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Ágrip 

Eftirfarandi ritgerð er unnin með það fyrir augum að skoða viðhorf leikskólastjórnenda 

til starfa þroskaþjálfa í leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Þátttakendur voru fjórir leikskólastjórnendur sem starfa allir sem leik-

skólastjórar á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru í samtalsformi og stuðst var við opinn 

spurningalista. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf leikskólastjórnenda 

gagnvart störfum þroskaþjálfa innan leikskólanna. Leitast var við að tengja viðfangsefni 

rannsókninnar við fræðilega umfjöllun um skóla án aðgreiningar, sérkennslu, ólík 

sjónarhorn á fötlun, þróun hugmyndafræði málaflokks fatlaðra, þróun þroskaþjálfa 

stéttarinnar og samvinnu fagstétta. 

 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að þeir leikskólastjórnendur sem tóku þátt í 

rannsókninni eru ánægðir með störf þroskaþjálfa innan leikskólanna. Þeir telja menntun og 

sérþekkingu þeirra vera góða viðbót við þá þekkingu sem leikskólakennarar hafa. 

Leikskólastjórnendum finnst mikilvægt að fá stuðning og leiðsögn frá þroskaþjálfum og 

telja að samstarf þroskaþjálfa við annað starfsfólk sé mjög gott. 

Á heildina litið eru þessar niðurstöður taldar jákvæðar fyrir þroskaþjálfastéttina í heild 

sinni.  

 

Í ritgerðinni er fjallað um gagnsemi þessara niðurstaðna en þær má meðal annars nota til 

að sýna fram á mikilvægi þess að þroskaþjálfar séu starfandi innan leikskólanna og einnig 

hversu gagnlegt nám þroskaþjálfa er og hversu vel það getur nýst innan leikskólans. 
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Formáli 

Þetta verkefni er 10 eininga BA ritgerð í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Önnu Bjarkar Sverrisdóttur og kunnum 

við henni bestu þakkir fyrir góðan og mikilvægan stuðning, hvatning og ráðleggingar 

hennar á meðan á skrifunum stóð voru uppbyggjandi og hvetjandi. Ráðleggingar hennar 

voru til þess fallnar að hrista af okkur stress og kvíða á meðan á skrifunum stóð. Ritgerðin 

fjallar um viðhorf leikskólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í leikskólum. Ástæðan fyrir 

vali á þessu efni er áhugi okkar á að vinna að málefnum barna á leikskólaaldri með tilliti til 

velferð barna í íslenku samfélagi, þar á meðal barna með sérþarfir. Þessi ritgerð er framlag 

okkar til þess að varpa ljósi á viðhorf leikskólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í 

leikskólum. 

 

Vinna okkar við þetta verkefni hefur verið lærdómsrík og skemmtileg. Viðmælendur 

okkar lýstu yfir áhuga sínum á rannsókn okkar og þökkum við þeim fyrir þeirra framlag í 

verkefninu. 

 

Við viljum þakka vinnuveitendum okkar og samstarfsfólki fyrir endalausa þolinmæði og 

mikinn stuðning á meðan á verkefninu stóð. Þá viljum við einnig þakka fjölskyldum okkar 

fyrir endalausan stuðning og skilning á meðan að skrifin fóru fram. 
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Inngangur 

Allt frá því að við hófum nám okkar í þroskaþjálfafræðum höfum við haft mikinn áhuga 

á því hvert almennt viðhorf sé til þroskaþjálfastéttarinnar. Okkur fannst þetta skipta okkur 

miklu máli sem verðandi fagmenn. Okkur finnst mikilvægt að viðhorf til fagstétta sé 

jákvætt og umræða um störf þeirra sé byggð á faglegum grunni. Við fórum að kynna okkur 

hvort viðhorf til starfa þroskaþjálfa hefði verið kannað en komumst að því að lítið hefur 

verið fjallað um viðhorf til starfa þroskaþjálfa. Eina sem virðist hafa verið skoðað sem snýr 

að viðhorfum til starfa þroskaþjálfa er í BA verkefni Örnu Arnarsdóttur og Fjólu 

Hilmarsdóttur frá árinu 2011. Verkefni þeirra fjallar um viðhorf skólastjórnenda til starfa 

þroskaþjálfa í grunnskólum. Okkur fannst því forvitnilegt að afmarka okkur við leikskólann 

og kanna viðhorf til starfa þroskaþjálfa innan hans. Við töldum að leikskólinn væri kjörinn 

vettvangur til að kanna þetta viðhorf vegna þess að þar hafa þroskaþjálfar starfað um 

áraraðir og leikskólar hafa mismikla reynslu af þeirra störfum. Sumir leikskólar hafa enga 

reynslu og aðrir mikla reynslu. Leikskólinn er líka sá vettvangur sem tengist málefnum allra 

barna og þar á meðal barna með sérþarfir. Með því að kanna viðhorf innan leikskólans þá 

fáum við tækifæri til þess að samtvinna áhuga okkar á viðhorfi til þroskaþjálfastéttarinnar 

og áhuga okkar á málefnum barna.  

 

Þroskaþjálfar eru fagstétt sem hefur menntað sig sérstaklega til að starfa með fólki sem 

býr við einhverskonar skerðingu. Hugmyndafræði þroskaþjálfunar byggir meðal annars á 

að hver manneskja er einstök og að allir eigi rétt til fullrar þátttöku á eigin forsendum í 

samfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Með þessa hugmyndafræði að leiðarljósi 

vinna þroskaþjálfar að því að efla einstaklinginn og gera hann betur í stakk búinn til að 

takast á við áskoranir. Markmið okkar með þessari rannsókn er að varpa ljósi á hvaða 

viðhorf og reynslu leikskólastjórnendur hafa til starfa þroskaþjálfa á leikskólum.  

 

Í þessari ritgerð munum við greina frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem við 

gerðum til að varpa ljósi á viðhorf leikskólastjóra til starfa þroskaþjálfa í leikskólum og 

menntunar þeirra. 
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Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi: Hvert er viðhorf leikskólastjórnenda 

til starfa þroskaþjálfa í leikskólum ? Leitað var svara við eftirfarandi spurningum :   

 Hvers vegna var ákveðið að ráða þroskaþjálfa á leikskólann ? 

 Hvert er hlutverk þroskaþjálfa í leikskólanum ? 

 Í hverju felst samstarf þroskaþjálfa við annað starfsfólk innan leikskólans ? 

 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um fræðilegan grunn rannsóknarinnar. Sá 

fræðilegi grunnur sem fjallað er um er réttur barna til náms, skóli án aðgreiningar og 

sérkennsla. Jafnframt verður fjallað um ólíksjónarhorn á fötlun, þróun hugmyndafræði 

málaflokks fólks með fötlun, þróun þroskaþjálfastéttarinnar og samvinnu fagstétta. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar, 

rannsóknaraðferð, val á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu gagna. Í lok kaflans er farið 

yfir þau siðferðilegu álitamál og takmarkanir í rannsókninni. 

 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og er þeim skipt í 

þrjú þemu sem eru sérþekking og menntun, nálganir og markmið og samstarf. 

 

Í fjórða og síðasta kaflanum eru umræður um efni rannsóknarinnar og helstu lærdómar 

sem draga má af henni. 
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1. Fræðilegur grunnur rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um skóla án aðgreiningar, hvaða skilningur er lagður í það 

hugtak og hvaða hugmyndafræði liggur þar að baki. Þar á eftir verður fjallað um 

sérkennslu, hverjir sinna henni og hvernig Reykjavíkurborg hefur staðið að framkvæmd 

hennar. Jafnframt verður fjallað um ólík sjónarhorn á fötlun og hvernig þau hafa tekið 

breytingum undanfarna áratugi. Í kaflanum þar á eftir verður farið yfir þróun málaflokks 

fólks með fötlun. Einnig verður farið yfir þróun þroskaþjálfastéttarinnar og hvernig starf 

þroskaþjálfa hefur breyst síðastliðna áratugi. Í lokin verður fjallað um samvinnu fagstétta 

og mikilvægi þess að hún byggi á faglegum grunni. 

1.1 Réttur barna til náms  

Í 28 og 29 grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er fjallað um menntun og markmið 

menntunar. Börn eiga rétt á menntun,  upplýsingum og ráðgjöf um nám og störf. Í skólum 

þurfa að vera reglur og agi sem samrýmast mannlegri reisn og samkvæmt sáttmálanum. 

Menntun gefur tækifæri til að þroskast á eigin forsendum (Sameinuðu Þjóðirnar, 1992). Til 

að varpa ljósi á þennan rétt barna munum við fjalla um lög og reglugerðir sem gilda hér á 

landi og stjórnvöld hafa skuldbundið sig til að fara eftir.  

 

Rétt allra barna til betri lífskjara er að finna í lögum sem hafa verið sett hér á landi, 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna, Mannréttindasáttmála Sameinuðu Þjóðanna og 

Mannréttindasáttmála Evrópu. Samin voru sér lög um málefni fatlaðra árið 1992. 

Markmiðið með þeim lögum var og er að tryggja fötluðum sem best lífskjör og réttindi til 

að geta lifað sem eðlilegustu lífi og eins og hver annar þjóðfélagsþegn (Lög um málefni 

fatlaðra, 1992.) Í 23. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að aðildarríki beri að 

viðurkenna að hvort sem barn sé líkamlega eða andlega fatlað þá skuli það njóta fulls og 

sómasamlegs lífs. Í þessari sömu grein segir að tryggja eigi að fatlað barn hafi aðgang að 

eða njóta menntunar (Sameinuðu Þjóðirnar, 1992). 

