfshætti þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Tilgangurinn er að styrkja þroskaþjálfa og efla fagvitund þeirra.  

Við höfum í starfi okkar sem þroskaþjálfar tekið þátt í þróun á vinnuháttum og 

starfsaðferðum í grunnskólum eftir að stefna um skóla án aðgreiningar tók gildi og fatlaðir fóru 

að stunda nám í sínum heimaskóla. Í rannsókn sem Menntasvið Reykjavíkurborgar lét gera til 

þess að skoða starf þroskaþjálfans í grunnskólanum, kom fram að þroskaþjálfar teldu að 

miðlægur gagnabanki myndi bæta starfsaðstöðu þeirra. Í þessari sömu rannsókn er talað um að 

starfslýsingar og skipulag á vinnutíma þyrfti að vera skýrari (Greining á starfi: þroskaþjálfar í 

grunnskólum Reykjavíkur, 2006). Sem starfandi þroskaþjálfar við grunnskóla tökum við undir 

þessi sjónarmið og þess vegna fannst okkur spennandi að kynna helstu þjálfunarleiðir sem 

þroskaþjálfar nota. Einnig gerðum gagnabanka með gátlistum o.fl. sem ættu að nýtast 

þroskaþjálfum til þess að efla fagvitund og gera starfið markvissara og sýnilegra.   

Allt fá setningu grunnskólalaga árið 1974 hefur stefna yfirvalda á Íslandi verið sú að öll 

börn eigi rétt á skólagöngu í sínum heimaskóla ef mögulegt er  og ekki skuli getuskipta eða 

flokka í bekki heldur séu þeir hafðir blandaðir. Við endurskoðun laga um grunnskóla annars 

vegar og aðalnámskrár grunnskóla hins vegar hafa þessar línur skýrst og frá árinu 1994 hefur 

Salamanca yfirlýsingin verið höfð að leiðarljósi. Orðalagið skóli án aðgreiningar kemur þó ekki 

fyrir í aðalnámskrá grunnskóla fyrr en í nýrri námskrá árið 2006 og í nýjum lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008. Þar segir í 17. grein: „Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við 

námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs 

atgervis.” (Lög um grunnskóla nr. 63/2008). Þessi þróun hefur haft þau áhrif að þroskaþjálfar 

vinna í auknum mæli í grunnskólunum og hafa umsjón með nemendum með fötlun, en áður 

höfðu þroskaþjálfar unnið mest í sérskólum, heimiliseiningum og sérdeildum. 

Grunnskólinn á sér langa sögu og hlutverk sem uppeldis- og námsstofnun. Skóli fyrir 

alla eða skóli án aðgreiningar er dæmi um skólastefnu sem hefur haft mikil áhrif á skólastarf og 

kallar á breytingar í kennsluháttum og vinnu með nemendum. Samvinna allra fagstétta innan 

skólanna, sérkennara, kennara, þroskaþjálfa, stuðningsfulltrúa og annarra er forsenda þess að 
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hægt sé að framfylgja stefnunni. Áherslur allra sem koma að nemendunum þurfa að breytast og 

því er mikilvægt að allir taki þátt í því ferli. Skólastjóri sem tók þátt í rannsókninni um störf 

þroskaþjálfa sagði að það þyrfti „fólk inn í skólana sem er með breiða þekkingu og sérhæfingu.  

Sumar starfstéttir eru fremri kennurum í að kenna ýmislegt sem ekki fellur undir aðalnámskrá, 

t.d. hegðun og samskipti o.fl.“ (Greining á starfi: þroskaþjálfar í grunnskólum Reykjavíkur, 

2006). Með því að skoða starfslýsingar og velta fyrir okkur hlutverki þroskaþjálfans teljum við 

hann þurfa að aðgreina sig frá kennslu. Hlutverk þroskaþjálfans á fyrst og fremst að snúa að 

félagslega hlutanum þ.e. að aðlaga nemendur félagslega til þess að nemandinn geti móttekið 

nám. 

Í ritgerðinni fjöllum við um nemendur með fötlun.  Það eru þeir nemendur sem 

þroskaþjálfar vinna helst með í skólunum.  Við tilgreinum engar fatlanir enda er það mjög 

misjafnt hvaða fötlun er átt við.  Flest hafa þó viðurkennda greiningu frá Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins eða BUGL (Barna og unglingageðdeild). Við greiningu er stuðst við 

flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar ICD 10. Samkvæmt því flokkunarkerfi 

eru greiningar skilgreindar eftir alvarleika (Viðmið um þjónustu við börn með alvarlegar 

þroskaraskanir, e.d.-b). 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjöllum við um sögulega þróun í hugmyndafræði fatlaðs 

fólks. Í öðrum kafla fjöllum við um fatlanir og mismunandi sjónarhorn á þeim. Þriðji kafli 

fjallar um lög og reglugerðir. Sá fjórði um þroskaþjálfa og starfsvið þeirra. Í fimmta kafla 

veltum við fyrir okkur fagskyldum og í þeim sjötta skoðum við starfslýsingar þroskaþjálfa.  

Sjöundi kafli fjallar um þær starfsaðferðir sem þroskaþjálfar geta notað við vinnu sína í 

grunnskólanum. Sá kafli hefur að geyma upplýsingar um ýmsar þjálfunarleiðir og verkfæri sem 

þroskaþjálfi getur nýtt sér í starfi. Með starfsaðferðakaflanum er hugmyndin safna saman 

þekkingu því hver og einn nemandi kallar á ólíka nálgun og mikilvægt að reynslu þroskaþjálfa 

sé komið á blað og haldið til haga. Í lokin eru fylgiskjöl, þ.e. gátlistar sem þroskaþjálfar geta 

nýtt sér til þess að gera vinnuna enn markvissari og sýnilegri.    

Ritgerðin er okkar innlegg til þess að styrkja þroskaþjálfa og stuðla að aukinni 

samheldni. Það er von okkar að framhald verði á vinnu okkar, til dæmis með stofnun faghópa, 

áframhaldandi gagnasöfnun, umræðu, rannsóknum, greinarskrifum og fyrirlestrum. 
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1.Söguleg þróun hugmyndafræði í málaflokks fólks með fötlun 

 

Í byrjun 18. aldarinnar, þegar upplýsingastefnan fer að ryðja sér til rúms, taka viðhorf til 

fatlaðra að breytast, meðal annars vegna framfara í læknisfræði. Hjátrú, ótti, fordómar og 

hindurvitni víkja fyrir nýjum uppgötvunum og nýrri þekkingu um orsakir sjúkdóma s.s. 

geðsjúkdóma, flogaveiki og þroskahömlunar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Helstu boðberar 

upplýsingastefnunnar voru breski heimspekingurinn John Locke (1632-1704) franski 

heimspekingurinn og rithöfundurinn Jean Jacques Rousseau (1712-1778) og franski 

rithöfundurinn Denis Diderot (1713-1784). Þeir höfðu áhrif með kenningum sínum á líf allra 

þeirra sem voru minnimáttar, fatlaðra þar á meðal og breytt viðhorf til kennslu og þjálfunar 

fatlaðra barna á 19. öldinni eru þeim mikið að þakka (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Svíar settu á laggirnar árið 1951 nefnd svo að fatlaðir einstaklingar nytu betri lífskjara.  

Þessi nefnd kom með tillögur sem yrðu upphafið  að nýrri hugmyndafræði um þjónustu við 

fólk með fötlun. Breytingin fólst í því að fólk með fötlun ætti að sækja þjónustu í hinu almenna 

kerfi og að loka ætti stofnunum. Þetta voru mikil umskipti því fólk með fötlun hafði nánast 

verið alveg einangrað (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Margrét Margeirsdóttir talar um í bók sinni frá 2001, Fötlun og samfélag, að 

Norðurlöndin hafi haft öflugt samstarf um málefni fatlaðra og að þróunin hafi verið samstíga 

hjá þeim. Danmörk var fyrst þjóða til að samþykkja lög um þjónustu við þroskahamlaða árið 

1959 þar sem hugtökin full þátttaka og eðlilegt líf komu fyrst fyrir í löggjöf og voru þau 

stefnumótandi á þessum vettvangi. 

Hugmyndir um eðlilegt líf og blöndun hafa verið hafðar að leiðarljósi í vinnu með fólk 

með fötlun allt frá því að þær komu fram.  Árið 1969 setti sænski félagsfræðingurinn Bengt 

Nirje fram kenningu um eðlilegt líf fatlaðs fólks.  Í Bandaríkjunum var það félagsfræðingurinn 

Wolfensberger sem endurskilgreindi og bætti kenningar um eðlilegt líf (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). Kenningar þeirra beggja ollu þáttaskilum í samfélagslegri stöðu fólks 

með fötlun.  
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1.1. Skilgreining Nirje   

Í skilgreiningu Nirje leggur hann áherslu á að til þess að fólk með fötlun geti lifað eðlilegu 

þurfi umhverfi þess og lífskilyrði að breytast. Hans markmið var jafnrétti fyrir alla og að 

viðurkenndur væri réttur einstaklingsins til að vera fatlaður eða frábrugðinn fjöldanum.  Fólk 

með fötlun ætti því að eiga möguleika á þátttöku í samfélaginu á sama hátt og ófatlaðir eftir 

getu hvers og eins (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Nirje gerði ráð fyrir að fatlaðir ættu rétt á að sækja skóla eða stunda vinnu. Hann vildi 

meina að vistun á sólarhringsstofnunum gæti ekki líkst eðlilegu lífi. Nirje lagði áherslu á að 

fatlaðir væru virtir sem manneskjur og sjálfstæðir einstaklingar með sömu óskir og aðrir um 

innihaldsríkt líf. Og að fatlaðir væru hvattir áfram til verka og athafna sem hefðu þýðingu og 

gildi fyrir hvern og einn. Nirje vildi að fólk með fötlun fengi að upplífa frí, helgar, mismunandi 

þroskaskeið og þeir lærðu með því að umgangast fólk lærði það að takast á við það óvænta í 

lífinu. Leggja ætti áherslu á að þjálfa sjálfsbjargarviðleitni fólks með fötlun til þess að það gæti 

verið sem sjálfstæðast. Hann taldi eðlilegt að börn og unglingar byggju hjá foreldrum sínum og 

síðan myndu þau flytja að heiman eins og gengur og gerist hjá ófötluðum (Margrét 

Margeirsdóttir, 2001). 

 

1.2. Kenningar Wolfensberger 

Í Bandaríkjunum í kringum 1970 endurskilgreindi félagsfræðingurinn Wolf Wolfensberger 

kenningar um eðlilegt líf (normaliseringu) út frá hefðum félagsvísinda og heimspeki. 

 Wolfensberger kallaði kenningar sínar „social role valorization“ eða „gildisaukandi 

félagslegt hlutverk“. Hann ítrekaði að fólk með fötlun fengi þjálfun og hvatningu til þess að 

verða sem sjálfstæðast. Með áherslu á þjálfun og þroska fólks með fötlun fengi það félagsleg 

hlutverk og nyti virðingar. Þannig gæti fólk með fötlun gegnt störfum í þjóðfélaginu. Fólk með 

fötlun ætti einnig að nota almenn þjónustuúrræði í stað sérúrræða og fá þannig tækifæri til að 

umgangast ófatlað fólk.  

Wolfensberger benti á leiðir til þess að vinna gegn neikvæðum viðhorfum og stimplun. 

Í þeim voru dregnar fram jákvæðar hliðar og áhersla lögð á að þroska þá hæfileika sem 
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einstaklingurinn hefur til að bera. Veita honum tækifæri til menntunar, félagslegs og andlegs 

þroska (Margrét Margeirsdóttir, 2001).   

Kenningar Nirje, Wolfensberger og annarra hafði mikil áhrif á Norðurlöndunum til hins 

betra. Barátta fatlaðra er þó alls ekki lokið og hugmyndir Wolfensberger um gidisaukandi 

félagslegt hlutverk, það er að fatlaðir njóti sérstakrar virðingar hafa því miður ekki enn ræst.  

