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Ágrip 

Í þessu verkefni verðum sjónum beint að fagstétt þroskaþjálfa. Horft verður 

til stöðu fagstéttarinnar m.t.t. þeirrar þróunar sem átt hefur sér stað í 

málefnum fatlaðs fólks síðustu ár. Út frá breyttum sjónarhornum er 

mikilvægt að afla gagna og skoða fagstéttina í samhengi við samfélagslega 

þróun. Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að varpa sýn á kjarna sérfræði-

þekkingar þroskaþjálfa, skoða hvaða faglegu tæki þeir nýta í störfum og 

helstu sóknarfæri fagstéttarinnar í íslensku samfélagi horft til framtíðar.  

Um er að ræða eigindlega rannsókn sem byggir á opnum viðtölum við 

níu þroskaþjálfa. Notað var hentugleikaúrtak (e. purposive sample) og 

fjölbreytniúrtak (e. maximum variation sample). Stuðst var við greiningar-

forritið NVivo10 við greiningu gagna. Viðmælendur starfa allir á vettvangi 

málefna fatlaðs fólks og hafa fimm ára starfsreynslu eða meira. 

Viðmælendur hafa lokið námi á ólíkum tímum og starfa á ólíkum vettvangi, 

þ.e. innan skólakerfis, félagsþjónustu, búsetu og atvinnumála fatlaðs fólks. 

Samkvæmt niðurstöðum er hægt að horfa á kjarnann í sérþekkingu 

þroskaþjálfa út frá þremur þáttum, sem er þekking á málefnum fatlaðs 

fólks, þær aðferðir sem þeir styðjast við í störfum og nálgun þeirra sem 

einkennist af virðingu fyrir mannréttindum. Greinarmunur er á þeim faglegu 

tækjum sem þroskaþjálfar nýta sér eftir því hvort þeir starfa innan barna- og 

unglingasviðs annars vegar eða fullorðinssviðs hins vegar. Sýn þroskaþjálfa 

til framtíðar mótast af nýjum áherslum í málefnum fatlaðs fólks auk þess 

sem þeir eru að horfa til annarra hópa í samfélaginu þar sem sérþekking 

þeirra og hæfni getur nýst vel. 

Út frá niðurstöðum má segja að þroskaþjálfar búi yfir sérþekkingu sem er 

samfélaginu mikilvæg og hefur sérstöðu fram yfir margar aðrar fagstéttir í 

starfi með fötluðu fólki. Til þess að nýta fagþekkinguna á markvissan hátt er 

mikilvægt að þroskaþjálfar skilgreini þá sérþekkingu og faglegu tæki sem 

þeir búa yfir. 
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Abstract 

What is the role of social educators in Iceland? 

Profession knowledge, new view – new focuses. 

This thesis focuses on the profession of social educators. The status of the 

profession will be examined, with respect to its development over the last 

several years as regards disability affairs. Based on changed perspectives, it 

is important to collect data and examine the profession in the context of 

social development. The purpose of the research is to provide insight into 

the essence of social educators' expertise and examine what professional 

tools they are utilising in their work, as well as the profession's main future 

opportunities in Icelandic society.  

The study involves qualitative research, utilising open interviews with 

nine social educators. A purposive and maximum variation sample was 

used. NVivo10 software was used to analyse the data. All the interviewees 

work in the field of disability and have five-year professional experience or 

more. The interviewees finished their studies at different times and work in 

different work environments, e.g. the school system, social services and 

residential and employment affairs of disabled people. 

According to the findings, the essence of social educators' expertise can 

be viewed on the basis of three main factors: The essence of their expertise 

is based on their knowledge of the history and development of disability 

matters, the methods they use in practice and an approach that 

characterizes their professional work. The professional tools utilised by 

social educators differ, depending on whether they work with children and 

youths or adults. Social educators' vision of the future is shaped by new 

emphases in social services for disabled people; in addition, they look to 

other groups in society, where their expertise and qualifications could be 

well utilised. 