 

Áður fyrr var menntun forréttindi þeirra sem voru efnameiri. Í dag eiga þó flestir 

Íslendingar kost á menntun. Þó flestir eigi kost á menntun þá hafa ekki allir haft jafna 

möguleika til náms af ýmsum ástæðum svo sem vegna fötlunar sinnar (Brynhildur G. 
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Flóvenz, 2004). Á undanförnum árum hefur átt sér stað stöðug og mikilvæg þróun í 

skólamálum. Ekki er langt síðan að flest börn með fötlun voru ekki innan almenna 

skólakerfisins heldur í sérskólum. Mikið hefur breyst í þessum málum á undanförnum árum 

og er meira áhersla nú á að börn sækji þann skóla sem mætir þörfum þess (Jón Torfason, 

2008). Í Salamanca yfirlýsingunni  frá 1994 eru sett fram sameiginleg markmið um 

menntun nemenda með sérþarfir. Í yfirlýsingunni er sérstaklega fjallað um að menntun sé 

frumréttur hvers barns. Í yfirlýsingunni segir jafnframt að almennir skólar skuli aðlaga og 

móta umhverfið sem tekur á móti nemendum með fatlanir. Með þessum hætti er hægt að 

móta þjóðfélag án aðgreiningar. Salamanca yfirlýsingin gefur innsýn inn í hvernig sé best 

að tryggja menntun barna og bendir á að skóli án aðgreiningar sé ein virkasta leiðin til þess 

(Salamanca yfirlýsingin, 1994). Með Salamanca yfirlýsingunni er kominn ákveðinn 

grunnur menntakerfis sem hægt er að byggja á. Þar er litið á menntun á jafnréttisgrundvelli 

sem mætir hverjum einstaklingi þar sem hann er staddur. 

1.2 Skóli án aðgreiningar 

Samfara breyttum áherslum og nýrri löggjöf hafa orðið miklar breytingar í 

dagvistunarmálum í Reykjavík á síðustu áratugum. Með lögum sem sett voru 1991 varð 

grundvallarbreyting á því hver skilgreining stjórnvalda væri á markmiðum leikskóla. Með 

þessum lögum var skýrt kveðið á um að leikskólinn sé fyrsta skólastigið í skólalerfinu og 

að leikskólinn eigi að vera fyrir öll börn (Dóra S. Bjarnason, 1998). Breytingarnar hafa 

verið í þá átt að vaxandi áhersla hefur verið lögð á menningarlegan margbreytileika. Í 

hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar er margbreytileikinn hafður að leiðarljósi. Í því 

felst að öll börn fái jöfn tækifæri í leik og námi eins og kostur er. Til að ná þeim 

markmiðum er meginreglan sú að öll börn hafi jafnan aðgang að leikskólum borgarinnar. 

Að innan leikskólans ríki jákvætt viðhorf til margbreytileika og menntunar og mikilvægt er 

að huga að því að umhverfið taki mið af þörfum hvers og eins. Þá er mikilvægt að aðlaga 

aðferðir og vinnubrögð sem hámarka gæði námsins (Sérkennslustefna Leikskólasvið 

Reykjavíkurborgar, 2009).   

 

Aðalnámskrá leikskóla er rammi utan um skólastarfið og er leiðsögn um tilgang þess og 

markmið. Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er fjallað um stefnumið menntakerfisins, 
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markmið skólastarfs og um almenna menntun. Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og 

er upphaf að menntun einstaklingsins. Þessi tími er mikilvægur tími náms og þroska hjá 

börnum á þessum aldri. Hlutverk leikskóla er að vera í samstarfi við foreldra og fylgjast 

með og efla þroska allra barna. Þá er mikilvægt að leikskólinn veiti þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og stuðli að vellíðan og öryggi þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Hugtakið skóli án aðgreiningar kemur fram í aðalnámskrá leikskólanna undir kafla sem 

fjallar um jafnrétti, þar segir : 

 

Með jafnrétti er einnig lögð áhersla á félagslegan skilning á því hvað felst í 

fötlun. Áskoranir fólks með fötlun eiga ekki síður rætur í umhverfinu en í 

skerðingu einstaklings. Leggja skal áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu 

skólastarfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

Mismunandi skilningur er lagður í hugtakið skóli án aðgreiningar. Arthur Morthens 

(2004) hefur bent á að skóli án aðgreiningar sé stundum nefndur „skóli fyrir alla“ og greinir 

þar ekki á milli þessara hugtaka. Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að finna verkefni sem 

hæfir hverjum og einum og laga kennsluna að þörfum hvers og eins. Til þess að svo megi 

verða er mikilvægt að góð samvinna kennara og regluleg endurskoðun kennsluaðferða 

(Ferguson og Sampson, 2002). 

 

Mikilvægt er að allir njóti menntunar og það er ekki ofsagt að mennt er máttur. 

Brynhildur G. Flóvenz (2004) bendir á að menntun einstaklinga sé nauðsynleg fyrir 

samfélagið í heild sinni. Menntun fyrir fólk með fötlun er ekki einungis menntun fyrir þann 

einstakling heldur einnig fyrir samfélagið í heild sinni því það eykur mannréttindi fólks 

með fötlun (Brynhildur G. Flóvenz, 2004). Einn af hornsteinum lýðræðislegrar þátttöku 

einstaklinga í samfélaginu er menntun. Menntun er jafnframt eitt af grundvallaratriðum 

almennra mannréttinda. Til að geta notið þessara mannréttinda er mikilvægt að 

einstaklingar hafi rétt á menntun. Menntun einstaklinga með fötlun er ekki hvað síst 

mikilvæg vegna þess að hún eykur líkur á þátttöku þeirra á vinnumarkaðinum og 

samfélaginu í heild sinni. Með þátttöku þeirra á vinnumarkaði þá aukast einnig líkur á 
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fjárhagslegu sjálfstæði þeirra. Fjárhagslegt sjálfstæði getur síðan gefið þeim aukna 

möguleika í félagslegri þátttöku (Crawford og Porter, 2004). 

 

Í kenningum Wolfensberger leggur hann áherslu á að allir hafi möguleika til þess að 

læra og þroskast. Hann leggur áherslu á að breyta viðhorfum og ímynd bæði einstaklinga 

og í samfélaginu. Hann talar um að ef jákvæð færni einstaklings á einhverju sviði séu 

sýnileg eru líkurnar meiri á að samfélagið þoli neikvæða eiginleika á öðrum sviðum 

(Wolfensberger, 1985). 

Í sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir um fötluð börn að 

aðildarríkin skuli gera ráðstafanir til þess að fötluð börn njóti mannréttinda og mannfrelsis 

til jafns við önnur börn. Í öllum ákvörðunum skal einnig hafa það að leiðarljósi að þær séu 

barninu fyrir bestu. Í sáttmálanum segir að tryggja eigi fötluðum börnum rétt til að láta 

skoðanir sínar í ljós og gefinn sé gaumur að sjónarmiðum þeirra með tilliti til aldurs og 

þroska þeirra (Velferðarráðuneytið, 2009). 

 

Með Salamanca yfirlýsingunni var lagður grunnur að þeirri stefnu að öll börn hafi sama 

rétt til menntunar innan almenna skólakerfisins. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám 

þar sem styrkleikar og sérstakar þarfir nemanda eru ólíkar og koma skal til móts við þær 

þarfir á jafnréttisgrundvelli. Þar segir jafnframt að almenna skólakerfið sé virkasta aflið 

þegar kemur að því að vinna gegn mismunun, móta jákvætt viðhorf, stuðla að samfélagi án 

aðgreiningar og skólakerfi sem ver rétt allra til menntunar (Velferðarráðuneytið, 2009). Þar 

sem Ísland er aðildarríki að Sáttmála sameinuðu þjóðanna um málefni fatlaðs fólks og hefur 

skrifað undir Salamanca yfirlýsinguna ber stjórnvöldum að tryggja það að réttindi allra 

barna séu varinn innan skólakerfisins og innan samfélagsins í heild sinni 

(Velferðarráðuneytið, 2009; Salamanca yfirlýsingin, 1994). 
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1.3 Sérkennsla 

Sérkennsla í leikskólum byggir á lögum um leikskóla nr. 90/2008. Í 22. grein laganna 

segir að börn sem þurfa á sérstakri aðstoð og þjálfun að halda eigi rétt á slíkri þjónustu 

innan leikskólans (Lög um leikskóla, 2008). Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun 

vegna fötlunar sinnar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika eiga rétt á sérkennslu innan 

leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga (Skóla-og frístundasvið Reykjavíkurborgar, e.d).  

Sérkennsla í leikskólum er mikilvægur þáttur í leikskólastarfinu. Sérkennsla er ætluð til 

að koma á móts við þau börn sem stunda nám í leik- og grunnskólum. Með sérkennslu gefst 

hverjum og einum nemanda tækifæri á að læra í samræmi við getu, þroska og hæfileika 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla, 2010). 