 

1.3. Söguleg þróun á Íslandi 

Frá því á 19. öld tilheyrði fólk með fötlun undir almenna löggjöf um framfærslu fátækra 

samkvæmt fátækralögum frá 1907 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Árið 1930 var farið að reisa 

Sólheima í Grímsnesi sem átti að vera heimili fyrir munaðarlaus börn en börn með fötlun fluttu 

einnig þangað. Í kjölfarið eða árið 1936 voru samþykkt lög um fávitahæli til þess að fleiri börn 

með fatlanir gætu flutt á stofnun. Þessi lög gerðu ráð fyrir því að öll þjónustan færi fram innan 

veggja stofnunarinnar. Árið 1952 tók Kópavogshæli til starfa en það var stærsta og 

fjölmennasta sólarhringsstofnunin fyrir fólk með fötlun á Íslandi (Guðrún Stefánsdóttir, 2008). 

Lög um fávitastofnanir frá 1967 gerðu fyrst ráð fyrir því að fólk með fötlun sækti þjónustu utan 

veggja stofnunarinnar. Þessi lög báru keim af þeirri stefnu í málefnum fatlaðra sem var við lýði 

á Norðurlöndunum því áður en þau voru samin var yfirmaður í málefnum fatlaðra í Danmörku 

fenginn til þess að gera úttekt á stöðu mála hér. Í nýju lögunum var aukin áhersla á þjálfun, 

uppeldi og kennslu.   

Ný Lög um aðstoð við þroskahefta voru samþykkt á Alþingi árið 1979. Þessi lög 

mörkuðu tímamót í málefnum fólks með fötlun. Þar birtist í fyrsta sinn ný hugmyndafræði um 

jafnrétti, eðlilegt líf og rétt til fullrar þátttöku í samfélaginu á borð við aðra (Brynhildur 

Flóvens, 2004). Hagsmunasamtökin Þroskahjálp voru stofnuð 1976 og beittu þau sér fyrir því 

að það yrðu ein lög í landinu um málefni fólks með fötlun. 1983 tóku í gildi lög um málefni 

fatlaðra sem voru fyrstu heildarlögin um allt fatlað fólk á Íslandi. Sambærilegar áherslur voru í 

þessum lögum og þeirri stefnu sem ríkti í málefnum fatlaðra á Norðurlöndum. Lögð var áhersla 

á að byggja sambýli og réttur fólks með fötlun að sækja almenna þjónustu var ítrekaður. Það 

sem var nýtt í þessum lögum var sú stefna að undirbúa fatlað fólk til þess að taka þátt í 

samfélaginu (Guðrún Stefánsdóttir, 2008).  Lög um málefni fatlaðra síðan 1996 gera síðan ráð 
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fyrir fullri þátttöku fatlaðra í samfélaginu og rétti þeirra til þess að sækja sér almenna þjónustu 

s.s. í sinn heimaskóla. 

Miklar breytingar hafa orðið á lífi fólks með fötlun.  Hugmyndafræði um fulla þátttöku 

fólks með fötlun og krafan um eðlilegt líf verður æ háværari. Full þátttaka í samfélaginu felur í 

sér að fatlaðir hafi sama aðgang að þeim stofnunum sem hinn almenni borgari notar, 

grunnskólanum þar á meðal. Þessi lög eru komin til framkvæmda, nemendur með fötlun geta 

nú sótt sinn heimaskóla. Til að allt gangi upp þurfa skólarnir að aðlaga sig þessum breytingum 

og stendur það ferli enn yfir. 

 

1.4. Þróun í skólamálum 

Á undanförnum áratugum hafa aðstæður fólks með fötlun á Íslandi og í vestrænum ríkjum 

gjörbreyst. Kenningar um blöndun og eðlilegt líf hafa haft mikil áhrif á jafnréttisbaráttu 

fatlaðra og annarra minnihlutahópa. Hér á landi hefur verið litið til hugmynda og þróunar á 

velferðakerfi Norðurlanda og kenningar t.d. Nirje hafa mótað vinnu við uppbyggingu á 

þjónustu við fatlaða (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  Þróun í skólamálum fatlaðra hefur haldist 

í hendur við almenna þróun í málefnum þeirra. Einn skóli fyrir alla er stefna sem á rætur sínar 

að rekja til Norðurlanda í kringum 1980.   

Í Reykjavík var fyrsti sérskólinn stofnaður 1961. Það var Höfðaskóli og hafði hann það 

að markmiði að veita kennslu börnum á aldrinum 7-16 ára sem ekki áttu samleið með öðrum 

vegna greindarskorts (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Hann stækkaði hratt og árið 1972 fékk 

hann nýtt húsnæði og nýtt nafn, Öskjuhlíðarskóli. Hann starfaði samkvæmt reglugerð um 

sérkennslu sem tók gildi í júní 1977 og átti að sinna öllum börnum með fötlun á Íslandi.   

Í reglugerð um sérkennslu frá 1977 segir að meginstefnan skuli vera sú „að sem flestir 

nemendur stundi nám í almennum grunnskóla, sem veiti þeim sérkennslu og uppeldislega 

meðferð við þeirra hæfi í sem nánustum tengslum við aðra kennslu og almennt skólastarf 

(Reglugerð um sérkennslu, 270/1977). Á þessum tíma voru líka stofnaðar sérdeildir og 

hjálparbekkir, allt til þess að koma á móts við börn sem ekki gátu verið í venjulegum bekk. 

Ekki var gert ráð fyrir því að öll börn gætu sótt sinn heimaskóla. Í sérkennslu almennt var á 
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þessum tíma einblínt á fötlunina og vitsmunaþroskann, td. með því að mæla greindarvísitölu og 

miða flokkun í bekki við hana.   

Þróun skólamála á Íslandi hefur haldist í hendur við þær alþjóðlegu samþykktir sem við höfum 

átt aðild að. Á níunda áratugnum var farið að tala um heiltæku skólastefnuna eða „skóla fyrir 

alla“ á Íslandi (Jóhanna G. Kristjánsdóttir, 1994). Árið 1994 var haldin alþjóðleg ráðstefna á 

Salamanca á Spáni um menntun barna með sérþarfir. Ísland var meðal þeirra 92 ríkja sem 

sendu fulltrúa á ráðstefnuna ásamt 25 fulltrúum alþjóðlegra samtaka. Á ráðstefnunni var 

samþykkt yfirlýsing sem fjallar um rétt allra einstaklinga til náms, svokölluð Salamanca 

yfirlýsingin. Samvæmt Brynhildi G. Flóvens fjallar 2. grein um menntun án aðgreiningar: 

Að menntun sé frumréttur hvers barns og skylt sé að gefa því kost á að ná og viðhalda 

viðunandi stigi menntunar.  Börn séu mismunandi og hafi sérstök áhugamál, hæfileika 

og námsþarfir.  Einstaklingar með sérþarfir á sviði menntunar skulu hafa aðgang að 

almennum skólum og þar beri að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum í þeim 

anda að mið sé tekið af barninu.  Einnig kemur þar fram að skólar séu virkasta aflið til 

að sigrast á hugarfari mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, 

móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun öllum til handa (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004, bls. 117).  

Þessi yfirlýsing kallaði fram breytingar á lagasetningu og reglugerðir varðandi skólamál á 

Íslandi.  

Á alþjóðlegri ráðstefnu Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO)  í 

Dakar árið 2000 var samþykkt yfirlýsing um menntun fyrir alla (Menntamálaráðuneytið, 2002).  

Þar er gengið lengra í því að skólarnir eiga að starfa án aðgreiningar. Þessi yfirlýsing hefur 

verið höfð að leiðarljósi í skólastarfi síðan. Fjöldi sérdeilda hefur verið lagður niður, fötluð 

börn eru mörg í almennum bekkjum og miklar breytingar hafa átt sér stað í skólakerfinu. 

 

1.5. Skóli án aðgreiningar  

Hugmyndir um menntun án aðgreiningar eru viðbrögð við margbreytileika nemenda og 

kröfunni um að þróa fjölbreytt skólastarf sem kemur til móts við alla nemendur. Á Íslandi hefur 
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skóli án aðgreiningar verið skilgreindur sem almennur skóli sem tekur á móti öllum nemendum 

í sínu skólaumhverfi og kemur til móts við námsþarfir þeirra í almennum bekkjardeildum 

(Arthur Morthens, Grétar L. Marinósson, 2002). Yfirlýsing um skóla án aðgreiningar er 

hugmyndafræðileg en fjallar ekki um þær aðferðir sem beita skuli til þess að ná henni fram.  

„Skóli án aðgreiningar fjallar ekki um það hvernig við komum fötluðum nemendum fyrir í 

almennum skólum, heldur hvað það er að vera almennur skóli. Og raunar er varðar spurningin 

ekki bara það hversu móttækilegir skólarnir eru fyrir margbreytileika, heldur hversu 

móttækilegt samfélagið er fyrir margbreytileika“ (Ólafur Páll Jónsson, 2009, bls. 4).  

Árið 2002 samþykkti fræðsluráð Reykjavíkur nýja stefnumótun sem skólar hafa þurft 

að aðlaga sig að varðandi skipulag sérkennslu og kennsluhætti almennt. Stefnumörkunin kom 

til framkvæmda í skólum í Reykjavík í áföngum á árunum 2002-2004. Önnur sveitarfélög hafa 

fylgt Reykjavík fast á eftir. Í stefnumótunarskýrslunni er gerð grein fyrir þeim starfsháttum sem 

skólarnir eiga að tileinka sér til þess að koma á móts við breyttar áherslur í skólamálum, s.s. 

hvað varðar einstaklingsmiðað nám og sveigjanlega kennsluhætti. 
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2.  Fötlun 

 

Fötlunarfræði er ný fræðigrein sem hefur það að leiðarljósi að auka skilning á fötlun og  

aðstæðum fatlaðs  fólks.  Lykilspurning þessara nýju fræða er „Hvað er fötlun?“ og markmið 

þeirra er að leiðrétta ósýnileika fatlaðs fólks. Fötlunarfræði hvetja til rannsókna sem unnar eru í 

samvinnu við fatlaða og leggja áherslu á að þeir viti hvað þeim sé fyrir bestu.  

Skilningur þjóða á fötlun er margbreytilegur en þrátt fyrir mismunandi áherslur eru 

fræðimenn sammála í gagnrýni sinni á hið hefðbundna læknisfræðilega sjónarhorn og vilja 

þróa nýjan skilning á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Fötlunarfræðin hafa því þróast í 

ákveðnu sögulegu, fræðilegu og pólitísku samhengi tengdri kröfunni um fulla 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks.   

 

2.1. Læknisfræðileg sjónarhorn 

Læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun voru ráðandi í hinum vestræna heimi mestan hluta 

20. aldar.  Fötlun var álitin andstæða þess sem er heilbrigt og eðlilegt. „Hin læknisfræðilega 

nálgun felst í því að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um 

kennslu, meðferð, lækningu, endurhæfingu eða umönnun“ (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 

24).     

Ýmsir fötlunarflokkar urðu til með læknisfræðinni. „Í eldri flokkunarkerfum var 

eingöngu lögð áhersla á að skilgreina vanda hins þroskahefta út frá ástandi hans sjálfs.  

Félagslegir og menningarlegir þættir komu þar hvergi við sögu“ (Tryggvi Sigurðsson, 2008, 

bls. 41).   

Læknisfræðileg sjónarhorn byggja á því að niðurstöður greiningar gefi upplýsingar um 

eðli fötlunarinnar og afleiðingar en litlar vísbendingar um hvernig vinna eigi með hana t.d. í 

skólastarfi. Því miður er skólakerfið þannig að til þess að viðbótargreiðsla fáist með barni inn í 

skólann þarf viðurkennd greining að vera fyrir hendi. Þannig er oft beðið með eftirvæntingu 
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eftir því að barn fái greiningu til þess að skólinn geti veitt því stuðning. Það ferli getur tekið 

langan tíma og hindrað viðeigandi íhlutun.   