Based on the findings, it can be said that social educators have expertise 

important to society and a unique position, relative to many other 

professions working with disabled people. In order to utilize professional 

knowledge in a meaningful way it is important that social educators have 

the opportunity to define the expertise and professional tools they possess. 
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1 Inngangur  

Í þessu verkefni verður sjónum beint að fagstétt þroskaþjálfa. Þroskaþjálfar 

starfa á vettvangi málefna fatlaðs fólks, sem hefur tekið miklum breytingum 

undanfarin ár. Hefur t.d. samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, hugmyndafræði um sjálfstætt líf og yfirfærsla á málefnum 

fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga haft mikil áhrif á starfsvettvang 

þeirra. 

Þroskaþjálfar eru sérmenntaðir til að starfa með fötluðu fólki. 

Þekkingarfræðilegur grunnur stéttarinnar byggir m.a. á fötlunarfræði, 

félagsfræði, siðfræði og þroskaþjálfafræði. Nám og störf þroskaþjálfa hafa í 

gegnum tíðina tekið mið af þróun í málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma. 

Þannig hefur stafsvettvangur þeirra tekið stöðugum breytingum og þeir 

þurft að aðlaga sig að breyttum viðhorfum og starfsháttum (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012; Vilborg Jóhannsdóttir 2001). Þroskaþjálfar starfa á 

fjölbreyttum vettvangi með fötluðu fólki á öllum aldri, þeir starfa m.a. innan 

skólakerfisins, á vinnustöðum, hæfingarstöðvum, dagþjónustum og inni á 

heimilum fatlaðs fólks. Mannréttindi og réttindagæsla er grunnurinn í 

störfum þeirra sem og fjölbreyttar leiðir við að efla og aðstoða fatlað fólk til 

þátttöku í samfélaginu (Háskóli Íslands 2012). 

Þegar horft er til þess að velferðaþjónustan og félagsvísindi hafa mætt 

nýjum áskorunum á síðustu áratugum, þar sem gerð er aukin krafa um að 

þörf á þjónustu sé skilgreind, gerð grein fyrir þeim þekkingarfræðilega 

grunni sem hún byggir á og að gæði hennar og árangur verði metin 

(Monette, Sullivan, og DeJong, 2008) er mikilvægt að horfa á fagstétt 

þroskaþjálfa í því samhengi. Með hliðsjón af þeim breytingum og kröfum, 

sem orðið hafa í þjónustu við fatlað fólk síðustu ár, tel ég mikilvægt að 

starfsstétt þroskaþjálfa sé meðvituð um mikilvægi eigin þróunar, einn liður í 

því er að afla gagna og skoða fagstéttina í samhengi við samfélagslega 

þróun.  

Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að fá sýn á sérfræðiþekkingu 

þroskaþjálfa og hvaða faglegu tæki þeir nýta í störfum sínum. Horft verður 

til stöðu þeirra sem fagstéttar m.t.t. þeirra breytinga sem átt hafa sér stað í 

málefnum fatlaðs fólks síðustu ár og þegar horft er til framtíðar. 
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1.1 Af hverju þetta efni 

Margt hefur breyst á síðustu árum eða áratugum í straumum og stefnum er 

varðar málefni fatlaðs fólks. Jafnvel hugtakið fötlun hefur öðlast nýjan 

skilning í meðförum ýmissa fræðinga, t.d. hvernig litið er á fötlun sem 

félagslega eða menningarlega mótað fyrirbæri í stað þess læknisfræðilega 

eins og áður hafði verið ríkjandi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þegar nám 

og starfsvettvangur þroskaþjálfa síðustu ára er skoðaður sést að miklar 

breytingar hafa átt sér stað og áherslurnar aðrar en áður og er það í 

samræmi við þær breytingar og þróun sem orðið hafa í málefnum fatlaðs 

fólks almennt.  

Á þeim árum, sem ég hef starfað sem þroskaþjálfi, hef ég oft velt fyrir 

mér stöðu stéttarinnar, hvernig störf þeirra eru metin, bæði af notendum 

og öðru fagfólki og hver staða þeirra er í samfélagi sem er í stöðugri þróun. 