 

Í 26. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 1948 segir að allir eigi að eiga 

sama rétt til menntunar. Innan leikskólanna eru ekki starfandi sérdeildir, hins vegar hafa 

einstaka leikskólar sérhæft sig eins og leikskólinn Sólborg sem hefur sérhæft sig í að mæta 

þörfum heyrnalausra og heyrnarskertra barna (Leikskólinn Sólborg, e.d). Í reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla segir að sveitarfélögum beri að 

tryggja að viðeigandi sérfræðiþjónusta sé veitt börnum í leik- og grunnskólum (Reglugerð 

um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum, 2010). Í 2. gr reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla segir að sérfræðiþjónusta taki annars vegar til stuðnings við nemendur í leik- og 

grunnskólum og foreldra þeirra og hins vegar stuðnings við starfsfólk og starfsemi 

skólanna. Sérfræðiþjónusta sveitarfélaganna hefur það að markmiði að kennslufræðileg, 

sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í öllu skólastarfi. Sú 

sérfræðiþjónusta  sem veitt er skal beinast að því að efla skóla sem faglegar stofnanir. 

Skólarnir eigi að geta leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í skólastarfinu og veita 

starfsfólki leiðbeiningar og aðstoð við störf sín.(Reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum, 2010).  

 

Mikilvægt er að vinna einstaklingsáætlun fyrir börn sem eiga rétt á sérkennslu. 

Einstaklingsáætlun er skrifleg áætlun um nám og kennslu barnsins. Áætlunin er byggð á 

mati, getu og þörfum barnsins. Markmiðin í áætluninni eru sett fram til lengri og skemmri 
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tíma. Einnig er kennsluaðferðum til að ná markmiðum lýst. Einstaklingsáætlun þarf að taka 

almennt mið af getu og áhuga einstaklingsins. Í áætluninni þarf að koma fram hvað á að 

kenna, hvaða aðferðir eru notaðar og hvers vegna. Einnig þarf að koma hvar hvaða úrræði 

mæta þörfum barnsins (Ingibjörg Auðunsdóttir og Svanfríður Larsen, 1997, Menntasvið 

Reykjavíkurborgar,  2007).  

 

Sú hugmyndafræði sem liggur að baki sérkennslustefnu leikskólasviðs 

Reykjavíkurborgar er leikskóli án aðgreiningar. Stefna Reykjavíkurborgar er sú að innan 

hvers leikskóla starfi ábyrgðarmaður sérkennslu og hafi sá starfsmaður menntun og 

þekkingu á þroskafrávikum og viðurkenndum íhlutunarleiðum. Unnið skal eftir 

einstaklingsáætlunum þar sem áhersla er lögð á að barnið taki fullan þátt í leikskólastarfinu 

(Sérkennslustefna Leikskólasviðs Reyjavíkurborgar, 2009). Einnig segir í 23. gr sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá árinu 1992 að aðildarríkin eigi að viðurkenna 

rétt andlega eða líkamlega fatlaðs barns og stuðla að aðstæðum sem tryggja virðingu þess 

og stuðla að sjálfsbjörg þess.  

1.4 Ólík sjónarhorn á fötlun 

Málefni fatlaðra einstaklinga hafa tekið miklum breytingum á undanförnum árum. Í 

þessum kafla verður saga fötlunarfræða rakin. Innan fötlunarfræðanna er það 

grundvallarspurning hvað fötlun er og hvernig eigi að skilja hana (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  

 

Fötlunarfræði er ein yngsta fræðigreinin í alþjóðlegu fræðasamfélagi. Þau fræðastörf 

sem hafa beinst að fötluðu fólki hafa einkennst að mestu af læknisfræðilegum skilningi. 

Þessi skilningur hefur einnig einkennt rannsóknir innan félagsvísindanna (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Fötlunarfræðin voru í upphafi tengd kröfunni um fulla 

samfélagsþátttöku fatlaðs fólks, mótmælum gegn dvöl þeirra á stofnunum og útilokun 

þeirra frá því sem kallað er venjulegt líf. Fötlunarfræðin eiga sér svipaða þróun og aðrar 

fræðigreinar sem taka á málum samfélagshópa sem hafa ekki notið jafnréttis og fullra 

mannréttinda (Rannveig Traustadóttir, 2003). Fötlunarfræði líkt og aðrar fræðigreinar sem 

snúa að minnihlutahópum hafa sett ákveðið spurningarmerki við skilning á ýmsum 
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lykilhugtökum. Mikið hefur verið tekist á um hvernig beri að skilja grundvallarhugtakið 

fötlun innan fræðigreinarinnar. Innan fötlunarfræðanna hefur læknisfræðilegt sjónarhorn á 

fötlun verið gagnrýnt, þá hefur ríkjandi hugmyndum um það hvað sé eðlilegt verið hafnað 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

1.4.1 Læknisfræðilegur skilningur 

Ólík sjónarhorn á fötlun hafa komið fram síðustu áratugi í kjölfar umræðu og vakningar 

í samfélaginu um þennan málaflokk. Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun byggir á því að 

sjúkdómsgreina fólk bæði líkamlega og andlega. Þetta sjónarhorn felur í sér að fatlað fólk 

sé í raun háð öðrum og þurfi á umönnun, lækningu, meðferð og þjálfun að halda. Þetta 

sjónarhorn á fötlun var ríkjandi mestan hluta 20. aldar í hinum vestræna heimi. Þessi 

áhersla hefur verið gagnrýnd því hún skapar neikvæð viðhorf til fatlaðra barna (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Markmið læknisfræðilega sjónarhornsins var að fatlaðir fengju 

meðferð lækna og annarra sérfræðinga með það að markmiði að lækna, þjálfa eða veita 

viðkomandi einstakling umönnun. Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun lítur á fötlun sem 

persónulegan harmleik fyrir einstaklinginn og fjölskyldu hans og þeir einstaklingar skuli 

vistast á viðeigandi stofnunum. Í samræmi við þessa stefnu var byggð upp sérstök þjónusta 

fyrir fólk með fötlun sem var á stofnunum sem einangraði það frá ófötluðu fólki. Þetta 

hugarfar hefur verið ríkjandi og hefur legið til grundvallar í starfi fagfólks í menntakerfi, 

heilbrigðis- og félagsþjónustu (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Ef litið er á fötlun út frá læknsifræðilegu sjónarhorni er áherslan á skerðingu 

einstaklingsins. Skerðingin er það sem aðgreinir hann frá því sem alla jafna er talið 

heilbrigt og eðlilegt. Samkvæmt þessum skilningi er eðlilegt að aðgreina börn ef þau standa 

ekki undir kröfum um hegðun og árangur (Priestley, 2003). Í skólakerfinu er 

læknisfræðilega sjónarhornið ríkjandi en með skóla án aðgreiningar er verið að virkja öll 

börn til fullrar þátttöku í því samfélagi sem það býr í (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

1.4.2 Félagsleg sjónarhorn 

Þau félagslegu líkön sem hafa verið sett fram leggja upp með að það séu hindranir 

samfélagsins sem geri fólk fatlað. Þessar hindranir felast ekki síst í viðhorfum um að fötlun 

sé félagslega sköpuð. Þessi viðhorf takmarka þá möguleika sem fólk með fötlun hefur til 
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samfélagsþátttöku (Rannveig Traustadóttir, 2006). Breska félagslega líkanið er hvað 

þekktast ef þeim félagslegu sjónarhornum sem fram hafa komið. Breska líkanið felur í sér 

afar róttæka endurskipulagningu á hugtakinu fötlun. Upphaf líkansins má rekja til 8. 

áratugar síðustu aldar. Þær hugmyndir sem komu fram leiddu af sér nýja skilgreiningu. Í 

þessari nýju skilgreiningu er aðalatriðið að aðgreina skerðinguna sjálfa. Þar er litið svo á að 

félagslegar hindaranir takmarki þátttöku fatlaðs fólks í lífinu og samfélagið þurfi að gera 

ráð fyrir mannlegum margbreytileika til þess að fatlað fólk geti verið þátttakendur í 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Þetta sjónarhorn endurspeglar sýn og áherslur þeirra sem hafa sett þau fram. Félagsleg 

sjónarhorn á fötlun eiga það sameiginlegt að þau gagnrýna læknisfræðilegt sjónarhorn á 

fötlun. Þessi viðhorf takmarka þá möguleika sem fólk með fötlun hefur til 

samfélagsþátttöku (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

1.4.3 Norræni tengsla skilningurinn 

Kenningar og hugmyndafræði um eðlilegt líf og samfélagsþátttöku komu fram á 

Norðurlöndum í kringum 1960-1970 og breiddust svo víða um heim (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008). Á Norðurlöndunum hefur ekki verið einn ríkjandi sameiginlegur 

skilningur á fötlun. Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) heldur því fram að hægt sé 

að greina ákveðnar sameiginlegar hugmyndir sem einkennast af áherslu á tengsl fatlaðra við 

umhverfi sitt. Hann kom fyrstur fram með norræna tengslaskilninginn. Að hans mati eru 

meginþættir hans þrír : 

 

 Fötlun er misgengi milli einstaklings og samfélagsins, fötlunin fellur ekki vel 

að samfélaginu þar sem samfélagið gerir ekki ráð fyrir margbreytileika fólksins. 

Fatlaði einstaklingurinn er ekki venjulegur og umhverfið er ekki lagað að því. 

 Fötlunin er bundin aðstæðum hverju sinni. Með þessu á Tøssebro við að t.d. 

væri heyrnarlausmanneskja ekki fötluð ef allir aðrir töluðu táknmál. Þetta sama 

getur átt við alla sem lenda í aðstæðum sem þeir ráða ekki við. 