 

2.2. Breska félagslega líkanið 

Hugmyndir um breska líkanið er grundvallað á samtökum fólks með fötlun í Bretlandi, UPIAS 

(Union of the Physically Impariered Against segreegation). Samtök þessi gáfu út yfirlýsingu 

árið 1976 þess efnis að fólk „ ... með skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé 

afleiðing þeirra undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í 

samfélaginu“ (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 29). Líkanið tengist baráttu fatlaðs fólks gegn 

innilokun á stofnun, útilokun frá vinnumarkaði, fátækt o.fl.  Lykilatriði er að greina á milli 

líffræðilega þátta (skerðingar) og félagslegra (fötlunar). Litið er á að fötlunin sé tengd þeim 

hindrunum sem mæta einstaklingnum í umhverfinu. Með öðrum orðum að það er ekki skerðing 

sjálf sem fatli fólk heldur neikvæð viðhorf til fötlunar í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

 

2.3. Norræni tengslaskilningurinn 

Norræni tengslaskilningurinn byggist á kenningum um eðlilegt líf og blöndum og þróaðist jafnt 

í Svíþjóð og Danmörku. Samkvæmt honum á fatlað fólk að taka þátt í samfélaginu og njóta 

almennrar þjónustu, svo sem að fara á hárgreiðslustofu utan stofnunar.  

Norræna tengslalíkanið byggir á því að horft er bæði til skerðingar og þess hvernig 

samfélagið kemur á móts við einstaklinginn. Það gengur ekki eins langt og breska líkanið hvað 

varðar orsakir umhverfis og samfélags fyrir fötlunum. Í norræna tengslaskilningnum er horft 

aðallega á þrjú atriði, að fötlunin sé misræmi milli einstaklingsins og umhverfis, að hún sé 

aðstæðubundin og loks að hún sé afstæð (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Í norræna tengslalíkaninu er ekki ætlast til þess að fatlað fólk lagi sig eingöngu að 

umhverfinu heldur að umhverfið sé aðlagað að þörfum fatlaðs fólks. Í stað þess að endurhæfa 
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og hjálpa einstaklingnum á samfélagið að veita honum þjónustu við hæfi (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).   

 

2.4. Samanburður 

Það sem skilur á milli þessa hugmynda er ólíkur skilningur á fötlun. Læknisfræðilegi 

skilningurinn er bundinn því að greina það sem er að og reyna að bæta það sem miður er. 

Alþjóðleg flokkunarkerfi um fötlun eru dæmi um læknisfræðilegt sjónarhorn. Í 

flokkunarkerfum er reynt að samræma skráningu og flokkun sjúkdóma og slysa. Í þeim er 

gerður greinamunur á hugtökunum skerðing, fötlun og hömlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008).  

 Félagslegi skilningurinn á fötlun beinir sjónum sínum að því hvernig samfélagið tekur 

á móti hinum fatlaða. Aðgengi og viðhorf eru þar lykilhugtök og forsendan fyrir því að fólk 

með fötlun geti borið höfuðið hátt (Rannveig Traustadóttir, 2006). Samkvæmt félagslega 

líkaninu er gert ráð fyrir fjölbreyttum nemendahópi í hverjum skóla, þar sem fötlun 

einstaklinga er talin hluti þessa fjölbreytileika og horft á styrkleika nemenda í stað veikleika. 
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3.  Lög og reglugerðir 

 

Árið 1996 færðust grunnskólar frá ríkinu til sveitafélaga. Lög, reglugerðir og aðalnámskrá 

grunnskóla marka ramma um starfið svo og stefna og ákvarðanir í menntamálum. Innan þessa 

ramma hafa skólarnir haft frjálsar hendur um skipulag og framkvæmd skólastarfsins. 

Í lögum um málefni fatlaðra stendur að tryggja skulu fólki með fötlun jafnrétti og 

lífskjör á við aðra þjóðfélagsþegna. Þá skuli skapa því skilyrði til þess að lifa eðlilegu lífi. 

Fötluðum skal ætíð veitt þjónusta samkvæmt almennum lögum áður en grípa þarf til sérlaga. 

Með almennum lögum er til dæmis átt við lög um heilbrigðisþjónustu, lög á sviði skólamála, 

atvinnumála og lög um almannatryggingar. Lög um málefni fatlaðra, nr. 59/1992, eru sérlög 

sem taka til velferðarþjónustu við fatlaða sem ekki er tryggð samkvæmt öðrum lögum, s.s. lög 

um aðgengismál og ferðaþjónustu (Lög um málefni fatlaðra nr. 59/1992).   

 

3.1. Grunnskólalög 

Þegar lög um grunnskóla 1996 voru samin var Salamanca yfirlýsingin um skóla fyrir alla höfð 

að leiðarljósi. Nýjar áherslur og krafa um breytt viðhorf í garð nemenda með fötlun urðu 

veruleika. Í júní 2008 tóku í gildi ný lög um grunnskóla. Með nýju lögunum varð nokkur 

breyting á þeirri umgjörð sem skólarnir starfa í og er eitt af markmiðum laganna að auka 

sjálfstæði skólanna og draga  úr miðstýringu. Grundvallarréttindi til náms eru að sjálfsögðu hin 

sömu en opnað er enn frekar á möguleika skólanna til að mæta hverjum nemenda á hans 

forsendum.   

Í 2. grein grunnskólalaganna er farið yfir hlutverk grunnskólans. Þar er sagt að í 

samvinnu við heimilin á grunnskólinn að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku 

þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af 

umburðalyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við 

að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska velferð og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla, 2008).  
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Í 13. grein er fjallað um rétt nemenda. Þar stendur:  

Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur eiga rétt á kennslu við sitt hæfi og 

hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan. Grunnskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur 

finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta  bernsku 

sinnar í öllu starfi á vegum skólans. Nemendur eiga rétt á  því að koma sjónarmiðum 

sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og 

aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er (Lög 

um grunnskóla, 2008).   

Mjög mikilvægt er að skólar taki þessa grein sér til fyrirmyndar og finni lausn á málum sem 

upp geta komið, s.s. vegna aðgengismála. Eins er réttur nemenda til þess að tjá sig og að á þá sé 

hlustað skilyrðislaus. 17. greinin er um nemendur með sérþarfir. Þar stendur:   

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla 

án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis.  Nemendur sem eiga erfitt 

með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika  

og /eða fötlunar sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með leshömlun, 

langveikir nemendur og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á 

sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir (Lög um grunnskóla, 2008).  

Í nýju lögunum um grunnskólann fer ekki á milli mála réttur barns með fötlun að sækja nám í 

sínum heimaskóla. Skólinn á að mæta öllum nemendum og veita stuðning ef þess þarf. Þessi 

ákvæði hafa kallað á aðkomu fleiri starfsstétta að skólastarfi, s.s. þroskaþjálfa.   

 

3.2. Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskólans skilgreinir og lýsir þeim námsmarkmiðum sem grunnskólinn á að 

stefna að. Í aðalnámskránni er lögð áhersla á jafnrétti til náms. Einnig er lögð áhersla á veita 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins. Endurskoðun á aðalnámskrám grunnskólanna fór 

fram á árinu 2006. Ekki voru gerðar róttækar breytingar en orðalag og fleira breyttist í 

samræmi við ný lög:  
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Grunnskólinn skal leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við eðli og 

þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins.  Grunnskólar eiga að taka við 

öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska.  Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, 

afburðagreind og greindaskert og allt þar á milli, börn úr afskekktum byggðarlögum, 

börn úr minnihlutahópum sem skera sig úr hvað varðar mál, þjóðerni eða menningu.  

Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006, bls. 8). 

Samstarf foreldra og skóla er mikilvægt. Í aðalnámskránni er talað um að foreldrar eða 

forráðamenn beri ábyrgð á uppeldi og menntun barnsins en grunnskólinn sjái um að fræða og 

taka þátt í félagslegri mótun þess. Með breyttum áherslum starfa þroskaþjálfar í grunnskólum 

og snýst starf þeirra að miklu leyti um þjálfun í félagsfærni nemenda með fötlun og fræðslu til 

starfsmanna um fatlanir með viðhorfabreytingu að leiðarljósi. 
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4. Þroskaþjálfar 

 

Gæslusystraskóli Íslands var stofnaður árið 1958 við Kópavogshælið.  Í lögum um 

fávitastofnanir kemur fram að við aðalfávitahæli ríkisins skuli reka skóla til að sérmennta fólk 

til fávitagæslu og skuli forstöðumaður gegna starfi skólastjóra (Lög um fávitastofnanir, 1967). 

Gæslusystranámið var sniðið að danskri fyrirmynd sem tveggja ára verklegt og bóklegt nám.  

Kennslan fór fram á Kópavogshæli undir leiðsögn hjúkrunarfræðings.  Nemarnir gengu í 

sérstökum búningi sem var blár kjóll með hvítri svuntu. Þeir báru kappa með blárri rönd á höfði 

en þegar gæslusystir lauk náminu fékk hún hvítan kjól og hvítan höfuðkappa. Laun við útskrift 

voru sambærileg við laun ljósmæðra, fóstra og lögreglumanna sem þóttu góð. Félag 

gæslusystra var stofnað 7 árum eftir stofnun skólans (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Árið 1971 var nafni skólans breytt í Þroskaþjálfaskóla Íslands.  Skólinn var undir 

heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytinu til 1991. En þá færðist hann undir 

menntamálaráðuneytið og hefur verið undir því ráðuneyti síðan. 1977 lengdist námið í 3 ár. 

Þroskaþjálfaskóli Íslands sameinaðist Kennaraháskóla Íslands 1997 og síðan sameinaðist 

Kennaraháskóli Íslands Háskóla Íslands 1. júlí 2008 og varð eitt fimm sviða þar (Háskóli 

Íslands, 2008).  

Í umhverfi samtímans þar sem skólastarf miðar að þörfum og þjónustu hafa 

þroskaþjálfar fundið sér vettvang þar sem þeirra er þörf. Í skóla án aðgreiningar liggja tækifæri 

sem styrkja stéttina og víkka út starfsumhverfið. 

Ný fræðileg sjónarhorn og nýjar pólitískar og siðferðilegar kröfur eru uppi varðandi 

fatlað fólk ... þessar nýju áherslur samræmast vel þeim áherslum sem hafa verið ríkjandi 

innan þroskaþjálfastéttarinnar frá upphafi. Það má því segja að þau gildi sem 

þroskaþjálfastéttin hefur barist fyrir og lagt áherslu á hafi orðið ofaná. Samfélag án 

aðgreiningar kallar á marga þroskaþjálfa (Rannveig Traustadóttir, 2004). 
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Í starfskenningu þroskaþjálfa stendur:  

Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er grundvölluð í lögum, reglugerðum og siðareglum 

þroskaþjálfa. Þroskaþjálfun byggir á breiðum fræðilegum grunni sem grundvallast 

meðal annars í uppeldis-, félags-, heilbrigðis-, sálar- og siðfræðum. Starfshættir 

þroskaþjálfa miða að því að rannsaka og tileinka sér nýjustu stefnur og strauma með 

hagsmuni fólks að leiðarljósi. Þroskaþjálfar miðla af þekkingu sinni og eru ráðgefandi 

sérfræðingar í að móta og innleiða nýjungar í þjónustu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2007). 

Eitt af meginhlutverkum þroskaþjálfa er að standa vörð um réttindi fólks með fötlun. Þetta 

hlutverk á ekki síður við í störfum þroskaþjálfa í grunnskólum þ.e. að standa vörð um rétt 

nemenda með fötlun. Í þeirri hugmyndafræði sem einkennir fagið er mikilvægt að þroskaþjálfar 

haldi tryggð við mannúð, réttsýni, viðhorf og virðingu fyrir einstaklingnum á nýjum 

starfsvettvangi sem grunnskólinn er (Huldís Franksdóttir, 2007). 

Starfskenning þroskaþjálfa á að endurspegla það sem þroskaþjálfar standa fyrir og lýsa 

hugmyndafræðinni að baki. Starfskenningin er bæði fagleg og persónuleg. Fagleg þar sem hún 

byggir á fagmenntuninni, siðareglum fagstéttarinnar og hugmyndafræði, persónuleg að því að 

hún byggir á gildismati, viðhorfum og reynslu. Í starfskenningu þroskaþjálfa er einnig talað um 

mikilvæga þætti í störfum þroskaþjálfa, s.s. réttindabaráttu og réttindagæslu. „Stéttin hefur frá 

upphafi barist fyrir bættum kjörum fatlaðs fólks og rutt brautina til jafnari tækifæra og 

jafnréttis“ (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Í grein Laufeyjar I. Gunnarsdóttur þroskaþjálfa 

sem birtist í Fagblaði Þroskaþjálfafélags Íslands 2004 talar hún um gagnsemi þroskaþjálfunar í 

skóla án aðgreiningar. Hún segir viðhorfafræðslu og ráðgjöf þroskaþjálfa gegna lykilhlutverki í 

að stuðla að sameiginlegri sýn á þarfir barna með fatlanir, innan skóla og utan. Þar af leiðir að 

markmið verða skýrari, unnið sé að aukinni færni og þátttöku nemenda með fatlanir.  