Hvað hafa þeir fram að færa sem fagstétt sem er mikilvægt í samfélagslegu 

samhengi í ljósi þeirra breytinga sem hafa verið síðustu ár og áratug 

varðandi málefni fatlaðs fólks?  

Ég hef starfað sem þroskaþjálfi í rúm 14 ár, útskrifaðist vorið 1998 með 

B.Ed.-próf í þroskaþjálfun. Síðan þá hef ég unnið ýmis störf sem þroskaþjálfi, 

mest í atvinnumálum fatlaðs fólks sem atvinnuráðgjafi, í atvinnu með 

stuðningi (AMS) og ráðgjafi inni á vernduðum vinnustað en einnig sem 

ráðgjafi á leikfangasafni, frekari liðveislu inni á heimili fatlaðs fólks, á 

öldrunardeild inni á sjúkrahúsi og starfa í dag á hæfingarstöð fyrir fatlað 

fólk. Það var ákveðin upplifun að koma beint úr námi og taka við 

ráðgjafastöðu sem atvinnuráðgjafi í atvinnu með stuðningi og vinna eftir 

hugmyndafræði sem var að ryðja sér til rúms hér á Íslandi á þeim tíma. Það 

var bæði spennandi og krefjandi. Helsti veikleikinn, sem ég hef upplifað í 

mínum störfum sem þroskaþjálfi, er hve þroskaþjálfinn vinnur oft einn og 

getur þurft að hafa fyrir því að fá viðurkenningu eða skilning á þeirri 

hugmyndafræði sem hann starfar eftir. Á það sérstaklega við þar sem verið 

er að vinna þróunarstörf eða koma á laggirnar nýjum leiðum eða áherslum 

innan starfsvettvangs sem er rótgróinn í gömlum gildum. Það getur verið 

erfitt að starfa eftir hugmyndafræði sem nýtur lítillar viðurkenningar í 

starfsumhverfinu og getur jafnvel haft þau áhrif að fagmanneskjan fer að 

efast um eigin gildi og færni. Flestir vilja upplifa vellíðan í starfi og finna að 

starf þeirra er metið að verðleikum. Fagfólk, sem starfar innan 

velferðarþjónustu, upplifir oft óljós skilaboð frá umhverfinu um gildi 

starfsins. Til að takast á við viðhorf umhverfisins er mikilvægt að fagfólk 

spyrji sig af hverju það hafi valið þennan starfsvettvang og hvaða gildi hann 

hefur fyrir fagmanneskjuna (Bernstein 1999).  
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Ástæðan fyrir því að ég fór í framhaldsnám í þroskaþjálfafræðum var að 

ég upplifði að mig vantaði frekari menntun til að styrkja mig sem 

fagmanneskju í því starfi sem ég var að sinna á þeim tíma. Í framhalds-

náminu gafst tækifæri til að styrkja og ígrunda eigin fagmennsku og gildi 

sem hverri fagmanneskju er nauðsynlegt til þróunar. Í náminu voru að 

mörgu leyti komnar nýjar áherslur sem einkenndust af hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf og valdeflingu, síðan áherslur er vörðuðu réttindi fatlaðs fólks 

sem má rekja til mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólk. Einnig var farið að örla á hugmyndafræði um persónulega 

notendastýrða aðstoð. Þessar áherslur eru um margt ólíkar þeim áherslum 

sem einkenndu grunnnám mitt.  

Eins og reglugerð nr. 215/1987 (féll úr gildi árið 2012) um störf, starfs-

vettvang og starfshætti þroskaþjálfa bar með sér þá einkenndust störf 

þroskaþjálfa af umönnun, þjálfun og uppeldi þó svo að markhópur þeirra 

hafi verið fatlað fólk á öllum aldri. Fyrra starfsheiti þroskaþjálfa þ.e. 

gæslusystur, bar þess merki að um gæslu væri að ræða. Ég tel að þessi 

hugtök hafi að vissu leyti átt þátt í því móta ákveðna ímynd á þroskaþjálfum 

sem stétt og verið viðmið um það hvað störf þroskaþjálfa og vettvangur 

þeirra fela í sér. 