 Fötlun er afstæð, fötlunin tekur mið af umhverfinu og ákveðnum aðstæðum. 
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Tøssebro telur að norræni skilningurinn á velferðarkerfinu sé pólitískur og litið sé svo á 

að hlutverk þjónustunnar sé að mæta þörfum fatlaðra einstaklinga með samfélagslegri 

þjónustu og sé hún byggð á skilgreiningu læknisfræðilegs sjónarhorns á fötlun (Tøssebro, 

2004). 

 

Þegar litið er á fötlun út frá félagslegum sjónarhornum  er útilokun nemenda frá 

almennum skólum flokkuð sem vanmáttur skólans vegna skorts á úrræðum og fagþekkingu. 

Með því að skrá barn í sérskóla er í raun verið að staðfesta vanmátt almenna skólans til að 

koma á móts við þarfir fatlaðra nemenda sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum (Priestley, 

2003). 

1.5 Þróun hugmyndafræði málaflokks fólks með fötlun 

Þegar upplýsingastefna fer að ryðja sér til rúms í byrjun 18. aldarinnar byrja viðhorf til 

fatlaðra að breytast. Þetta má meðal annars rekja til framfara sem urðu í læknisfræði. Þetta 

varð til þess að hjátrú og fordómar viku fyrir nýjum uppgötvunum og nýrri þekkingu um 

sjúkdóma s.s. geðsjúkdóma og flogaveiki (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

 

Á 19. öld tilheyrði fólk með fötlun undir löggjöf um framfærslu fátækra samkvæmt 

fátækralögum frá árinu 1907 (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Árið 1936 voru samþykkt lög 

um fávitahæli til þess að fleiri börn með fatlanir gætu farið á stofnun. Í þessum lögum var 

gert ráð fyrir að öll þjónusta færi fram innan veggja stofnunarinnar. Sólheimar í Grímsnesi 

höfðu þá verið reistir sem heimili fyrir munaðarlaus börn og börn með fötlun. Árið 1952 

hófst starfsemi á Kópavogshæli og var það stærsta sólarhringsstofnunin fyrir fólk með 

fötlun á Íslandi ( Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Í lögum um fávitastofnanir frá árinu 1967 

var í fyrsta skipti gert ráð fyrir að fólk með fötlun sækti þjónustu utan stofnunar. Í þessum 

lögum var meiri áherslu á þjálfun, uppeldi og kennslu (Lög um fávitastofnanir, 1967). 

 

Ný lög um aðstoð við þroskahefta sem samþykkt voru árið 1979 mörkuðu tímamót í 

málefnum fólks með fötlun. Í lögunum birtist í fyrsta skipti ný hugmyndafræði um jafnrétti, 

eðlilegt líf og rétt til fullrar þátttöku í samfélaginu (Brynhildur Flóvenz, 2004). Árið 1983 

tóku í gildi lög um málefni fatlaðra. Með þeim voru komin heildarlög um allt fatlað fólk á 
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Íslandi. Áherslur í þessum lögum voru svipaðar þeirri stefnu sem ríkti í málefnum fatlaðra á 

Norðurlöndum. Í þessum lögum var lögð áhersla á að byggja sambýli og sú stefna var 

mörkuð að undirbúa fatlað fólk til þátttöku í samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

Með lögum um málefni fatlaðra frá árinu 1992 er gert ráð fyrir fullri þátttöku fatlaðra í 

samfélaginu og rétti þeirra t.d að sækja sinn heimaskóla (Lög um málefni fatlaðra, 1992). 

 

Á síðustu árum hefur mikil þróun átt sér stað í málefnum fatlaðra eins og hér hefur verið 

fjallað um. Krafan um fulla þátttöku í samélaginu verður sífellt háværari og áherslur í 

þjónustu með fötluðum hefur einnig breyst samhliða breyttri hugmyndafræði. 

1.6 Þróun þroskaþjálfastéttarinnar 

Fyrsti vísir að námi þroskaþjálfa má rekja til ársins 1958 þegar Gæslusystraskóli Íslands 

var stofnaður á Kópavogshæli. Fyrstu gæslusysturnar útskrifuðust frá Gæslusystraskóla 

Íslands árið 1960, tveimur árum síðar eða árið 1962 var starfsheitið gæslusystir samþykkt 

(Hrönn Kristjánsdóttir, 2000). Námið fór fram á Kópavogshæli og voru það 

hjúkrunarfræðingar sem önnuðust kennsluna sem bæði var bókleg og verkleg. Í upphafi 

námsins var það nokkuð stofnanamiðað og unnið var út frá læknisfræðilegu sjónarhorni.  

Engin lög náðu yfir starfsemi skólans og var kostnaður við hann greiddur af Kópavogshæli. 

Árið 1971 var sett fram ný reglugerð um námið og um leið fékkst viðurkenning á 

uppeldishlutverki stéttarinnar, þá var nafni skólans breytt í Þroskaþjálfaskóli Íslands og 

varð hann þá sjálfstæð stofnun. Á sama tíma var starfsheitinu gæslusystir breytt í 

þroskaþjálfi (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Í dag er nám þroskaþjálfa komið á háskólastig 

og nú útskrifast þeir frá Háskóla Íslands með BA próf í þroskaþjálfafræðum.  

 

Árið 1978 voru sett lög um störf þroskaþjálfa en í þeim kemur fram að þroskaþjálfum 

beri skylda til að viðhalda þekkingu sinni á sviði þjálfunar, uppeldis og umönnunar fólks 

með fötlun. Með þessum lögum voru starfsréttindi þroskaþjálfa varin (Lög um þroskaþjálfa, 

1978). 

 

Grunnnám í þroskaþjálfafræðum er nú 3 ára nám sem er bæði bóklegt og starfstengt 

nám. Markmið námsins er að nemendur öðlist sérfræðiþekkingu og hæfni til að veita 
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fötluðu fólki þjónustu og ráðgjöf. Í náminu er lögð áhresla á að kynna starfsvettvang 

þroskaþjálfa fyrir nemendum og einnig er lögð áhersla á starfskenningu þroskaþjálfa. Að 

námi loknu eiga nemendur að hafa öðlast hæfni og þekkingu til að styðja við einstaklinga 

með fötlun til þátttöku í samfélaginu (Háskóli Íslands, e.d.). 

 

Störf þroskaþjálfa byggjast upp á fjölþættum og breiðum fræðilegum grunni sem 

grundvallast meðal annars í heilbrigðis, sálar, siðfræði, uppeldis og félagsmálum. 

Starfshættir þeirra miða að því að rannsaka og tileinka sér nýjustu strauma og stefnur með 

hagsmuni og lífsgæði fólks að leiðarljósi. Þroskaþjálfar eru að móta og innleiða nýjungar í 

þjónustu. Þeir eru eins konar ráðgjafar, sérfræðingar í að miðla og deila þekkingu sinni 

(Þroskaþjálfafélags Íslands, 2007). Með breyttri hugmyndafræði hafa þroskaþjálfar unnið 

að því að finna leiðir til að vinna gegn neikvæðum stimplunum og viðhorfum með því að 

draga fram jákvæðar hliðar einstaklinganna og þroska þá hæfileika sem þeir hafa til að bera 

(Salóme Þórisdóttir, 2007). 

 

Þroskaþjálfar eru fagstétt og vinna eftir ákveðnum lögum og skyldum Í starfskenningu 

þroskaþjálfa er lögð áhersla á fagmennsku í starfi þeirra. Þroskaþjálfar eru fagmenn og 

þurfa ávallt að vera meðvitaðir um fyrir hvað þeir standa sem slíkir, þeir búa yfir mikilli 

þekkingu og færni. Starfskenningin er fagleg þar sem hún byggir annars vegar á 

persónulegum sjónarhornum sem eru viðhorf, gildismat og reynsla, hins vegar á faglegum 

sjónarhornum sem eru menntun, siðareglur og hugmyndafræði (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

2007).  

 

Einn af stærstu þáttum í starfi þroskaþjálfa í dag er réttindabarátta og réttindagæsla. 

Þroskaþjálfar hafa um árabil rutt brautina til að auka tækifæri skjólstæðinga sinna með hag 

þeirra að leiðarljósi. Frá upphafi hafa þroskaþjálfar barist fyrir málefnum er snúa að 

fötluðum. Þetta er hlutverk sem er skilgreint í reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).  

 

Þroskaþjálfar vinna oft á tíðum inn í teymum sem vinna með börnum og oft á tíðum með 

börnum sem eru í sérkennslu. Þroskaþjálfar gegna oft mikilvægu hlutverki í teymisvinnu. 
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Teymi vinna saman sem ein heild og mikilvægt er að þar séu viðhöfð skipulögð vinnubrögð 

(Martin, 2005). 

 

Með tilkomu NPA, notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar sem byggir á 

hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf hefur starfsvettvangur þroskaþjálfa breikkað og nú geta 

þeir sem nýta sér NPA ráðið til sín þroskaþjálfa ef þeir vilja. NPA miðstöðin var stofnuð 

þann 16. júní 2010 en fyrirtækið er í eigu og undir stjórn fatlaðs fólks. Markmið NPA 

miðstöðvarinnar er að veita fötluðu fólki sem kýs að notfæra sér beingreiðslur og 

notendasýrða og persónulega aðstoð stuðning og ráðgjöf sem fylgir ferlinu. Miðstöðin 

annast einnig fræðslu til fatlaðs fólks og aðstandenda þeirra (NPA miðstöðin, e.d.). 