Þroskaþjálfun er lögverndað starf. Samkvæmt Reglugerð um störf, starfvettvang og 

starfshætti þroskaþjálfa frá 1987 geta þeir einir starfað sem þroskaþjálfar sem hafa leyfi frá 

heilbrigðisráðherra og lokið hafa prófi hér á landi eða eru með menntun erlendis frá sem metin 

er sem sambærileg þroskaþjálfamenntuninni hér á landi.  Það er óheimilt að ráða aðra í 

þroskaþjálfastörf en þá sem hafa þroskaþjálfapróf (Reglugerð um störf, starfsvettvang og 
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starfshætti þroskaþjálfa, 1987). Í 1. grein í Siðareglum þroskaþjálfa segir: Þroskaþjálfi beitir 

fagþekkingu sinni í því skyni að bæta lífsskilyrði og lífgæði skjólstæðinga sinna (Siðareglur 

þroskaþjálfa, 1997). Í annarri grein segir að þroskaþjálfi skuli ávallt standa vörð um réttindi 

skjólstæðinga sinna. Hann skuli 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. Virðing og umhyggja fyrir 

skjólstæðingum og aðstandendum þeirra skal því vera grunnur í starfi þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Ísland, 2009). 

Í siðareglunum kemur skýrt fram að þjónustuskylda þroskaþjálfa felur meðal annars í 

sér að stuðla að bættum lífskilyrðum og lífsgæðum einstaklinga með fötlun. Í starfi 

þroskaþjálfa geta aðgerðir sem leiða til betri lífsskilyrða gengið gegn réttindum skjólstæðinga 

að einhverju leyti. Vandi þroskaþjálfa er því að meta og takast á við togstreituna um að virða 

sjálfræði á sama tíma og gætt er velferðar. Forðast þarf forræðishyggju sem felur í sér vanmat á 

hæfni einstaklingsins þar sem gripið er fram fyrir hendur hans í aðstæðum sem hann ætti að 

ráða við sjálfur. Í tilfelli nemanda með fötlun í almennum grunnskóla þarf að skoða allar 

aðstæður vel og meta hvort viðkomandi nemandi sé fær um að taka ábyrgð og ákvarðanir sér til 

handa. Fagfólki ber skylda til að aðstoða einstaklinginn og upplýsa hann og fjölskylduna til að 

tryggja velferð hans en jafnframt virða sjálfræðið (Ástríður Stefánsdóttir og Vilhjálmur 

Árnason, 2004). 

Siðareglurnar eru settar til þess að bæta störf þroskaþjálfa og veita aðhald í starfi þeirra.  

Siðanefnd er starfandi hjá Þroskaþjálfafélaginu og tekur hún fyrir álitamál ef þau koma upp.   
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5. Fagskyldur 

 

Starfsvenjur og reglur viðkomandi skóla geta dregið úr því að fatlaður nemandi fái notið sín. 

Sumir skólar leggja mikið upp úr hópkennslu á meðan aðrir raða nemendum niður eftir getu. 

Fatlaður nemandi getur því fengið mismikil tækifæri til að ná bestu mögulegri færni og þroska. 

Starfsfólk skólanna getur einnig haft áhrif á afdrif nemanda með sínum viðhorfum og viðmóti 

sem getur dregið úr eða eflt þroskaframvindu. Sérstaklega þarf að hafa í huga að nemandi með 

fötlun hefur ekki sömu forsendur og ófatlaður nemandi til að berjast fyrir réttindum sínum og 

getur ekki valið þroskaþjálfa, kennara eða skóla. 

„Þegar fólk tekur að sér að sinna sérhæfðum störfum hættir það ekki að vera siðferðisverur. 

Sérhver manneskja ber hinar almennu siðferðisskyldur með sér inn í heim starfsgreinarinnar og 

verður því að inna starf sitt af hendi án þess að bregðast þeim“ (Sigurður Kristinsson, 1991, bls. 

19).  Fólk sem tekur að sér ákveðin störf í samfélaginu eins og störf þroskaþjálfa, skuldbindur 

sig við ákveðnar fagskyldur og siðareglur. Fagskyldur eiga að standa vörð um velferð 

skjólstæðings. Því er mikilvægt að fagfólk þekki fagskyldur stéttar sinnar mjög vel. Fagskyldur 

þroskaþjálfa og annarra stétta sem vinna með fólki byggjast yfirleitt upp á fjórum grunnþáttum 

en þeir eru: 

- Frumskuldbindingar starfsins 

- Hæfnisskyldur 

- Félagslegar skyldur 

- Skyldur við stéttarsystkinin (Ástríður Stefánsdóttir, 2008). 

Frumskuldbinding starfsins er grundvallarþáttur starfsins og í siðareglum þroskaþjálfa 

kemur skýrt fram hvað átt er við með frumskuldbindingu en það er að sinna þörfum 

skjólstæðinga sinna. Þroskaþjálfar beita fagþekkingu sinni til að bæta lífsgæði með virðingu og 

umhyggju að leiðarljósi. Hæfnisskyldan felst í að fagstéttin skuldbindur sig til að auka og 

viðhalda þekkingu sinni bæði siðferðislega, þekkingarlega og verklega. Í félagslegu skyldunni 

felst að fagstéttin skuldbindur sig til að reyna að eyða fordómum í samfélaginu gagnvart 

skjólstæðingum sínum með fræðslu og virkri umræðu. Í skyldum við stéttarsystkinin felst að 
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fagstéttin skuldbindur sig til þess að virða samstarfsfólk sitt og stéttarsystkini og stuðla að 

góðum anda í stéttinni.  

Kostir þess fyrir fagstétt að eiga skráðar siðareglur eru margir. Má meðal annars nefna 

að með þeim er fagstéttin búin að gera sáttmála um í hverju helstu skyldur starfsins felast og 

þær hvetja til þess að vandað sé til verka. Hver þroskaþjálfi sem hefur kynnt sér vel 

siðareglurnar ætti því að vera mun betur undir það búinn að takast á við þær skuldbindingar og 

þau verkefni sem í starfinu felast (Sigurður Kristinsson, 1991).  

Samkvæmt siðareglum er forgangsatriði í starfi þroskaþjálfa að vinna með viðhorf og 

virðingu samfélagsins alls. Í hverjum grunnskóla er oft aðeins einn þroskaþjálfi.  Hætta er því á 

faglegri einangrun. Endurmenntun og virk umræða er því mikilvæg fyrir þroskaþjálfa í 

grunnskólum til að efla fagvitund og samheldni þeirra. 
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6. Starfslýsingar 

 

Frá því að sveitarfélögin tóku við rekstri grunnskólanna 1996 hefur orðið mikil þróun í 

skólamálum. Að samræma sýn skólamála er eitt af því sem þeir hafa lagt áherslu á og hefur 

Samband íslenskra sveitarfélaga gefið út í skýrslu sem inniheldur framtiðasýn fyrir 

grunnskólanna til 2020. Þar kemur fram að með flóknara starfsumhverfi, þurfa verkferlar, 

væntingar og ábyrgðasvið, ásamt einstaklingsbundnum starfslýsingum og hæfniskröfum að 

vera til staðar (Framtíðarsýn fyrir grunnskólastarf til 2020, 2008).   

Starfslýsingar ættu því að vera til á hverjum vinnustað en í kjarasamningum eru ákvæði 

sem styðjast skal við þegar þær eru unnar. Hér verður fjallað um starfslýsingar þroskaþjálfa hjá 

Menntasviði Reykjavíkurborgar. Þessar starfslýsingar voru gerðar til þess að þroskaþjálfar og 

skólastjórnendur í grunnskólum hefðu viðmið um hvernig starfslýsing þeirra gæti litið út. Í 

samtali við Salóme Þórisdóttur formanns Þroskaþjálfafélags Íslands eru þessar starfslýsingar 

unnar af hópi sem var settur saman fyrir grunnskólann. Salóme sagði að mikilvægt væri að 

þroskaþjálfar væru sveigjanlegir í starfi því  starfsvið þroskaþjálfans væri svo fjölbreytt. Starf 

þroskaþjálfans gæti breyst milli ára eða tímabila því hvað væri verið að þjálfa hverju sinni 

(Salóme Þórisdóttir, munnleg heimild, 8. september 2009).  

Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum frá Menntasviði Reykjavíkurborgar skiptast í 

ábyrgðasvið og helstu verkefni þroskaþjálfa. Þroskaþjálfi í grunnskóla ber að veita nemenda 

með fötlun umönnun og þroskaþjálfun. Hann ber ábyrgð á sérstökum verkefnum sem koma að 

nemandanum s.s. atferlisþjálfun. Samskipti við fjölskyldur fatlaðra nemenda eiga að vera í 

höndum þroskaþjálfa. Þroskaþjálfinn skal kynna fyrir öðru starfsfólki fatlanir og veita 

upplýsingar um sérþarfir nemenda með fötlun. Hann á einnig að standa vörð um réttindi 

nemenda með fötlun og stuðla að því að þeir fái góða þjónustu (Reykjavíkurborg, 2006).  

Helstu verkefni þroskaþjálfa er að gera einstaklingsnámskrá í samráði við kennara, 

foreldra og aðra. Hann á auk þess að vinna færni-,  þroska- og námsmat í samráði við fleiri.  

Þroskaþjálfi á að skipuleggja þjálfunaraðstæður fyrir börn sem þess þurfa. Hann heldur síðan 
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skila- og samráðsfundi með þeim sem koma að barninu hverju sinni. Fræðsla og ráðgjöf um 

fatlanir eða þroskafrávik er hlutverk þroskaþjálfa og að boða rétt viðhorf hverju sinni.   

Þroskaþjálfa ber að taka þátt í vinnuhópum og/eða teymisvinnu. Hann þarf einnig að eiga 

samskipti við aðrar stofnanir s.s. Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og Menntasviði 

Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, 2006). 

Starfslýsingin styrkir þroskaþjálfa í starfi og rammar inn þau verkefni sem hann á inna 

af hendi. Að vinna með nemendum með fötlun krefst mikils áhuga og metnaðar. Gott skipulag 

og góð samskipti er forsenda þess að starfið sé markvisst og sýnilegt.   
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7. Starfsaðferðir 

 

Verksvið þroskaþjálfa er fjölbreytt og munum við fjalla um nokkrar þjálfunarleiðir sem eru 

viðurkenndar og algengar í grunnskólum. Val okkar á þessum leiðum byggist á starfslýsingu 

þroskaþjálfa og eigin reynslu í starfi. Þessi er kafli er hugsaður sem kynning á þjálfunarleiðum 

fyrir þroskaþjálfa.  

 

7.1 Einstaklingsáætlun 

Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um jöfnun tækifæra fatlaðra er lögð þung áhersla á að menntun 

fatlaðra verði óaðskiljanlegur hluti af mótun námskráa, áætlanagerð og skipulagi skóla í 

menntakerfi allra aðildarríkja (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  

Þroskaþjálfa í grunnskóla ber að sjá um áætlanagerð fyrir skjólstæðinga sína samkvæmt 

starfslýsingu. Einstaklingsáætlun er í raun verkskipulag sem krefst áætlunar og upplýsinga um 

umfang og markmið. Taka þarf mið af styrk- og veikleikum og markmið þurfa að vera 

mælanleg, einföld og raunhæf. Stefnt er að því að nemandinn öðlist sem mest sjálfstæði og geti 

notið hæfileika sinna. Samvinna skal höfð við foreldra og barnið sjálft.    