Ég hef mestan hluta starfsferils míns unnið með fullorðnu 

þroskahömluðu fólki og hef oft átt erfitt með að samræma eldri ímynd 

stéttarinnar við mín störf. Þó verður að hafa í huga að störf þroskaþjálfa eru 

mjög mismunandi þar sem þeir starfa á öllum sviðum mannlífsins og með 

fólki með ólíkar þarfir. Þegar ég hef horft á störf mín og þroskaþjálfa 

almennt með fullorðnu fötluðu fólki þá hef ég velt fyrir mér hugtökum eins 

og vald eða forræðishyggja og hvernig þau birtast í störfum þroskaþjálfa. 

Þrátt fyrir að hugmyndafræði þroskaþjálfa hafi í gegnum tíðina grundvallast 

á réttindum fatlaðs fólks og bættum lífsskilyrðum þá hefur tíðarandinn á 

hverjum tíma haft áhrif á hvernig hún hefur verið útfærð. Líta má á að 

áherslur og sjónarmið í málefnum fatlaðs fólks í dag kalli á breytta nálgun í 

störfum með fötluðu fólki.  

Ég tel að það geti falist styrkur í því að hafa sýn á kjarnann í sérþekkingu 

þroskaþjálfa og greina þau faglegu tæki sem þeir hafa. Á þann hátt geta 

þroskaþjálfar sem stétt betur skilgreint hvar þekkingar þeirra er þörf og 

hvað þeir hafa að bjóða sem sérfræðingar. Það getur gefið frekari svör við 

því fyrir hvað stéttin stendur og á hvaða hátt fagleg tæki þeirra eru 

mikilvæg. Með þá sýn og þekkingu tel ég þroskaþjálfa sterkari í því að mæta 

þróun í málefnum fatlaðs fólks og í samfélaginu almennt og betur í stakk 

búna til svara því „hvað gerir þroskaþjálfi?“ 
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1.2 Markmið verkefnis 

Meginmarkmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar að fá sýn á 

kjarnann í sérfræðiþekkingu þroskaþjálfa í þjónustu við fatlað fólk og þau 

faglegu tæki sem þeir styðjast við í starfi. Hins vegar, að skoða hver eru 

helstu sóknarfæri fagstéttarinnar á komandi árum. 

Til að fá sýn á ofangreinda þætti tel ég mikilvægt að skoða hvernig 

starfshlutverk og starfsábyrgð þroskaþjálfa hefur þróast fram til dagsins í 

dag og helstu áhrifavalda sem hafa stuðlað að þróuninni. Í því sambandi er 

mikilvægt að skoða fræðilega bakgrunn og hugmyndafræði sem stéttin 

byggir á. Fræðilegur bakgrunnur getur legið í skilgreiningum á fræðilegum 

hugtökum sem varða t.d. fagmennsku. Með fræðilegum bakgrunni er einnig 

vísað til sögu og þróunar stéttarinnar í samfélagslegu samhengi, og þá 

sértaklega með þróun í málefnum fatlaðs fólks í huga. Síðast en ekki síst er 

mikilvægt að skoða þá orðræðu sem hefur einkennt skrif um 

þroskaþjálfastéttina og þann vettvang sem hún hefur starfað á. Skrif 

fræðafólks á sviði málefna fatlaðs fólks, getur gefið innsýn inn í stöðu 

stéttarinnar á vettvangi og hvaða áskoranir eða viðfangsefni hún stendur 

frammi fyrir. 

Til að átta sig á stöðu stéttarinnar er mikilvægt að skoða í hverju styrkur 

þroskaþjálfa sem fagstéttar með sérfræðiþekkingu felst og hvað þeir telja 

sig hafa fram að færa til samfélagsins. Einnig að líta til þess hvernig þeir sjá 

starfsvettvanginn þróast þegar horft er til framtíðar. 

Í rannsóknarvinnu geta kenningalegar og fræðilegar heimildir auðveldað 

rannsakanda að svara spurningum eins og: Hvað er þegar vitað um það efni 

sem á að skoða? Við hvaða kenningar er verið að miða við í fræðunum? 