1.7 Samvinna fagstétta 

Til að starfsgrein geti talist fagstétt þarf hún að standa undir nokkrum þáttum eins og að 

meðlimir innan hennar eigi að baki langt sérnám og að þekking og kenningar séu 

skilgreindar og í sífelldri þróun (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Fagstétt grundvallast á 

fagmennsku og er það sérþekking fagstéttarinnar sem fagmenn verða að geta yfirfært í sitt 

daglega starf. Þrátt fyrir fagmennska birtist einna helst í þekkingu, færni og að miðla 

þekkingu til annarra þá felur hún einnig í sér stéttvísi og virðingu fyrir samstarfsfólki. 

Samskipti fagmanna verða að byggjast á trausti og heiðarleika (Sigríður Zoëga, 2007). Sú 

þjónusta sem fagmenn veita á að vera ofar eigin hagsmunum og fagmennskan á að vera í 

fyrirrúmi þar sem fagmenn nota sérfræðiþekkingu sína til að greina aðstæður og velja kosti 

sem gefa bestu lausnina og hentar best fyrir þann sem starfað er fyrir. Faghópurinn þarf 

síðan að hafa áhrifavald yfir umbjóðendum sínum og eðli þjónustunnar (Erna Rós 

Ingvarsdóttir,  2009; Jóhanna Einarsdóttir,  2002). 

 

Viðhorf er mikilvæg undirstaða persónulegrar hegðunar og persónuleg hegðun er 

undirstaða starfsánægju og viðhorfa til starfsins. Gagnkvæm virðing í samskiptum fagaðila 

er mjög mikilvægur þáttur í öllu faglegu starfi, virðingin eflir fólk í starfi og hefur jákvæð 

áhrif á samstarf fagaðila (Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). Samvirkir fagmenn líta á sig sem 

hluta af heild. Þeir byggja starf sitt fyrst og fremst á heildarsýn en í henni felast 

sameiginlegar skyldur við nemendur, samkennara og foreldra (Rúnar Sigþórsson, 2004). 
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Fólk sem tekur að sér ákveðin störf í samfélaginu eins og störf þroskaþjálfa, skuldbindur 

sig við ákveðnar fagskyldur og siðareglur. Fagskyldur eiga að þjóna því hlutverki að standa 

vörð um velferð þess sem starfað er fyrir. Því er mikilvægt að fagfólk þekki fagskyldur 

stéttar sinnar mjög vel. Fagskyldur þroskaþjálfa og annarra stétta sem vinna með fólki 

byggjast yfirleitt á fjórum grunnþáttum en þeir eru: „Frumskuldbinding starfsins, 

hæfniskyldur, félagslegar skyldur og skyldur við stéttarsystkini“ (Vilhjálmur Árnason, 

2003). 

Samantekt 

Ólík sjónarhorn á fötlun hafa haft víðtæk áhrif í samfélaginu. Þessi sjónarhorn hafa oft á 

tíðum hindrað þátttöku barna meðal annars í leikskólastarfi. Fræðilegur bakgrunnur 

rannsóknarinnar fjallar um á hvaða sáttmálum og í hvaða lögum réttindi barna til náms 

byggja á. Mikilvægt er að öll börn njóti menntunar í leikskólaskóla án aðgreiningar. 

Hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar birtist meðal annars í aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 2011. Þar kemur fram að leikskólum ber að veita börnum með sérþarfir sérkennslu, en 

námskráin byggir á lögum og reglugerðum sem leikskólar starfa eftir. Á undanförnum árum 

og áratugum hefur hugmyndafræði málaflokks fatlaðra breyst og samhliða þeim 

breytingum hafa störf þroskaþjálfa einnig breyst. Í starfi þroskaþjálfa á leikskólum er 

sjónum meðal annars beint að mikilvægi samvinnu fagaðila innan leikskólans. 
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2. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var í 

rannsókninni. Gerð verður grein fyrir framkvæmd hennar og markmiðum. Í lokin á 

kaflanum förum við yfir siðferðilega álitamál og takmarkanir sem við stóðum frammi fyrir. 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á viðhorf leikskólastjóra gagnvart störfum 

þroskaþjálfa innan leikskólans. Rannsóknarspurningin var : Hvert er viðhorf 

leikskólastjórnenda til starfa þroskaþjálfa í leikskólum. Leitað var svara við eftirfarandi 

spurningum:  

 

 Hvers vegna var ákveðið að ráða þroskaþjálfa á leikskólann ? 

 Hvert er hlutverk þroskaþjálfa á leikskólum ? 

 Í hverju felst samstarf þroskaþjálfa við annað starfsfólk innan leikskólans ? 

 

Spurningarnar voru opnar og gáfu viðmælendum okkar kost á að svara út frá eigin 

reynslu. Í viðtölunum gafst okkur einnig kostur á að ræða hugleiðingar viðmælenda okkar 

almennt um leikskólastarfið og reynslu þeirra af samstarfi við þroskaþjálfa. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn okkar byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð sem er framkvæmd í 

viðtalsformi. Við völdum að taka viðtöl við þátttakendur í rannsókninni til að fá umræður 

um ígrundanir þeirra. Við teljum að það sé betri leið til að fá meiri dýpt í niðurstöður 

rannsóknarinnar. Með þessari aðferð fáum við tækifæri á ræða um viðfangsefnið en það 

hefðum við ekki getað gert ef við hefðum gert viðhorfskönnun. 

 

Í bók McMillan (2000) kemur fram að eigindlegar rannsóknir byggi á veruleika hvers og 

eins þar sem viðkomandi segir munnlega frá upplifunum sínum og hugsunum. Í eigindlegri 

rannsóknaraðferð er notast við viðtöl. Í eigindlegum rannsóknum er ekki gert ráð fyrir að 

niðurstöður yfirfærist á aðra einstaklinga eða aðrar aðstæður. Aðferðin byggir á að skoða og 

skilja hlutina út frá félagslegu samhengi og fyrir utan það sem er hefðbundið. Í þessari 

rannsóknaraðferð velja rannsakendur þá sem taka þátt í rannsókninni. Það er gert til þess að 

fá upplifun þeirra og fá sem mesta innsýn í viðfangsefnið. Í eigindlegum rannsóknum er 
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viðfangsefnið skoðað nákvæmlega til að öðlast skilning á hugarfari, þekkingu og aðstæðum 

fólks. Rannsóknaraðferð sem þessi hentar því vel til að ná fram upplifun einstaklingsins og 

til að fá heildarmynd á upplifun þeirra (Esterberg, 2002; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

2.2 Val á þátttakendum 

Við val á þátttakendum í rannsókn okkar þá vildum við fá úrtak sem tæki mið af 

leikskólastjórnendum sem hefðu mikla og litla reynslu af þroskaþjálfum. Við notuðum 

markmiðsúrtak og völdum leikskóla sem væru á höfuðborgarsvæðinu og höfðum samband 

við þátttakendur bæði símleiðis og með tölvupósti og tóku þeir allir vel í að taka þátt í 

rannsókninni. Þátttakendur voru allir áhugasamir um efni rannsóknarinnar og tókum við 

fram að fullum trúnaði væri heitið.  

 

Við tókum viðtöl við fjóra leikskólastjórnendur. Við völdum að taka viðtöl við tvo 

leikskólastjórnendur sem hefðu litla reynslu af störfum með þroskaþjálfum og tvo 

leikskólastjórnendur sem hefðu mikla reynslu af störfum þroskaþjálfa. Við vildum fara 

þessa leið til að sjá hvort það væri mismunandi viðhorf  hjá leikskólastjórnendum eftir því 

hvort þeir hefðu starfað stutt með þroskaþjálfum eða hefðu mikla reynslu af þeirra 

störfum.Við miðuðum við að það væri fremur lítil reynsla af hafa starfað með þroskaþjálfa 

á leikskóla skemur en 1 ár en það væri mikil reynsla að hafa starfa með þroskaþjálfa í 3 ár 

eða lengur. Allir viðmælendur okkar hafa mikla reynslu af stjórnun leikskóla nema ein 

þeirra sem er nýlega tekin við sem leikskólastjóri. Á þessum leikskólum dvelja meðal 

annars tvítyngd börn sem eru með ólíkan uppruna og menningarlegan bakgrunn. 

Leikskólarnir vinna með efni sem tengist þeirra upprunalega heimalandi og kynna það með 

reglulegu millibili fyrir börnunum.  

 

Fyrsti viðmælandi okkar sem við nefnum hér eftir Valdísi hefur starfað sem 

leikskólastjórnandi við leikskólann í mörg ár. Á leikskólanum eru fimm deildir og er 

meirihluti starfsfólks leikskólakennarar eða þroskaþjálfar. Á leikskólanum hafa 

þroskaþjálfar verið starfandi frá upphafi. Valdís hefur því mikla reynslu af að starfa með 

þroskaþjálfum og hefur starfað með þeim í áraraðir.  

 



-25.- 
 

Annar viðmælandi okkar sem hér eftir verður nefnd Helga hefur starfað í leikskólanum í 

nokkur ár. Á leikskólanum eru fimm deildir og er meirihluti starfsfólks með 

uppeldismenntun að baki. Helga hefur verið leikskólastjóri í nokkur ár og hefur unnið með 

þroskaþjálfa í rúmlega 1 ár, hún hefur því litla reynslu af störfum með honum.  