Í dag er lögð áhersla á að hlusta á raddir nemenda sem hafa notað einstaklingsáætlun og 

læra af þeim. Í bókinni Freaks, Geeks and Asperger Syndrome segir Luke Jackson skemmtilega 

frá upplifun sinni sem barn með fötlun inn í almennum skóla. Hann er mjög einlægur þar sem 

hann lýsir sér sem ferhyrningi sem passi illa inn í hringlaga kerfi skólans (í lauslegri þýðingu 

höfunda):  

Námskráin getur verið þannig útbúin að hún henti barninu, frekar en að reyna að troða 

barninu inn í skólanámskrána. Þetta er nýtt fyrir mér og ég held að það sé frábært fyrir 

mörg börn sem hreinlega passa ekki inn í skólann. Fyrir suma er skólinn eins og að 

troða ferhyrningi inn í hringlaga gat. Í dag hefur gatið (skólinn) aðlagað form sitt aðeins 

til að mæta mér og ferhyrningurinn (ég) hef líka reynt að slípa hliðarnar til að passa 
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betur í gatið. Fyrir nokkrum árum leið mér mjög illa í skólanum. En í dag mæti ég meiri 

skilningi (Luke Jackson, 2002, bls. 134). 

Meistaraverkefni Guðnýjar Stefánsdóttur þroskaþjálfa frá 2008 fjallar um þær aðferðir 

sem notaðar eru við þjálfun og kennslu barna með einhverfu í grunnskólum. Rannsóknin 

hennar byggir á svörum 17 starfsmanna í grunnskólum sem vinna með einhverfum nemendum. 

Í rannsókn Guðnýjar kemur fram að í grunnskóla eigi barn að fá aðstoð á öllum þeim sviðum 

þar sem um seinkaða færni er að ræða, jafnframt fái barnið tækifæri til að þróa áfram styrkleika 

sína. Rannsókn Guðnýjar leiddi í ljós að þótt einstaklingsmiðaðar áætlanir væru gerðar  hjá 

öllum nema einum þátttakanda var framkvæmd þeirra ekki nógu markviss: „Niðurstöður sýna 

að þátttakendur notuðu ekki heildstæðar áætlanir við þjálfun og kennslu. Aðferðir voru 

blandaðar og afar mismunandi  „Árangur þjálfunar- og kennslu var ekki metinn markvisst“ 

(Guðný Stefánsdóttir, 2008, bls 77). 

  Einstaklingsáætlun á fyrst og fremst að stuðla að markvissum vinnubrögðum og skýrri 

forgangsröðun í þjálfun með börn með fötlun. Innan grunnskólans er þetta ekki síst mikilvægt 

þar sem margir koma að málum nemandans og krafa er um námslegar og félagslegar skyldur. 

Einstaklingsmiðað nám er skilgreint í fjórum þáttum. Í fyrsta er greining á færni, í öðru 

markmiðsáætlun, í þriðja er að forgangsröðun og loks í fjórða þætti íhlutun og mat (Laufey I. 

Gunnarsdóttir, 2004).  

Við gerð einstaklingsáætlun þarf að huga að áherslum í aðalnámskrá grunnskóla.  

Aðalnámskráin gerir ráð fyrir því að þorri nemenda nái flestum markmiðum hennar. Engu að 

síður er það skylda hvers skóla að aðlaga námið að hverjum og einum því  nemendur eiga alltaf 

rétt á viðfangsefnum sem hentar þeim námslega og verklega (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006).  

Auk annarra markmiða í aðalnámsskrá grunnskóla þarf einstaklingsáætlun að fela í sér 

eftirfarandi færnisvið: félagsfærni og þátttaku í leik og starfi og færni við athafnir daglegs lífs 

(Viðmið um þjónustu við börn með alvarlegar þroskahamlanir, 2009).  Það þarf einnig að huga 

að þeim sérgreinum sem nemandanum ber að sækja í einstaklingsáætlun.  

Til þess að samræma vinnubrögð þroskaþjálfa varðandi einstaklingsáætlunargerð 

leggjum við til að unnið sé samkvæmt gátlistum (sjá fylgiskjöl). Þróunin hefur verið sú að 
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þroskaþjálfar vinna gjarnan einir og bera ábyrgð á áætlanagerð sem unnin er í samvinnu við 

aðra starfsmenn skólanna.  

Færni þarf að meta reglulega og athuga hvort markmiðum hafi verið náð. Æskilegt er að 

endurskoðun og mat á árangri sé unnið á nokkurra mánaða tímabili. Því er það trú okkar að 

matslistar og önnur verkfæri séu mjög gagnleg þroskaþjálfum. Bæði til að mat á framförum sé 

faglega unnið og ekki síst til að auka sjálfstraust og metnað í starfi.  

 

7.2. Matstæki 

Þegar unnið er mat á þroska og færni er tilgangurinn oftast tvíþættur. Í fyrsta lagi að skilgreina 

vanda barns og í öðru lagi að vinna að því að gera kennslu eða þjálfun barnsins markvissari 

(Einar Guðmundsson, 1996). Tilgangurinn er að meta veikleika og styrkleika til að öll þjálfun 

verði vel skipulögð og skilgreind. Einnig er mikilvægt að tekið sé tillit til áhugasviðs, hegðunar 

og líðan barns. Umhverfi og viðfangsefni þarf gjarnan að aðlaga eftir þörfum og færni hverju 

sinni. Við mat á færni og aðstæðum barna með fötlun hafa þroskaþjálfar það hlutverk að meta 

getu í daglegu lífi, félagsfærni og hegðun (Stefán J. Hreiðarsson, 2008). 

Þroskamat er grunnur að einstaklingsáætlun barns. Í rannsókn Guðnýjar Stefánasdóttur hafði 

enginn af þeim þátttakendum sem spurðir voru vitað til þess að mat á aðlögunarfærni eða 

námskrártengdar mælingar (Curriculum based measurement) hefðu verið notuð við mat á 

árangri (Guðný Stefánsdóttir, 2008). Við teljum mikilvægt að þroskaþjálfar nýti möt á þroska 

og færni sem til eru þannig að starfið verði faglegra og markvissara.   

 

7.2.1.  SFA – Skólafærni athugun 

Skólafærni athugun (School Function Assessment, SFA) er markbundið matstæki. 

Tilgangurinn er að meta þátttöku og færni 6 – 12 ára nemenda með sérþarfir.  „Með hugtakinu 

„skólafærni“ er átt við færni nemandans við mikilvæg viðfangsefni sem styðja eða efla þátttöku 

hans í námi og félagslegum samskiptum í skólaumhverfinu.“ (Snæfríður Þ. Egilson og Þóra 

Leósdóttir, bls. 3, 2009).  
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SFA matstækið er leið til að skipuleggja skólaumhverfi nemandans. Það samanstendur 

af spurningalistum sem fylltir eru út af einum eða fleiri fagmönnum sem þekkja til 

frammistöðu nemanda við ýmis viðfangsefni í skólanum. SFA gefur ítarlegar upplýsingar um 

færni nemanda við mismunandi aðstæður. Tilgangur þess er ekki að meta undirliggjandi 

þroskaþætti né heldur þekkingu eða leikni sem lýtur að bóknámi (Coster o.fl., 1998). Höfundar 

SFA eru Wendy Coster, Theresa Deeney, Jane Haltiwanger og Stephen Haley. Þau eru öll með 

menntun og reynslu á mismunandi sviðum eða sem iðjuþjálfi, sálfræðingur, sjúkraþjálfi og 

sérkennari, en sérfæft sig en hafa sérhæft sig í kennslufræðum. 

SFA skiptist í þrjá meginhluta, þátttöku, stuðning við viðfangsefni og færni við athafnir. Í 

fyrsta hluta er þátttaka nemanda metin við sex mismunandi aðstæður í skólanum: 

a) almenn kennslustofa,  

b) skólalóð/frímínútur,  

c) að fara í og úr skóla,  

d) snyrting/salerni,  

e) að fara um innan skóla og  

f) matmálstímar/nestistímar.  

Í öðrum hluta er metið hversu mikinn stuðning nemandi fær við þau viðfangsefni sem 

nauðsynleg eru til þátttöku í námi. Aðstoð fullorðna og aðlögun umhverfisins er skoðað þ.e.  

stuðningur við viðfangsefni, aðstoð og aðlögun. Viðfangsefnum er einnig skipt í tvennt: 

a) Viðfangsefni sem reyna á líkamlega færni. 

b) Viðfangsefni sem reyna á vitræna færni og atferli. 

Í þriðja hluta er metin færni nemanda við ákveðnar athafnir sem tengjast skólastarfinu. Þar 

eru kvarðarnir 21 og hver þeirra inniheldur fjölda tengdra athafna sem eiga það sameiginlegt að 

krefjast almennrar færni nemanda, s.s. að fara um svæði, hafa samskipti, fylgja skólareglum og 

tjá þarfir sínar. Þessar tengdu athafnir eru notaðar til að skoða hvert viðfangsefni í öðrum hluta 

af meiri nákvæmni (Snæfríður Þ. Egilson og Þóra Leósdóttir, bls. 7, 2009). 

Við fyrirlögn SFA er gert ráð fyrir að sá framkvæmi hana þekki nemandann hvað best og 

hafi unnið með einstaklinginn í skólanum, s.s. þroskaþjálfi. SFA er þverfaglegt matstæki en 



 
 

29 
 

bæði er mögulegt að leggja SFA matið fyrir í heild eða valda hluta þess. Fyrirlögnin tekur tæpa 

tvo tíma í allt en má ná yfir 2-3 vikur. Handbókin er á ensku en ítarlegar leiðbeiningar, 

matshefti og kynningarhefti eru á íslensku. Úrvinnsla þeirra sem vinna úr upplýsingum og 

túlkun á niðurstöðum er háð því að viðkomandi hafi sérfræðiþekkingu, s.s. í iðjuþjálfun, 

sálfræði, þroskaþjálfun, sjúkraþjálfun eða sérkennslu. Einnig verður sá að hafa þekkingu á 

þroskafrávikum eða mismunandi fötlunum þeirra nemenda sem metnir eru (Coster o.fl., 1998). 

Einn helsti styrkleiki SFA eru að matið hentar öllum börnum með sérþarfir því athyglinni er 

ekki beint að þeirri hömlun eða fötlun sem barnið býr við (Snæfríður Þ. Egilson og Þóra 

Leósdóttir, 2009). 

SFA matið er þátttökumiðað sem þýðir að unnið er frá hinu víðtæka til hins sértæka (top-

down approach).SFA hentar vel við skráningu á árangri og áhrifum þjálfunar og inngripa. 

Einnig við öflun upplýsinga svo hægt sé að framfylgja lögum og reglum um skóla án 

aðgreiningar (Coster o.fl. 1998).  Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á notagildi SFA og 

upplýsingar um þær má finna í kynningarheftinu (Snæfríður Þ. Egilson og Þóra Leósdóttir, 

2009). 

Frammistaða og virkni nemenda með fötlun er hægt að meta. SFA beinir sjónum að atferli 

sem hefur þýðingu og fjallar ekki eingöngu um kröfur heldur tekur einnig til athafna við ýmsar 

aðstæður í skólanum. Notandanum er gert kleift að fá upplýsingar frá þeim sem þekkja 

nemandann um dæmigerða færni í skólanum. Með samvinnu allra fagaðila sem að 

nemandanum koma er mögulegt að finna einstaklings- og færnimiðuð markmið og skilgreina 

þjónustu samkvæmt þeim. Þannig auðveldar SFA mat á framförum og áhrifum þjálfunar. Mat á 

þátttöku og færni með SFA gefur skýra mynd af viðkomandi nemanda með fötlun og dregur 

fram það sem helst þarf að þjálfa (Snæfríður Þ. Egilson og Þóra Leósdóttir, 2009). 

Þroskaþjálfar sem vinna í grunnskólum þekkja vel til færni og þátttöku nemanda með fötlun 

í skólastarfinu. Einnig hafa þeir góða þekkingu á þroskafrávikum og mismunandi fötlunum og 

þeim erfiðleikum sem því fylgja. Því hafa þeir allar forsendur til að nota SFA með fötluðum 

nemendum í grunnskóla.  
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7.2.2.  Vineland - Mat á aðlögunarfærni. 

Í hugtakinu aðlögunarfærni er átt við að einstaklingur sé fær um að framkvæma nauðsynlegar 

daglegar athafnir til að geta átt sjálfstætt, innihaldsríkt líf miðað við aldur og þjóðfélag. 

Skilgreindir hafa verið þrír þættir aðlögunarfærni: málskilningur, athafnir daglegs lífs og 

félagsfærni. (Helga Kristinsdóttir, 2008). 