Hvaða spurningar og álitamál er verið að fjalla um innan vettvangsins? 

(Flick, 2006). Í þessu verkefni verður stuðst við eigindlegar aðferðir og við 

gagnaöflun er áhersla á hálfopin viðtöl við níu þroskaþjálfa sem starfa á 

ólíkum vettvangi og hafa útskrifast á ólíkum tímum.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Fræðilegi hlutinn 

skiptist í þrjá kafla. Í kaflanum um fagmennskuna eru dregin fram helstu 

hugtök sem falla undir fagmennsku, gerð grein fyrir þeim og þau skoðuð 

m.t.t. fagstéttar þroskaþjálfa. Í kaflanum um vettvang þroskaþjálfa er leitast 

við að varpa ljósi á sögu og þróun stéttarinnar með hliðsjón af þróun í 

málefnum fatlaðs fólks. Lögð eru fram breytt sjónarmið og áherslur er varða 

málefni fatlaðs fólks og tengjast starfsvettvangi þroskaþjálfa. Í kaflanum um 
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umfjöllun þroskaþjálfastéttarinnar er reynt að gefa innsýn inn í þá umræðu 

sem verið hefur um fagstétt þroskaþjálfa, vettvang þeirra og störf í gegnum 

tíðina og þá sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem hafa verið síðustu ár. Má 

þar nefna sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk, yfirfærslu 

á sértækri þjónustu við fatlað fólk frá ríki yfir til sveitarfélaga og breytingar á 

lögum um málefni fatlaðs fólks. 

Í seinni hluta verkefnisins er farið yfir framkvæmd rannsóknar og 

rannsóknarniðurstöður kynntar. Í lokin er umræðukafli þar sem dregin er 

saman niðurstaða rannsóknar með hliðsjón af meginmarkmiði rannsóknar 

og fræðilegum hluta verkefnisins. 
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2 Fagmennska  

Í þessum kafla er fjallað um hugtök er tengjast fagmennskunni, þ.e. 

fagmennskuhugtakið, fagþekkingu eða sérþekkingu, fagleg tæki, 

starfsþróun og starfskenningu. Fjallað er um hvert hugtak fyrir sig en 

vissulega tengjast þessi hugtök að miklu leyti og oft erfitt að greina á milli 

þeirra. Að mínu mati liggur þó helsti munurinn í því hvaða stöðu 

fagmanneskjan hefur gagnvart hverju hugtaki og gefur þannig mynd af því 

hvernig hún geti haft áhrif inn í sitt faglega starf. 

Fjallað er almennt um skilgreiningu á hugtakinu fagstétt eins og hún 

hefur verið skilgreind í fræðunum en með hliðsjón af nýrri sjónarmiðum 

sem einkennast m.a. af kröfum um aukna samvirkni milli fagaðila og þeirra 

sem haft er samskipti eða samstarf við. Einnig er skoðað á hverju fagþekking 

byggir og hvernig fagmanneskjan nýtir fagþekkingu sína. Horft er til þess 

hvað fagleg tæki fela í sér. Tekið er mið af sjöunda sviði í starfs-

þróunarkenningu Skovholts og Rønnestads (1995) sem er einstaklings-

miðun. Er það í samræmi við þann hóp viðmælenda sem tóku þátt í þessu 

rannsóknarverkefni. Þar eru dregnir fram helstu þættir sem fagfólk á því 

sviði tekst á við m.t.t. starfsþróunar. Að síðustu er fjallað um starfskenningu 

sem getur verið mikilvægt verkfæri til aukinnar starfsþróunar.  