 

Þriðji viðmælandi okkar sem við nefnum hér eftir Önnu hefur starfað sem leikskólastjóri 

á leikskólanum frá upphafi eða yfir 20 ár. Árin þar á undan hafði hún starfað sem 

leikskólastjóri á öðrum leikskólum. Anna hefur mikla reynslu af störfum með 

þroskaþjálfum. Hennar reynsla af þeirra störfum hófst fyrir yfir 30 árum síðan. Leikskólinn 

sem Anna stýrir er fjögurra deilda leikskóli og hafa allir starfsmenn uppeldismenntun af 

einhverjum toga að baki. 

 

Fjórði viðmælandi okkar sem við nefnum hér eftir Berglindi hefur ekki langa reynslu af 

því að starfa með þroskaþjálfum. Hún tók nýlega við sem leikskólastjóri á þeim leikskóla 

sem hún stýrir nú og þegar hún tók til starfa var þar starfandi þroskaþjálfi. Leikskólinn 

hefur nýlega sameinast öðrum leikskóla og eru starfstöðvarnar því tvær. Á leikskólunum til 

samans eru fimm deildir. Á leikskólanum starfar bæði uppeldismenntað og ófaglært 

starfsfólk. 

 

Í öllum leikskólunum er unnið eftir hugmyndafræði um leikskóla án aðgreiningar. Í 

hugmyndafræði leikskóla án aðgreiningar er margbreytileikinn hafður að leiðarljósi. Í því 

felst að öll börn fái jöfn tækifæri í leik og námi eins og kostur er. Í leikskólunum er stuðlað 

að því að nám barnanna fari fram í leik og starfi (Sérkennslustefna Leikskólasviðs 

Reykjavíkurborgar, 2009, Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

2.3 Gagnasöfnun og greining 

Aðferðin sem við notuðum til að afla gagna voru viðtöl við fjóra leikskólastjóra á 

höfuðborgarsvæðinu. Við byrjuðum á því að senda tölvupóst á fjóra leikskólastjórnendur 

þar sem við báðum um að fá að taka við þá viðtal. Í tölvupóstinum útskýrðum við hvert 

rannsóknarefnið væri og að verkefnið væri lokaverkefni okkar í þroskaþjálfun. Við fengum 

svör mjög fljótlega frá þeim öllum um að við værum velkomnar í viðtal til þeirra. Viðtölin 
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tóku um þrjátíu mínútur hvert og myndaðist gott spjall og flæði okkar á milli í viðtölunum. 

Viðtölin voru tekin í febrúar 2012. Við fengum leyfi til að hljóðrita viðtölin sem fóru fram 

á skrifstofum leikskólastjórnendanna og var það gert af frumkvæði viðmælenda okkar. Við 

skráðum viðtölin niður orðrétt og síðan voru þau kóðuð til að finna sameiginleg þemu í 

þeim. Það var gert til að sjá hvað gögnin segja okkur (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2003).Niðurstöðurnar byggja svo á umfjöllum um þá meginþætti sem fram komu. Með 

þessari aðferð fáum við upplifun viðmælenda okkar af starfi með þroskaþjálfum.  

2.4 Siðferðileg álitamál og takmarkanir rannsóknarinnar 

Áður en við fórum af stað með rannsóknina höfðum við fenguð spurningar eins og hvað 

gera þroskaþjálfar og við hvað starfa þeir. Við höfum oft fengið á tilfinninguna eins og starf 

þroskaþjálfa hafi verið oft á tíðum hálf ósýnilegt fyrir almenningi og fólk almennt sé ekki 

að átta sig á við hvað þroskaþjálfar starfa.  

Við gerum okkur grein fyrir að rannsóknin nær einungis til fjögurra leikskólastjórnenda 

á höfuðborgarsvæðinu og til að fá meiri samanburð hefði verið betra að bæta inn fleiri 

þátttakendum og jafnvel þá einhverjum af landsbyggðinni. Þetta eru takmarkanir sem ekki 

er hægt að yfirfæra á fjöldann en gefur okkur þó vísbendingu um viðhorf. 

Áður en við tókum viðtölin áttum við von á því að heyra að leikskólastjórnendur væru 

ánægðir með störf þroskaþjálfa á leikskólum en það sem okkur langaði að vita var í hverju 

jákvæðnin fælist. Við vildum meðal annars vita hvort það væri menntun eða sérhæfing á 

sviði fatlana sem réði einhverju um þetta viðhorf. Okkar viðhorf réði ekki því hvernig við 

túlkuðum niðurstöðurnar heldur einungis svör viðmælanda okkar. 

Í rannsóknum er mikilvægt að hafa siðferðileg gildi að leiðarljósi. Í okkar rannsókn 

höfðum við fjögur megin gildi siðfræðinnar að leiðarljósi. Þau eru sjálfræði, skaðleysi, 

velgjörð og réttlæti. Við leituðum eftir upplýstu samþykki og þar með uppfylltum sjálfræði 

en með því að leita eftir upplýstu samþykki þá er lögð áhersla á að bera virðingu fyrir 

einstaklingnum og sjálfræði hans. Við gættum nafnleyndar og þannig uppfylltum við 

skaðleysi og ávinningur viðmælanda réttlætir rannsóknina. Með rannsóknninni teljum við 

að við séum að láta gott af okkur leiða og með því uppfyllum við velgjörðaregluna. Til að 
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uppfylla skilyrði um réttlæti þá vorum við meðvitaðar um ávinning þess sem er rannsakað 

og einnig mikilvægi þess að vera trúar rannsóknargögnunum (Sigurður Kristinsson, 2003). 

 Samantekt  

Í rannsókninni var notuð eigndleg rannsóknaraðferð. Rannsóknaraðferðin var 

framkvæmd í viðtalsformi og notast var við marmiðsúrtak þar sem valdir voru fjórir 

leikskólastjórar af höfuðborgarsvæðinu. Gögnum í rannsókninni var aflað með viðtölum. 

Viðtölin voru hljóðrituð og síðan kóðuð til að finna sameiginleg þemu í þeim. Í 

rannsókninni var unnið eftir fjórum megingildum siðfræðinnar en þau eru sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörð og réttlæti. Í rannsóknum er mikilvægt að skoða siðferðileg álitamál og 

takmarkanir og með hvaða hætti þeir þættir geta haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. 

Þær takmarkanir sem eru í rannsókninni felast í að einungis var rætt við fjóra 

leikskólastjórnendur og er því ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á fjöldann en þær gefa 

vísbendingu um viðhorf.  
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3. Niðurstöður  

Í þessum hluta verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Niðurstöðunum var skipt 

niður í 3 þemu. Það fyrsta sem er kynnt er sérþekking og menntun, næst er fjallað um þær 

niðurstöður sem snúa að nálgunum og markmiðum og síðasta þemað er samstarf 

þroskaþjálfa við annað starfsfólk innan leikskólanna. Niðurstöðurnar er settar fram í 

samhengi við fræðilega umfjöllun hér að framan. Nöfnum viðmælendanna hefur verið 

breytt til að gæta nafnleyndar. 

3.1 Sérþekking og menntun 

Í viðtölum okkar töluðu allir leikskólastjórnendurnir um að ástæður þess að þeir ákváðu 

að ráða inn þroskaþjálfa var sú sérþekking og menntun sem þroskaþjálfar hafa. 

Leikskólastjórnendurnir telja að sérþekking þroskaþjálfa sé nauðsynleg innan leikskólans 

hvort sem þar dvelji fötluð börn eða ekki. Anna segir um þetta :  

 

Það eru bara svo mörg börn sem þurfa á þeirra aðstoð að halda. Það þurfa 

ekkert að vera fötluð börn heldur þau börn sem eru ekki með greiningu og 

eru á jaðrinum. 

 

Þeir segja að sérþekking þroskaþjálfa á hinum ýmsu þroskaskerðingum sé mjög 

nauðsynleg í starfi með börnum með sérþarfir. Þeir telja þekkingu þroskaþjálfa mikilvæga á 

þeim leiðum sem til eru og hægt er að nota til að ná fram þeim markmiðum sem sett eru 

fram, hvort sem um er að ræða börn með fötlun eða börn sem eru á svokölluðu gráu svæði. 

Þeir benda á að þessi börn njóti þess ekki síður að fá meiri örvun og þjálfun þó svo að þau 

séu ekki komin með greiningu. Þá vilja leikskólastjórnendur hafa þroskaþjálfa sem eru með 

menntun sem nýtist í að vinna með einstaklinginn innan hópsins. Anna kemur inn á þetta 

atriði :  

 

Mér finnst mikilvægt að þroskaþjálfar vinni með börnin inni í hópnum en 

taki þau ekki út til að vinna með þau annars staðar. Mér finnst mikilvægt að 

börnin fái að vera í sínum aðstæðum og það sé gert eins lítið af því og hægt 
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er að taka þau út úr hópnum. Mér finnst það þó í lagi ef barnið þolir illa 

truflun. 

 

Vinna í hópum er eitt af því sem skóli án greiningar stendur fyrir eins og fram kemur í 

sérkennslustefnu Reykjavíkurborgar. Sérkennsla með þessum börnum þarf ekki að vera 

utan deildar og mikilvægt er að börnin fái tækifæri til að læra af hvor öðru. Þar liggur 

munurinn á störfum þroskaþjálfa og leikskólakennara. Þroskaþjálfar vinna með börn sem 

þarfnast stuðnings í smærri hópum en leikskólakennarar vinna með allan hópinn.  