Eitt helsta viðfangsefni þroskaþjálfa í grunnskólum er að meta og vinna með 

aðlögunarfærni. Vineland Adaptive Behaviour Scales – Second Edition (VABS-II) er notað til 

að meta aðlögunarfærni barna og unglinga út frá viðtali við foreldra. Matstækið skiptist í fjögur 

svið; boðskipti, athafnir daglegs lífs, félagslega aðlögun og hreyfiathafnir. Hreyfiathafnir eru 

aðeins metnar hjá börnum yngri en 7 ára.  Meðaltal fyrir hvern aldursflokk er 100, frammistaða 

flestra liggur á milli 85 og 115. Miðað er við bandaríska stöðlun (Sparrow o.fl, 2005). 

Höfundar Vineland eru Sara S. Sparrow, Dommenic V. Cicchetti og David A. Balla en þau 

skilgreina aðlögunarfærni  eða hegðun sem framkvæmd daglegra athafna sem þarf til 

persónulegrar og félagslegrar hæfni. Í því felst að aðlögunarfærni er  aldurstengd og eykst því 

og verður flóknari með aldri. Hún er skilgreind út frá væntingum og stöðlum annarra þannig að 

fólk í umhverfi viðkomandi dæmir aðlögunarfærni eða hegðun viðkomandi. Aðlögunarfærni 

getur verið breytileg og því batnað eða versnað vegna utanaðkomandi áhrifa á borð við kröfur 

eða breytingar á umhverfi. Einnig er hún skilgreind út frá dæmigerðri frammistöðu en ekki 

getu. Þó svo að hæfni sé nauðsynleg til að framkvæma daglegar athafnir þá þarf einstaklingur 

að nýta hæfni sína þegar þess er þörf (Helga Kristinsdóttir, 2008). 

Með Vineland-II má einnig fylgjast með framvindu og árangri. Listinn er fylltur út í 

hálfopnu viðtali við foreldra eða forráðamenn. Áherslan er á að svarendur lýsi færni barnsins 

með eigin orðum. Hægt er að nota viðtalsformið til að gera ítarlegt mat á aðlögunarfærni en 

spurningalista til að afla upplýsinga um aðlögunarfærni á fljótlegan hátt. Nota má upplýsingar 

sem aflað er með Vineland-II til að setja saman áætlun sem byggir á styrk- og veikleikum 

einstaklingsins. Styrkleiki matstækisins felst í að upplýsingarnar sem það gefur nýtast við val á 

úrræðum og viðfangsefnum (Sparrow o.fl., 2005). Athuga þarf að fara varlega í túlkun 

niðurstaðna fyrir íslensk börn þar sem ekki eru til íslensk viðmið og því er ekki hægt að treysta 

á áreiðanleika þess. Þrátt fyrir það hefur Vineland nýst hvað best í mati á aðlögunarfærni. 
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7.3.  Þjálfun í félagsfærni 

Nemendur með fötlun eiga oft í félagslegum erfiðleikum og í samskiptavanda. Þroskaþjálfar í 

grunnskólum koma oft að félagsþjálfun þessara barna og er mikilvægt að þeir noti 

viðurkenndar þjálfunarleiðir til þess. Í aðalnámskrá grunnskólans segir að í samvinnu við 

heimilin beri grunnskólanum að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun nemenda. Með því er átt 

við hvers kyns framkomu, verknað og orðræðu sem snertir samskipti við aðra nemendur, 

kennara, annað starfsfólk skóla og aðra sem nemendur umgangast (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006). 

 Hvað er félagsfærni og hvernig er hægt kenna hana? Samkvæmt Ingibjörgu 

Haraldsdóttir sálfræðing er félagsfærni hegðun sem börn læra smátt saman allt sitt líf. Hún er 

því lærð hegðun. Þau læra af þeim sem þau umgangast s.s. foreldrum, systkinum og kennurum. 

Félagsfærni skiptir mikilu máli fyrir undirbúning fyrir skóla og lífið sjálft. Hægt er að finna 

bein tengsl á milli þess hvernig börnum gengur að mynda sambönd við annað fólk eftir því 

hvernig þeirra félagsmótun þeirra hefur farið fram (Ingibjörg Haraldsdóttir, 2007). 

 Félagslegur vandi getur kallað á mikla vanlíðan hjá nemenda sem birtist í óæskilegri 

hegðun og útskúfun frá nemendahópnum. Hvernig til tekst að vinna með félagsfærnina hefur 

mikið að segja um hvernig nemandanum á eftir að vegna í almennum skóla og í lífinu sjálfu. 

  

7.3.1. Félagshæfnisögur 

Til þess að auðvelda börnum með einhverfu að takast á við félagslegar aðstæður eru oft notaðar  

félagshæfnisögur (The grey center, e.d.) Upphafsmaður þessara sagna er Bandaríkjamaðurinn 

Carol Gray, forstöðumaður The Gray Center for Social Learning and Understanding og ráðgjafi 

nemanda með einhverfu (Reese og Challenner, 2001). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem nýta sér félagshæfnisögur gengur betur að 

takast á við daglegt líf í skólum (Boutot, 2007). Þegar einhverfur einstaklingur á í vandræðum 

með einhverjar tilteknar félagslegar aðstæður er oft brugðið á það ráð að búa til 

félagshæfnisögu. Samin er stutt saga, skrifuð af þeim sem þekkir einstaklinginn vel (Bryndís 

Sumarliðadóttir, 2004). Sagan lýsir aðstæðum, hugtökum og félagslegum fyrirbærum þannig 
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að einstaklingurinn þekkir það sem er verið að fjalla um. Texti og myndir eru notaðar saman  

og oft er einstaklingurinn hafður með þegar sagan er samin. Markmiðið með sögunum er að 

vinna með kvíða og áhyggjur sem einstaklingar með einhverfu  hafa vegna aðstæðna sem 

þeirra lesa illa í. Dæmi um félagsfærnisögu er: Af hverju þarf ég að fara í leikfimisföt?  

Sögurnar eru oftast skrifaðar í 1. persónu (ég) eða í 3. persónu (nafn).  Mikilvægt er að hafa 

söguna eins jákvæða og hægt er og forðast að nota „ekki“ og „nei” (Bryndís Sumarliðadóttir, 

2004). 

 

7.3.2.  CAT kassinn 

Svo virðist sem margar þjálfunarleiðir í félagsfærni hafi verið unnar með börn með einhverfu í 

huga. Ein af þeim leiðum er CAT kassinn. 

Skammstöfunin CAT stendur fyrir Cognitive Affective Training eða á íslensku, hugræna 

tilfinningalega þjálfun. Upphaflega var CAT kassinn þróaður sem tæki til notkunar í 

samræðum við einhverf börn og ungmenni. Þau eiga það sameiginlegt að eiga í erfiðleikum 

með að tjá tilfinningar sínar, hugsanir og upplifanir (Callesen, Nielsin og Attwood, 2005).   

CAT kassinn hefur nýst sem hjálpartæki fyrir alla nemendur sem eiga í erfiðleikum með að tjá 

tilfinningar sínar. 

Hæfileikinn til að þekkja, tjá, skilja, viðurkenna og stjórna tilfinningum er ekki 

sjálfgefinn og þurfa nemendur að tileinka sér þessa færni smám saman (Callesen, Nielsen og 

Attwood, 2005). Í CAT kassanum eru ýmis einföld tæki og hagnýt gögn sem notuð eru 

samhliða samræðum. Með því að nota þessi tæki læra börnin að skilja tilfinningar sínar og 

félagsleg færni verður meiri. 

Áætlanir eru gerðar í samvinnu við nemandann um æfingar sem fela í sér þá þætti sem 

vinna þarf með (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005). Markmið með þjálfunin er að gera 

nemandann meðvitaðri um eigin hugsanir, tilfinningar, og athafnir. 

CAT kassinn inniheldur eftirfarandi gögn: 

 Svonefnt CAT líkan sem ætlað er að koma að gagni við að byggja um samtal. 
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 Mæli: Einskonar hitamæli eða loftþrýstimæli sem mælir styrkleika tilfinninga á 

mælikvarðanum 0-10. 

 Níu grunntilfinningar (gleði, sorg, öryggi, ótti, ást, reiði, stolt, skömm og undrun). Hægt 

er að tjá tilfinningar með 90 tilfinningaorðum og 90 andlitum sem eiga við þau. Einnig 

fylgja auð spjöld þar sem hægt er að skrifa sín eigin tilfinningaorð á. 

 Líkaminn: Notuð til þess að ræða um líkamsástand og tilfinningar tengdar líkamanum. 

 Hringirnir mínir: Eru meðal annars notaðir í samræðum um félagsleg tengsl, áhugamál 

og vináttu. 

 Tímatöflur: Notaðar til að skilgreina afgerandi atvik í tíma og rúmi. Tímatöflur eru til 

fyrir sólarhringinn, vikuna og árið. 

 Hegðunarspjald 1 og 2: Innihalda fjórar tegundir hegðunar, til fyrirmyndar, hlutlaus, 

sjálfhverf og árásargjörn. Spjöldin eru í litum og ætluð í hlutverkaleiki. 

 Hjólið: Barnið getur skapað sína eigin persónuímynd með aðstoð mismunandi tákna 

með því að nota liti, ákveðna fyrirmynd, dýr eða teiknimyndapersónu. Á þann hátt getur 

barnið skapað og endurspeglað sinn eigin persónuleika. 

 Límmiðasett fyrir CAT-bækurnar: Tilfinningabók, dagbók, hrósbók og áhugabók. 

 Plastörk: Inniheldur myndir af öllum 90 andlitunum sem hægt er að ljósrita, klippa út 

og líma í bækur (Callesen, Nielsen og Attwood, 2005). 

Reynsla okkar af því að vinna með CAT kassann er góð. Gögnin eru aðgengileg í allri vinnu og 

unnið er mjög markvisst með tilfinningar, líðan og hegðun.  

 

7.4.  Boðskipti  

Skilningur á mikilvægi þess að kenna börnum sem eiga í erfiðleikum með boðskipti aðrar 

tjáskiptaleiðir hefur aukist á undanförnum árum (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 1998).  

Það er mikilvægt í starfi þroskaþjálfa að finna óheðfbundnar tjáskiptaleiðir með nemendum 

sem eiga erfitt með tjáskipti. Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru allar þær leiðir sem notaðar eru 

aðrar en talmál. Það er grundvallaratriði fyrir nemandann að hann fái hjálp til þess að hann geti 

tjáð sig markvisst og verið virkur þátttakandi í samskiptum. 
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7.4.1. TEACCH – Treatment and Education of Autistic and related Communications 

Handicapped Children 

Útbreidd leið í starfi með börnum með fötlun er TEACCH boðskiptaleiðin. 

Í Norður-Karólínufylki í Bandaríkjunum árið 1965 kom fram hugmyndafræði um 

þjónustulíkan eftir prófessor Eric Schopler. Hugmyndafræðin miðar að því að einstaklingar 

með röskun á einhverfurófi fái þjálfun sem væri sérstaklega sniðin að þörfum þeirra. Líkanið 

var nefnt TEACCH (Treatment and Education of Autistic and related Communications 

Handicapped Children) eða þjálfun og kennsla barna með einhverfu og skyldar 

boðskiptatruflanir. Þjónustulíkanið er hannað fyrir börn alla aldurshópa með röskun á 

einhverfurófi. Áhersla er lögð á einstaklingsmat sem miðar að því að unnið sé með styrkleika 

og aðra þætti sem styrkja sjálfstæði, áhuga og færni. Út frá því er unnin einstaklingsáætlun eða 

þjálfunaráætlun við hæfi. Gengið er út frá því að þjónustulíkanið sé í stöðugri endurskoðun til 

að tryggja árangur. Einnig að í áætluninni sé tryggt að leiðir nái yfir sem flestar aðstæður í lífi 

viðkomandi einstaklings ( Treatment and Education of Autistic and related Communication-

handicapped Children, n.b.). 

Út frá TEACCH hefur verið þróuð kennsluaðferð sem nefnist skipulögð kennsla. 