2.1 Fagstétt og fagmennska 

Hugtakið fagstétt er viðamikið hugtak og getur náð yfir vítt svið starfa sem 

eru á margan hátt ólík og hafa ólíkar áherslur. Í íslensku máli virðist 

hugtakið eiga við um ólíkar starfsstéttir og getur fagmaður tilheyrt nær 

hvaða starfstétt sem er, t.d. er fólk innan iðnaðarstétta gjarnan flokkað sem 

fagfólk. Innan hinnar fræðilegu umræðu hafa hugtökin fagstétt (e. 

profession) og fagmennska (e. professionalism) þrengri merkingu þar sem 

áhersla er lögð á fræðilegan þekkingargrunn (Trausti Þorsteinsson, 2003). Í 

þessu verkefni er verið að skoða fagstétt og fagmennsku eins og hún birtist í 

hinni fræðilegu umræðu. 

Stéttir eins og læknastétt og lögfræðingastétt hafa löngum talist til 

fagstétta og kannski verið viðmið um það hvað einkennir fagstétt og hvaða 

stéttir geti talist til fagstétta. Miðað við skrif og umfjöllun undanfarinna ára 

um fagstéttir er ljóst að margar aðrar menntastéttir skilgreina sig sem 

fagstéttir og leita eftir viðurkenningu sem slíkar, mætti þar nefna stéttir 
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kennara, félagsráðgjafa, hjúkrunarfæðinga og ljósmæðra (Williams, 1998). 

Hugtakið „semi profession“ eða „hálfstétt“ hefur stundum verið notað yfir 

starfsstéttir sem að einhverju leyti uppfylla þau viðmið sem hinar eiginlegu 

fagstéttir miðast við. Erfitt hefur verið fyrir sumar þessara stétta að þróast 

sem fullgildar fagstéttir þar sem þær lúta valdi hinna eiginlegu fagstétta 

(French og Swain, 2008). Einnig hafa þættir eins og fræðileg þekking, 

kenningalegur grunnur og hátt hlutfall kvenna í stétt haft áhrif á hvernig 

fagstétt nær að þróast (French og Swain, 2008).  

Hægt er að velta fyrir sér af hverju það er eftirsóknarvert fyrir starfsstétt 

að teljast til fagstétta. Félagsvísindin hafa varpað fram þeirri skýringu að um 

sé að ræða störf sem veiti völd og virðingu. Samfélagið viðurkennir það 

lögmæti þar sem fagstéttirnar hafa yfir að ráða sértækri þekkingu sem 

tengjast þörfum og gildum samfélagsins og því að fagstéttirnar hafa helgað 

sig þjónustu við almenning, án þrýsting eða áhrifa frá ytra umhverfi. Þannig 

fæst viðurkenning á fagstétt í samfélaginu (Abbott, 1988; French og Swain; 

2008; Larson, 1977; Williams, 1998).  

Erfitt virðist að skilgreina hugtakið fagstétt og eru fræðimenn ekki á eitt 

sáttir um skilgreiningu á hugtakinu. Sumir fræðimenn leggja sérstaka 

áherslu á skilyrðin meðan aðrir horfa á ferilinn og einnig er munur á hvernig 

viðmiðin eru skilgreind (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999). Hér verður stuðst 

við þau einkenni fagstétta sem Downie (1999) fjallar um í greininni 

Profession and professionalism. Tel ég að þau einkenni sem hann fjallar um 

henti að mörgu leyti þegar fagstétt þroskaþjálfa er skoðuð m.t.t. 

fagmennsku, sérstaklega með hliðsjón af siðareglum þroskaþjálfa og 

starfskenningu þeirra. Þó verður að hafa í huga að þó greinin sé enn í fullu 

gildi og stuðst við hana í nýrri fræðum þá hefur margt breyst í okkar 

samfélagi síðasta áratug. Ég hef því einnig skoðað einkenni „nýrrar 

fagmennsku“ og fjalla hér um þann þátt hennar sem mér finnst vanta inn 

hjá Downie, sökum þróunar og breytinga í samfélagi síðustu ára.  