 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir að börn sem þurfa á sérstakri aðstoð eða þjálfun 

að halda eigi rétt á slíkri þjónustu. Stefna Reykjavíkurborgar er sú að innan hvers leikskóla 

starfi ábyrgðarmaður sérkennslu og hafi sá starfsmaður menntun og þekkingu á 

þroskafrávikum og viðurkenndum íhlutunarleiðum (Sérkennslustefna Reyjavíkurborgar, 

2009). Þroskaþjálfar eru oft á tíðum ábyrgðarmenn sérkennslu innan leikskólanna. 

 

Leikskólastjórnendunum finnst að í litríku og líflegu leikskólastarfi eigi ekki eingöngu 

að ganga út frá því að þar starfi bara leikskólakennarar heldur sé það hluti af litríku 

leikskólastarfi að þroskaþjálfar komi að vinnu innan leikskólanna. Bakgrunnur þroskaþjálfa 

sé nokkuð ólíkur því sem leikskólakennarar hafa og störf þroskaþjálfa á leikskólum sé til 

þess fallin að efla allt leikskólastarfið í heild sinni. Valdís bendir á að : 

 

Það skiptir svo miklu máli að innan leikskólans sé einhver sem þekkir starf 

með börnum sem eru með einhverjar raskanir. Þessi börn fá bara ekki sömu 

gæða þjónustuna frá okkur leikskólakennurnum eins og þeir fá hjá 

þroskaþjálfum. Þroskaþjálfi þekkir þeirra þarfir betur og er því mun 

heppilegra að hann sjái um að halda utan um það sem snýr að þessum 

börnum. 

 

Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að þeir séu fagsétt sem hafa menntað sig til að 

starfa með fólki á öllum aldri sem býr við skerðingu (Þroskaþjálfafélagið, 2007). 

Þeirra sérþekking og menntun miðar að því að veita meðal annars börnum innan 
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leikskólans stuðning og stuðla að því að þau séu virkir þátttakendur í 

leikskólastarfinu. 

3.2 Nálganir og markmið 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að þroskaþjálfar koma fram með ólíkar 

íhlutunarleiðir með börnum. Þessar leiðir eru oft á tíðum einfaldar og auðveldar í 

framkvæmd. Þá sögðu leikskólastjórnendurnir að þroskaþjálfarnir leituðu meira 

óhefðbundinna leiða til að ná árangri með börnunum. Þetta voru atriði sem 

leikskólastjórnendurnir tóku fljótt eftir. Berglind kemur inn á þetta:   

 

Í mínu námi þá er í raun ekki kafað svo djúpt í þessar helstu þroskahamlanir 

heldur er þetta bara svona almennt, í mínu námi er ekkert komið inn á hvað 

á að gera svo. Þetta er eitthvað sem þroskaþjálfar eru alveg sérfræðingar í. 

Þeir koma með leiðir og aðferðir sem við leikskólakennarar höfum litla sem 

enga þekkingu á. 

 

Þroskaþjálfarnir voru ekki búnir að starfa lengi innan leikskólanna þegar að 

leikskólastjórnendurnir sáu mikinn mun á vinnu þeirra og leikskólakennara. Þetta fannst 

leikskólastjórunum jákvætt, þeim fannst jákvætt að hafa breiðari hóp af starfsfólki sem 

saman ynni að bættum leiðum innan leikskólans. Þetta samræmis því sem Sigríður Zoëga 

(2007) segir um fagmenn en þeir verða að geta yfirfært sérþekkingu sína yfir í daglegt starf 

(Sigríður Zoëga, 2007).  

 

Í viðtölum við viðmælendur okkar kom ekki fram munur á viðhorfi eftir því hvort þeir 

höfðu starfað lengi með þroskaþjálfum eða ekki. Þroskaþjálfarnir virtust ekki hafa þurft að 

sanna sig í starfi til þess að viðhorf til þeirra væri jákvætt. Helga nefnir : 

 

Ég sá það á fyrstu dögum þroskaþjálfans í starfi að starfsaðferðir hennar 

voru með nokkuð ólíkum hætti en það sem ég hafði kynnst í mínu starfi. 

Hún kom fram með leiðir að markmiðum sem að mínu mati var hrein 

himnasending. Ég hafði bara ekki ímyndunarafl til að hugsa í þá átt sem hún 



-31.- 
 

gerir. Hún hugsar mikið út fyrir rammann og ég var ekki lengi að átta mig á 

því að þroskaþjálfar og leikskólakennarar nálgast börnin með þónokkuð 

ólíkum hætti. 

 

Af þessum ummælum að dæma þá virðast þroskaþjálfar ekki þurfa að sanna sig lengi í 

starfi og það sést fljótt að nálganir þeirra miða að markvissum starfsaðferðum. Aðferðir 

þeirra miða að því að félagslegir þættir í umhverfinu hindri ekki þátttöku barna með 

sérþarfir í leikskólastarfinu. Samfélagið þarf að gera ráð fyrir mannlegum margbreytileika 

til þess að börn með sérþarfir geti verið þátttakendur í samfélaginu. (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Þroskaþjálfar vinna að því að fjarlægja hindranir í umhverfinu sem eru 

í anda félagslegs skilnings á fötlun. 

 

Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2004) bendir á að fötlun sé misgengi milli 

einstaklingsins og samfélagsins, fötlunin fellur ekki vel að samfélaginu sem gerir 

ekki ráð fyrir margbreytileikanum. Þetta kom fram í viðtölunum og Helga segir : 

 

Þroskaþjálfar eru svo mikið með augun á því hvað það er sem má breyta 

eða bæta hérna í leikskólanum. Stundum er maður svolítið fastur í því að 

gera hlutina eins og maður hefur alltaf gert þá og þess vegna hefur það 

komið fyrir að sum barnanna hafa ekki getað tekið þátt í því sem við erum 

að gera. Eftir á sér maður að það á auðvitað ekki að vera þannig. 

Þroskaþjálfinn kemur stundum með lausnir sem eru auðveldar og ekkert 

mál að koma í framkvæmd og eru til þess fallnar að öll börnin geta tekið 

þátt í því sem verið er að gera. 

 

Á þessu sést að þroskaþjálfar miða starf sitt að því að gert sé ráð fyrir 

margbreytileikanum innan leikskólans. Með því að laga leikskólaumhverfið að barninu þá 

vinna þeir bæði í anda félgaslegra sjónarhorna á fötlun og norræna tengslaskilningsins með 

því að móta leikskólaumhverfið að þörfum barnsins svo það geti tekið þátt í starfinu. 

Með þessu móti er stuðlað að fullri þátttöku barnsins rétt eins og skóli án aðgreiningar 

gengur út á. 
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3.3 Samstarf  

Í viðtölum við viðmælendur okkar kom fram að hlutverk þroskaþjálfa á leikskólum eru 

margvísleg. Þeirra hlutverk er meðal annars að sjá um gerð einstaklingsnámsskráa, halda 

utan um og sinna málörvun og hafa umsjón með þjálfun barna sem eru með stuðning. Þeir 

sjá einnig um að leiðbeina starfsfólki með málörvun og aðra þjálfun í gegnum leik. Þá hafa 

þroskaþjálfar einnig það hlutverk að vera ráðgjafar fyrir annað starfsfólk og getur það leitað 

til þeirra með mál sem snúa að þeirra sérþekkingu. Helga kemur sérstaklega inn á þetta :  

 

Hjá okkur er mikil þörf fyrir ráðgjöf fyrir annað starfsfólk. Það er gott að 

geta leitað til þroskaþjálfa með mál sem þeir þekkja betur en við 

leikskólakennararnir. Þeir leiðbeina okkur líka með hvernig best er að haga 

málörvun og fleiru sem snýr að þeim börnum sem þurfa á stuðning að 

halda. Þeir eru líka oft með tillögur að markmiðum fyrir þau börn sem eru á 

jaðrinum og eru ekki endilega með stuðning skráðann. 

 

Í viðtölunum kom fram að þroskaþjálfar koma einnig inn í foreldraviðtöl hjá þeim 

börnum sem eru með stuðning og veita þar ráðgjöf til foreldra og starfsfólks. Þroskaþjálfar 

sjá einnig um samskipti við Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins vegna þeirra barna sem eru 

með greiningu. Hlutverk þeirra er að veita ráðgjöf og vera leikskólastjórnendum stuðningur 

í málum barna með sérþarfir. 