Rannsóknir hafa sýnt að skipulögð kennsla hentar sérstaklega vel einstaklingum með röskun á 

einhverfurófi. Skipulögð kennsla miðar að því að skipuleggja umhverfi einstaklingsins og gera 

hann færari um að framkvæma hluti án stuðnings frá öðrum. Leiðirnar eru til dæmis að setja 

upp dagskrá, útbúa vinnukerfi, sjónrænt boðskiptakerfi og veita yfirsýn yfir það sem er í 

vændum. Þetta hefur sýnt sig sem áhrifamikil leið til að auka færni barna með röskun á 

einhverfurófi. Barnið fær tækifæri til að virkja sjálfstæði sitt í mismunandi aðstæðum þrátt fyrir 

að skorta frumkvæði. Til að barn nái að tileinka sér nýja færni miðar skipulögð kennsla að því 

að einstaklingsþjálfun sé hluti af dagsskipulagi. Síðar er unnið að því að yfirfærsla eigi sér stað 

í nýjum aðstæðum. Kostur skipulagðrar kennslu er að hún er sérúrræði sem er aðlagað að 

hverjum og einum er hægt að framkvæma við hvaða aðstæður sem er (Skipulögð kennsla, e.d.-

a).  

TEACCH þjónustulíkanið hefur að okkar áliti reynst vel innan grunnskóla og hentar 

margt í því öllum nemendum. Svo virðist sem allt starfsfólk skólanna, þ.á.m. kennarar, sjái sér 

hag í því að nota t.d. myndræna stundaskrá.  
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7.4.2.  PECS – Picture Exchange Communication System 

Á seinni hluta 20. aldar þróuðu bandarísku hjónin, Andrew Bondy sálfræðingur og Lori Frost 

talmeinafræðingur kerfi sem nefnt var PECS til þess að auka möguleika málhamlaðra til 

tjáskipta (Home of PECS, e.d.).  

PECS er kennsluaðferð sem byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar og eru myndir 

notaðar til stuðnings og uppbyggingar tjáskipta. Það sem helst skilur þetta kerfi frá öðrum 

svipuðum kerfum er að frumkvæði nemandans til samskipta er sett í forgrunn auk þess sem 

kerfisbundið er unnið með þróun máls ( Hansína G. Skúladóttir, Margrét Einarsdóttir og 

Guðrún Dögg Jóhannesdóttir, 2006). Að setja upp sjónrænt skipulag er gjarnan hluti af starfi 

þroskaþjálfa og þar nýtist PECS vel. PECS getur einnig auðveldað barni með fötlun að takast á 

við breytingar. 

Notandi PECS hefur bók sem hann ber með sér með safni mynda í. Við undirbúning er 

mikilvægt að könnuð og skráð áhugasvið viðkomandi notanda og langanir, þ.e. fundið hvað 

vekur áhuga.  Þar geta hlutir af ýmsum toga skipt máli s.s. matur og leikföng. Þá er mikilvægt 

að kenna nemandanum að nefna alla þá hluti sem er í PECS safni hans. Þegar svo nemandann 

vantar eitthvað, réttir hann viðmælanda sínum myndir eða setningarstrimil og í kjölfarið fær 

hann það sem hann óskar. Með þessu lærir nemandinn að byggja upp setningar sem smám 

saman verða flóknari (Home of PECS, e.d.). 

Þegar PECS er notað í skólastarfi þarf að huga að ýmsu. Ákveða þarf hvar þjálfunin á að eiga 

sér stað og hver eru markmið hennar. Fylgjast þarf með því hvar áhugasvið nemandans liggur 

og vera vakandi fyrir nýjum möguleikum til samskipta. 

 

7.4.3. Tölvumiðstöð fatlaðra 

Fagskyldur benda á nauðsyn þess að fylgjast með nýjungum og eitt af því er gagnasöfnun og 

tækni. Tölvumiðstöð fatlaðra (TMF) tók til starfa í janúar 1987 en starfsmenn hafa sérþekkingu 

á ýmsu hvað varðar óhefðbundin tjáskipti og hjálpartæki. 

Þjónusta TMF er fjórþætt. Einstaklingsmiðuð ráðgjöf sem felur í sér mat á þörf fyrir 

tölvubúnað. Boðið er upp á ráðgjöf fyrir hópa, námskeið, upplýsingamiðlun þar sem fylgst er 
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með nýjungum í tækni og aðferðum. Ennfremur sinnir TMF samþættingu og tengslahlutverki 

þar sem tölvunotkun hefur stóraukist á undanförnum árum (TMF, 2008). 

 

 

7.4.4. Boardmaker 

Boardmaker er tölvuforrit sem innheldur gagnagrunn með ríflega 4000 táknsettum myndum 

PECS (Picture Communication Symbols) og fjölda myndaramma sem notaðir eru til að búa til 

margvíslegar tjáskiptatöflur og verkefni. Ennfremur býður forritið uppá þann möguleika að 

setja inn eigin myndir og skrifa íslensk heiti við. Árið 2007 kynnti Mayer Johnson nýja útgáfa 

af Boardmaker hugbúnaðinum í Bandaríkjunum, Boardmaker Plus 6.0. Þar er að finna nokkur 

ný verkfæri og nýja möguleika við samsetningu efnis (TMF, 2009). 

 

7.4.5. Dagbækur 

Skráning hefur verið stór þáttur í starfi þroskaþjálfa. Má segja að tilgangur dagbóka sé 

tvíþættur, annars vegar til að meta árangur og hins vegar til að bæta samskipti milli heimilis og 

skóla. 

Námsgagnastofnun gefur út dagbók sem er ætluð börnum með sérþarfir, einkum 

börnum með skertan málþroska (Sylvía Guðmundsdóttir, 1999). Bókin er gerð af frumkvæði 

og í samvinnu við Félag áhugafólks um Downs-heilkenni. Megintilgangur bókarinnar er að 

börnin öðlist betra tímaskyn og fái skýrari yfirsýn yfir atburðarrás daglegs lífs. Einnig er henni 

ætlað að aðstoða nemendur við að átta sig á tengslum talaðs máls og ritmáls, auk þess að nýtast 

til samskipta. Hún er notuð í samvinnu barnsins og þeirra aðila sem vinna með því, það er að 

segja foreldrum eða forráðamönnum og því fagfólki grunnskólans sem kemur að kennslu þess. 

Hver bók spannar einn mánuð og uppbygging hennar er með þeim hætti að hver dagur 

vikunnar hefur sinn lit. 
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7.5. Atferlisþjálfun 

Hagnýt atferlisgreining (applied behavior analysis – ABA) er aðferð sem atferlisþjálfun byggir 

á. Atferlisþjálfun hefur verið þróuð sem markviss leið til að byggja upp færni og til að hafa 

áhrif á hegðun hjá börnum. Atferlisfræði er vísindagrein sem vinnur að rannsóknum á 

lögmálum hegðunar og leggur  áherslu á hagnýta þekkingu á ýmsum sviðum mannlífsins 

(Þjónusta og meðferðarleiðir, e.d.-b). 

  Atferlisgreining skoðar hegðun í samhengi við nánasta umhverfi og er því tæki til að 

skilja hegðun og áhrif hennar. Skoðuð eru tengsl hegðunar og aðstæðna eða afleiðinga. 

Atferlisgreinandi athugar áreiti sem fara á undan hegðun og þau sem fylgja á eftir. 

Einstaklingsbundin áætlun er unnin í kjölfar greiningar sem byggir á inngripum þar sem gerðar 

eru markvissar breytingar á umhverfi til að bæta hegðun. Atferlisþjálfun er þannig kennsla og 

þjálfun sem byggir á niðurstöðum athugana og áætlana atferlisgreinanda. Undanfarna áratugi 

hafa niðurstöður rannsókna sýnt fram á gildi atferlisgreiningar í skólastarfi þegar takast þarf á 

við námsvanda, hegðunarvanda, vanlíðan, skort á félagsfærni o.fl. (Atferlisgreining- og 

atferlisþjálfun í grunnskólum, 2008). 

  Á Íslandi er atferlisþjálfun vel þekkt þjálfunarleið í leikskólum. Í grunnskólum aftur á 

móti virðist leiðin hefur ekki hafa náð að festa sig í sessi nema að litlu leyti.  

  Þroskaþjálfar hafa nýtt sér atferlisþjálfun í skólum við að þjálfa ákveðna færni. Sem 

dæmi um leiðir er svokölluð „bein kennsla” sem felur í sér að barni er kennt ný, flókin færni 

sem getur reynst barninu erfið. Á kerfisbundin hátt eru athafnir brotnar niður, skref fyrir skref 

og tengdar saman aftur í flóknari athafnir. Einnig er lögð áhersla á svokölluðu náttúrulega 

kennslu en þá eru notaðar aðstæður sem barnið er í daglega. Aðferðir hagnýtrar 

atferlisgreiningar eru þá notaðar til að styrkja viðeigandi hegðun. (Þjónusta og meðferðarleiðir, 

e.d.-b). Óæskileg hegðun er hunsuð en viðeigandi hegðun er styrkt á jákvæðan hátt með miklu 

hrósi, hlutum eða athöfnum (Guðný Stefánsdóttir, 2008). 
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7.6. Ráðgjöf og teymisvinna 

Í starfslýsingu þroskaþjálfa í almennum grunnskóla er sagt að hann eigi að veita ráðgjöf fyrir 

foreldra fatlaðra nemenda og einnig ráðgjöf vegna fatlaðra nemenda til annarra starfsmanna 

skólans. Þetta hlutverk er mjög mikilvægt því hluti af því þegar blöndunin gengur illa er 

reynsluleysi þeirra sem eiga hlut að máli. Fræðsla um fötlunina til allra sem koma að 

nemandanum getur haft mikið að segja varðandi viðbrögð ef eitthvað kemur upp á.   

Hefðbundnar uppeldisaðferðir duga oft skammt á börn með fötlun. Rétt viðhorf allra 

sem koma að barninu eru forsendan fyrir því að vel takist til í skóla án aðgreiningar.  

Þroskaþjálfar þurfa oft með leyfi aðstandenda að tala við bekkjasystkini og aðra nemendur í 

skólanum til þess að auka skilning nemenda. Ráðgjöf til starfsfólks, stuðningur og utanumhald 

vegna nemenda með fötlun er stór hluti af starfi þroskaþjálfa. Með aukinni reynslu af skóla án 

aðgreiningar verður hann æ stærri og mikilvægari. 

 

7.6.1. Þjónustuteymi 

Til að stuðla að markvissri þjálfun og að unnið sé að sambærilegum þáttum á sama tíma 

er mikilvægt að þjónustuteymi komi að málum hvers barns með fötlun í grunnskóla. Það 

tryggir fagleg vinnubrögð og samþættingu starfshátta allra sem að barninu koma. Einnig kemur 

það í veg fyrir misræmi og misskilning. Teymisvinna hefur ekki síst það að markmiði að 

styrkja foreldra og fjölskyldur nemandans og hlífa þeim við að taka alla ábyrgð. Það hefur sýnt 

sig að samstarf fagfólks vinnur gegn  fordómum og byggir upp jákvæðara viðhorf til nemanda 

með fötlun.  

Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins hefur lagt sitt að mörkum með því að gera kröfu 

um að myndað sé þjónustuteymi í kringum börn sem þar fá greiningu. „Í slíku teymi er gert ráð 

fyrir foreldrum, starfsfólki skóla t.d. umsjónakennara, sérkennara, þroskaþjálfa, 

stuðningsfulltrúa og skólastjórnanda eða fulltrúa hans auk ráðgjafa viðkomandi sveitafélags og 

svæðisskrifstofu. Kalla skal til aðra sérfræðinga eftir þörfum s.s. iðjuþjálfa og 

talmeinafræðinga” (Viðmið um þjónustu við börn með alvarlegar þroskaraskanir, e.d.-a). 

Einnig er áhersla á að teymið haldi reglulega fundi og að skipaður sé teymisstjóri í upphafi til 
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að halda utan um og fylgja málum eftir. Færni og framfarir er æskilegt að meta á 3 – 6 mánaða 

fresti og skoðun einstaklingsáætlunar. Frá upphafi er mikilvægt að fulltrúar allra þjónustukerfa 

taki þátt í teymisvinnunni, að minnsta kosti af og til. Mikilvægt er að skrá fundagerðir þar sem 

koma fram upplýsingar um stöðu mála og semja framkvæmdaáætlun. Einnig þarf að skrá 

hlutverk og ábyrgðarsvið, símanúmer og netföng þannig að boðleiðir séu skýrar og 

aðgengilegar. Þannig er unnið að því að setja saman þjónustuáætlun sem er í raun 

samstarfssamningur um heildstæða þjónustu fyrir barnið og fjölskyldu þess. Áætlunin felur í 

sér atriði sem lúta að innihaldi og skipulagi þjónustunnar (Viðmið um þjónustu við börn með 

alvarlegar þroskaraskanir, e.d.-b). 

 

7.6.2.  Aðgengi. 

Árið 1993 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna 22 meginreglur um jafnrétti fatlaðs 

fólks á við aðrar þegna. Ísland á aðild að þessari samþykkt.  Fimmta reglan fjallar um aðgengi: 

Aðildarlöndin verða að gjöra sér ljóst að aðgengi er algjört undirstöðuatriði þess að 

fatlað fólk geti öðlast jafnrétti á öllum sviðuð samfélagsins. Með því er ekki einungis átt 

við hýbýli og umhverfi, heldur einnig nútímatækni á sviði fjarskipta og annarra þátta er 

varða upplýsingatækni og önnur samskipti (Aðgengi fyrir alla, 1999).  

Eitt af hlutverkum þroskaþjálfans er  að leita leiða til þess að nemandi með fötlun geti verið 

sem sjálfstæðastur í skólanum. Skólahúsnæði eru misjafnlega í stakk búin til að taka við 

nemendum með líkamlega fötlun. Í lögum um málefni fatlaðra frá 1992 er sagt í 34. grein að 

sveitastjórnir eigi með gerð áætlana að sjá um endurbætur á aðgengi opinberra bygginga og 

þjónustustofnana (Lög um málefni fatlaðra, 1992). Á síðustu árum hafa gamlar skólabyggingar 

fengið lyftur og fleira. Nýir skólar eru byggðir með þessi aðgengismál í huga og eiga því að 

henta öllum nemendum.   

En gott aðgengi tengist ekki bara því að nemandi með líkamlega fötlun geti komist 

leiðar sinnar.   

Aðgengi er eitt af grundvallarhugtökum umræðunnar um málefni fatlaðra. Hugtakið 

hefur þróast og þýðing þess breyst, frá því að vera nánast bundið við aðgengi hjólastóla 
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að húsnæði, til þess að vera lykilhugtak sem lýsir og nær yfir það fjölbreytilega ferli 

sem felst í að aðlaga og skipuleggja starfsemi samfélagsins þannig að þarfir fatlaðra séu 

virtar á þann hátt að fatlaðir séu að fullu þátttakendur í henni (Brynhildur G. Flóvenz, 

2004). 

Hluti að góðu aðgengi er skýr upplýsingagjöf um það sem skiptir máli fyrir nemenda með 

fötlun. „Gott aðgengi að upplýsingum fyrir fatlaða felur í sér að þeim sér miðlað á fleiri en einn 

veg. Fötlun er margs konar og þarfir hinna einstöku hópa fatlaðra eru mismunandi og 

nauðsynlegt að hafa það í huga við mótun upplýsingagjafar til fatlaðra“ (Brynhildur G. 

Flóvenz, 2004, bls. 90). Samskiptabækur og tölvukerfi s.s. Mentor auðvelda mjög 

upplýsingagjöf sérstaklega ef nemandi með fötlun er ekki alltaf inn í bekk og missir af beinum 

upplýsingum.   

 Skóli án aðgreiningar þarf að vera í farabroddi varðandi aðgengismál því það er réttur 

barna með fötlun að sækja sinn heimaskóla og geta verið sem sjálfstæðastur þar (Lög um 

grunnskóla, 2008). 
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8. Hugleiðingar 

 

Í þessum kafla munum við segja frá þeirri reynslu að vinna við grunnskóla og aðkomu okkar að 

málum nemenda með fötlun. Einnig erum við með vangaveltur um störf þroskaþjálfa almennt. 

Skóli án aðgreiningar kallar á misjöfn viðbrögð innan grunnskólanna og munum við reyna að 

draga saman okkar sýn. 

Við teljum að skóli án aðgreiningar sé námslega hvetjandi fyrir nemenda með fötlun. 

Oft þarf nemandi með fötlun að hafa mikið fyrir því að halda í við bekkjasystkini sín námslega 

og þurfum við sem þroskaþjálfar að vera stöðugt að aðlaga námsefnið til þess að gera það 

mögulegt. Okkur finnst mikilvægt að nemandi með fötlun sé sem mest inn í bekk. En um leið 

er það gagnlegt að hafa tækifæri á að fara í námsver eða á rólegan stað til þess að koma á móts 

við hann. Með þvi að hafa alla möguleika opna finnst okkur nemandi með fötlun hafa meiri 

tækifæri til þess að vera með hópnum því forsendan fyrir samskiptum við bekkjafélagana er að 

þeim líður vel. 

Reynsla okkar af skóla án aðgreiningar er að félagsleg staða nemenda með fötlun er oft 

erfið. Þau eiga oft litla samleið með bekkjasystkinunum og eru því oft ein svo sem í 

frímínútum. Nemandi með fötlun á oft erfitt með að lesa í samskipti og getur því brugðist illa 

við ýmsum áreitum. Í skólanum er margt að gerast og oft gleymist að láta hann vita hvað sé 

framundan. Sem þroskaþjálfar tökum við að okkur oft eitt erfiðasta verkefnið sem tengist 

nemanda með fötlun, að þjálfa félagsfærni. Sú þjálfun er að okkar mati mjög 

einstaklingsbundinn og krefst mikils af þroskaþjálfanum. En með markvissri þjálfun í 

félagsfærni höfum við séð kraftaverk gerast og í kjölfarið bætt líðan.   

Þær væntingar sem við höfum til skólanna og að þessi stefna megi vaxa og dafna er 

mikil.  Við teljum að skóli án aðgreiningar sé forsenda fyrir fullri þátttöku fatlaðra í 

samfélaginu. Með þvi að gera nemendum með fötlun kleift að fá sama tækifæri og jafnaldrar 

sínir hljótum við að vera að vinna gegn fordómum og aðgreiningu. Von okkar er sú að viðhorf 

og skilningur allra sem koma að málum nemenda með fötlun aukist á næstu árum. Við teljum 
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að þroskaþjálfar hafi alla burði til þess að boða fagnaðerendið inn í alla skólannna með vinnu 

sinni. Margbreytileiki mannlífsins hlýtur alltaf að vera að hinu góða.  

Þær hefðir sem er í skólum hafar margvísleg áhrif á hvaða lausnir og úrræði eru 

möguleg, samanber „í þessum skóla fara allir nemendur út í frímínútur“. Ósveigjanleiki er 

hindrun að okkar mati og hentar illa í skóla án aðgreiningar.  Starfsfólk skóla þarf að hugsa 

lausnamiðað til að árangur náist með nemanda með fötlun. Segja má að eðli 

þroskaþjálfastarfsins sé háð sveigjanleika, stundum er það kostur en getur verið hindrun þar 

sem störf og áherslur verða óskýr og hugmyndafræðin ósýnileg. 

Starf þroskaþjálfans einskorðast ekki bara við ákveðinn nemanda  heldur einnig við 

foreldra, kennara og aðra sem að honum koma. Viðhorf og miðlun þekkingar er eitt af stóru 

verkefnum þroskaþjálfans, gjarnan forsenda þess að breytingar sem stuðla að bættri færni 

nemanda eigi sér stað. Sú vinna getur verið krefjandi en gagnast nemandanum ekki hvað síst. 

Þá skapast svigrúm til að fara óhefðbundnar leiðir. Umræða um viðhorf og að miðlun 

þekkingar getur þroskaþjálfi stýrt með hagsmuni nemandans að leiðarljósi.  

Það veikir hugsanlega stéttina að vinna þroskaþjálfa sé ekki nógu sýnileg. Efla þarf 

samstarf og samræður milli þroskaþjálfa sem vinna í grunnskólum.  Skapa þarf vettvang til að 

hitta aðra í sömu sporum. Jafningjafræðsla sem felur í sér að fólk hittist úr sömu stétt og 

skiptist á upplýsingum er viðurkennd og góð leið til árangurs.  

Að okkar mati ætti leiðarljós þroskaþjálfans að vera eftirfarandi:   

*  Nemandinn í fyrsta sæti.   

*  Samstarf eykur árangur. 

* Þjálfa félagsfærni til þess að nemandinn geti átt góð samskipti. 

* Horfa á nemandann frá öllum sjónarhornum. 

*Vinna með nemandann frá því viðtæka til hins sértæka. 
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8.1. Hugmyndir að næstu skrefum. 

Eftir að hafa unnið þessa ritgerð er okkur ljóst að þörf er á að skoða nánar þroskaþjálfun í skóla 

án aðgreiningar. Ýmsum spurningum er ósvarað sem áhugavert væri að rannsaka. Hver verða 

helstu hlutverk þroskaþjálfa í grunnskóla framtíðarinnar? Hvernig er hægt að koma enn betur 

til móts við nemendur með fötlun m.t.t. þarfa og líðan? Hvaða leiðir eru árangursríkar í 

viðhorfafræðslu? Margt kemur upp í hugann og mikilvægt að þróun starfsins haldi áfram með 

rannsóknum. 

 

 

 

 

  



 
 

44 
 

Lokaorð 

 

Sú þróun sem átt hefur sér stað í málefnum fatlaðra hefur kallað á víðtæka skoðun í 

skólamálum á Íslandi sem og annars staðar í nágrannalöndunum. Þær helstu breytingar sem 

hafa orðið eru tilkomnar með þeirri stefnu stjórnvalda að aðgreining fatlaðra eigi ekki rétt á sér. 

Skóli án aðgreiningar er stefna sem hefur verið höfð að leiðarljósi síðan 2002. Hún hefur kallað 

á breytta starfshætti og nýjar stéttir hafa fengið stærra hlutverk en áður var. Þroskaþjálfar hafa í 

auknum mæli hafið störf í grunnskólum og tekið þátt í þróun og uppbyggingu. Sérstaða 

þroskaþjálfa er þarfamiðuð þjónusta sem miðar að því að þjálfa færni svo að nemandi með 

fötlun geti nýtt sér það sem hinn almenni skóli hefur upp á að bjóða. Ennfremur eru styrkleikar 

stéttarinnar fólgnir í þekkingu á hinum ýmsu leiðum til þess að þjálfa félagsfærni.   

 Við vonumst til þess að með þessari ritgerð getum við lagt okkar að mörkum til þess að 

styrkja þá þroskaþjálfa sem vinna í grunnskólunum.  Með kynningu á þjálfunarleiðum, á 

matstækjum og stofnun faghóps í framhaldi teljum við að það sé kominn grundvöllur fyrir 

aukinni samvinnu. Þorskaþjálfar eru ný stétt í grunnskólum og að þeir haldi saman og styðji 

hver annan í uppbyggingu er mikilvægt. 

Þroskaþjálfar hafa í gegnum sitt nám sitt og störf tekið þátt í viðhorfabreytingu sem hefur átt 

sér stað í samfélaginu með virðingu að leiðarljósi. Fagskyldur þroskaþjálfa í grunnskóla vega 

þungt að okkar mati í því samhengi að bæta lífsgæði nemanda. Okkur finnst við hæfi að ljúka 

þessari ritgerð með tilvitnun í Vilhjálm Árnson heimspeking þar sem hann fjallar um virðingu: 

“Höfuðástæða þess að okkur ber að auðsýna fólki virðingu er að manneskjan er vera 

sem er fær um að meta eigin athafnir og finna lífi sínu þann farveg sem hún sjálf telur 

mikilvægan. Mannleg vitund veitir það svigrúm og tímaskyn sem þarf til að losna úr 

viðjum náttúrunnar, og verða meðhöfundar eigin athafna. Í samhengi menningar sinnar 

og samfélags á manneskjan kost á að móta líf sitt sem einstaklingur, en rekast ekki bara 

áfram af eðlishvöt eða fyrir áhrif utanaðkomandi afla. Þess vegna er hver manneskja 

einstök” (Vilhjálmur Árnason, 2003, bls 22). 

Við þökkum Kristínu Lillendahl, leiðbeinanda okkar fyrir samstarfið.  
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