 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram að samstarf þroskaþjálfa við annað starfsfólk 

er fólgið í rágjöf og leiðbeiningum varðandi þjálfun barna með sérþarfir. Þroskaþjálfar veita 

handleiðslu og halda utan um sérkennslu sem aðrir starfsmenn sinna. Þroskaþjálfar á 

leikskólum starfa náið með sérkennslustjórum og öðrum starfsmönnum. Þar sem 

leikskólakennarar hafa ekki sömu menntun þá er gott að þessar tvær fagstéttir geti unnið 

saman þó mismunandi hugmyndafræði liggi að baki. Þetta samræmist því sem Sigrún 

Aðalbjörnsdóttir (2007) hefur fjallað um. Hún segir að gagnkvæm virðing þurfi að vera í 

samskiptum fagaðila því það sé mjög mikilvægur þáttur í öllu starfi, virðingin eflir fólk í 

starfi og hefur jákvæð áhrif á samstarf fagaðila ( Sigrún Aðalbjörnsdóttir, 2007). Þetta 

kemur Valdís inn á í sínu viðtali :  
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Hún felst mikið í leiðbeiningum varðandi þjálfun barnanna. Samstarfið felst 

einnig í góðum ráðum og stuðningi. Þroskaþjálfarnir halda líka utan um 

sérkennsluna og svo eru þeir með aðra sýn á hvað á að gera í 

leikskólastarfinu með þessum börnum og einnig hvernig á að gera það. Ég 

tel að gott samstarf við þroskaþjálfa eins og það er hér sé svo mikilvægt upp 

á það faglega starf sem hér er unnið. 

 

Leikskólastjórarnir töldu allir að stuðningur og leiðsögn þroskaþjálfa við 

leikskólakennara væri mjög góð fyrir starfið í heild sinni. Þroskaþjálfar og 

leikskólakennarar væru að stefna að sömu markmiðum og væru þær leiðir sem 

þroskaþjálfar nota góð viðbót til að auka á fjölbreytileika í leikskólastarfinu. 

Leikskólastjórarnir greindu einnig frá ánægju sinni með undirbúningstíma þroskaþjálfanna. 

Leikskólakennarar og þroskaþjálfar fara í undurbúning á ólíkum forsendum. Þroskaþjálfi 

undirbýr starfið meira fyrir einstaklinginn en leikskólakennarinn skipuleggur meira fyrir 

heildina. Valdís kemur sérstaklega inn á þetta í sínu viðtali :  

 

Samstarf leikskólakennara og þroskaþjálfa er mjög gott. Leikskólakennarar 

læra af þroskaþjálfum og þeir af leikskólakennurum. Leikskólakennarar 

einblína á hópinn en þroskaþjálfar á einstaklinginn og með því næst góð 

samvinna á milli þessara stétta og við lærum öll af hvort öðru. 

 

Þetta samstarf fellur að því sem sagt er um samvirka fagmenn en þeir líta á sig sem hluta 

af heild. Þeir byggja starf sitt fyrst og fremst á heildarsýn en í henni felast sameiginlegar 

skyldur við nemendur, samkennara og foreldra (Rúnar Sigþórsson, 2004).  

 

Fagmenn eins og þroskaþjálfar hafa skuldbundið sig til að vinna eftir ákveðnum 

fagskyldum og siðareglum. Fagskyldur eiga að þjóna því hlutverki að standa vörð um 

velferð þess sem starfað er fyrir (Vilhjálmur Árnason, 2003). Þessar skyldur eru meðal þess 

sem þroskaþjálfar á leikskólum vinna eftir. Þeir vinna með þarfir barnanna að leiðarljósi og 

gæta hagsmuna þeirra. Mikilvægt er í leikskólastarfinu öllu að þroskaþjálfar haldi þessum 
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merkjum á lofti og vinni með leikskólakennurum og öðru starfsfólki að þessum 

markmiðum. 

Samantekt 

Rannsóknarspurningin sem var lagt upp með er : Hvert er viðhorf leikskólastjórnenda til 

starfa þroskaþjálfa í leikskólum ? Niðurstöðurnar benda til þess að þetta viðhorf sé jákvætt. 

 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að sérþekking og menntun þroskaþjálfa er stór þáttur 

þegar kemur að því að leikskólastjórnendur ákveða að ráða þroskaþjálfa á leikskólana. Þeir 

telja að faglegur bakgrunnur þroskaþjálfa sé nauðsynlegur innan leikskólans hvort sem að 

þar dvelji börn með sérþarfir eða ekki.  

 

Leikskólar vinna eftir hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar og vinna þroskaþjálfar 

með börnin innan hópsins, það er í anda þeirrar hugmyndafræði. Menntun þroskaþjálfa er 

nokkuð ólík menntun leikskólakennara og eru störf þroskaþjálfa til þess fallin að efla 

leikskólastarfið í heild sinni. Sérþekking þeirra stuðlar að því að öll börn geti verið virkir 

þátttakendur í leikskólastarfinu. 

 

Í starfi þroskaþjálfa eru nálganir og markmið þeirra ólíkar því sem leikskólakennarar 

starfa eftir. Nálgun þroskaþjálfa í starfi miðar að því að félagslegir þættir í umhverfinu 

hindri ekki þátttöku barna með sérþarfir í leikskólastarfinu. Með því að laga 

leikskólaumhverfið að barninu þá vinna þeir bæði í anda félagslegra sjónarhorna á fötlun og 

norræna tengslaskilningsins með því að móta leikskólaumhverfið að þörfum barnsins svo 

það geti tekið þátt í starfinu. 

 

Samstarf þroskaþjálfa og annars starfsfólks í leikskólum er með margvíslegum hætti. 

Samstarfið er fólgið í ráðgjöf og leiðbeiningum fyrir annað starfsfólk sem sinnir stuðningi 

við börn með sérþarfir. Þeir starfa náið með leikskólakennurum og saman vinna þessar 

fagstéttir að sameiginlegum markmiðum þó mismunandi hugmyndafræði liggi að baki 

menntun þeirra.  
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4. Umræður og lærdómar 

Í þessum kafla munum við draga saman helstu niðurstöður og þá lærdóma sem draga má 

af þeim. Rannsókn okkar fólst í að kanna viðhorf og eru niðurstöður okkar því ekki 

mælanlegar í tölum. Þrátt fyrir að við getum ekki sett fram tölur eða línurit sem sýna fram á 

jákvætt viðhorf til starfa þroskaþjálfa þá kemur það greinilega fram í viðtölum okkar og 

umfjöllun að viðhorfið er jákvætt og verður því ekki deilt um það. 

 

Þegar viðtölin eru skoðuð þá eru leikskólastjórnendur á heildina litið mjög ánægðir með 

störf þroskaþjálfa innan leikskólans. Þeim finnst sérþekking og menntun þeirra vega mikið 

þegar kemur að því að ráða inn þroskaþjálfa. Hlutverk þroskaþjálfa í leikskólum er að veita 

ráðgjöf og stuðning við börn, foreldra og annað starfsfólk. Í skólakerfinu er læknisfræðilega 

sjónarhornið ríkjandi, þar sem áhersla er lögð á greiningar sérfræðinga, en með skóla án 

aðgreiningar er verið að virkja öll börn til fullrar þátttöku í því samfélagi sem það býr í. 

Læknisfræðilegt sjónarhorn birtist meðal annars í því að þegar að leikskólastjórar sækja um 

stuðning fyrir barn með sérþarfir þurfa upplýsingar um niðurstöður greiningar barnsins að 

fylgja með (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, e.d.) 

 

Nálgun þroskaþjálfa í starfi miðar að því að félagslegir þættir í umhverfinu hindri ekki 

þátttöku barna með sérþarfir í leikskólastarfinu. Þroskaþjálfar vinna ásamt 

leikskólakennurum að sameiginlegum markmiðum í leikskólastarfinu þrátt fyrir að þessar 

tvær fagstéttir hafi ólíka hugmyndafræði að baki.Niðurstöðurnar gefa til kynna mikilvægi 

þess að fagmenn innan leikskólanna starfi saman af fagmennsku og hafi hag allra barna að 

leiðarljósi í starfi sínu.  

 

Einn af þeim lærdómum sem hægt er að draga af rannsókninni er að leikskólastjórnendur 

telja að faglegur bakgrunnur þroskaþjálfa sé nauðsynlegur innan leikskólans hvort sem að 

þar dvelji börn með sérþarfir eða ekki. Þetta teljum við vera afar áhugavert. Þetta bendir til 

þess að starfskraftar þroskaþjálfa geta nýst víða og þurfa ekki í öllum tilvikum að snúa að 

börnum sem eru með sérþarfir. Þetta má einnig yfirfæra á aðra staði eins og grunnskóla og 

jafnvel framhaldsskóla. Þær nálganir sem þroksaþjálfar hafa  í starfi geta hentað víðar og 

hentað breiðari hóp af fólki. Í starfskenningu þroskaþjálfa segir að þeir búi yfir mikilli 
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þekkingu og færni sem nýtist þeim á fjölbreyttum starfsvettvangi (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007). Í ljósi þessa teljum við að það væri áhugavert að kanna hvert hlutverk 

þroskaþjálfa er í grunnskólum og framhaldskólum. 

Þessi rannsókn undirstrikar það að nám þroskaþjálfa kemur að góðum notum víða.Við 

teljum niðurstöðurnar til þess fallnar að varpa jákvæðri mynd af menntun og störfum 

þroskaþjálfa almennt. 

 

 Það er okkar mat að mikilvægt er að innan leikskólanna sé bæði starfsfólk og foreldrar 

vel upplýstir um hvað það er sem þroskaþjálfar gera og einnig að þeir séu meira sýnilegir í 

starfi innan leikskólans. Þetta er ekki hvað síst mikilvægt fyrir þroskaþjálfastéttina í heild 

sinni. Sú hugmyndafræði sem þroskaþjálfar vinna eftir þarf að vera sýnileg og með þeim 

hætti að leikskólastjórar og aðrir stjórnendur sjái hag sinn í því að þroskaþjálfar séu 

starfandi á fjölbreyttum starfsviðum.  
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