Downie telur helstu sameiginleg einkenni fagstétta vera að þær hafi yfir 

að ráða kunnáttu eða sérfræðiþekkingu sem á rætur í breiðum og 

fræðilegum þekkingargrunni, að störf fagfólks einkennist af sérstökum 

tengslum við þjónustunotendur, tengslum sem einkennast oft af 

valdaójafnvægi, því sé mikilvægt að fagstéttir lúti ákveðnum meginreglum 

siðferðilegra lögmála. Hann telur þessi tengsl byggja á hjálpsemi, heilindum 

og skuldbindingu. Að því marki sem fagstéttir eru viðurkenndar sem slíkar í 

samfélaginu þá hafa þær um leið það félagslega hlutverk að tala máli 

þjónustunotenda á breiðum grundvelli ef gengið er á skyldur opinberrar 

stefnu og réttlætis. Til þess að inna af hendi ofangreindar skyldur þarf 
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fagfólk að hafa frelsi og vera óháð utanaðkomandi þrýstingi. Að því leyti 

sem ofangreind einkenni eru uppfyllt þá er fagstétt að hans mati 

siðferðilega og lagalega réttmæt (Downie, 1999).  

Síðustu áratugi hafa áherslur varðandi einkenni fagstétta verið að 

breytast samhliða samfélagsþróun. Trausti Þorsteinsson (2003) fjallar um 

hina „nýju fagmennsku“ sem einkennist af breyttum áherslum vegna 

breyttra krafna í samfélaginu sem varða ákveðin siðferlisleg gildi í störfum 

fagfólks. Að mati Trausta lítur hin nýja fagmennska að breyttri aðstöðu 

fagstétta í nútíma samfélögum sem eru stöðugt að þróast og breytast. Fólk 

er upplýstara í dag en áður og hefur betra aðgengi að upplýsingum sem 

setur fagstéttir í nýja stöðu gagnvart þjónustunotendum. Þessi breytta 

aðstaða hefur áhrif á ákveðin siðferðisleg gildi í störfum fagstétta, þ.e. 

aukna samvirkni við þjónustunotendur og aukið þverfaglegt samstarf við 

aðrar fagstéttir. Hin nýja fagmennska hefur áhrif á félagslegar hefðir sem 

áður hafa verið einkennandi fyrir fagstéttir. Valdi fagmannsins sem hins 

óskeikula fræðimanns er hafnað en þess í stað einkennist fagmennskan af 

samstarfi við þjónustunotandann. Þar hafa báðir aðilar vægi, eiga það 

sameiginlega markmið að leita lausna fyrir þjónustunotandann og um leið 

deila ákveðinni ábyrgð á þeim viðfangsefnum sem unnið er með (Trausti 

Þorsteinsson, 2003).  

Í erindi sínu, Lífsstarf og frjáls þróun skoðana, notar Broddi Jóhannesson 

(1978) heitið lífsstarf yfir enska heitið profession og vísar þar til 

kennarastarfsins. Skilgreining Brodda á hugtakinu er ekki ólík skilgreiningu 

Downie og annarra fræðimanna. Leggur hann þar til grundvallar 

sameiginlega sérþekkingu, kunnáttu sem leikni, sameiginleg siðgæði 

starfsmanna og að skyldur starfsmanna gagnvart skjólstæðingi séu æðri 

öðrum skyldum starfsins. Broddi varpar fram þeirri áhugaverðu spurningu 

hvort kennaramenntunin, eins og hún er skilgreind, veiti fullnægjandi 

undirstöðuþekkingu og þjálfun þannig að kennarar geti staðið undir 

fagmennskunni og þá hvort menntun og þjálfun kennara sé fullnægjandi. Ég 

tel að sjónarhorn Brodda sé mikilvægt þegar skoða á fagstéttir m.t.t. 

fagmennsku og þróunar. Ef störf fagstéttar eða framkvæmd missa tengsl við 

þekkingu og gildi samfélagsins getur sú fagstétt átt erfitt uppdráttar. 

Byltingarkenndar samfélagslegar breytingar ættu að hafa áhrif fyrir 

fagmennskuna vegna þess að það hefur áhrif á þá félaglegu stöðu sem 

fagstéttin hafði í sinni upprunalegu stjórnskipan (Larson, 1977). 
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2.2 Fagþekking / sérþekking 

Fagstéttir eiga sér sameiginleg viðmið (e. paradigm) sem fela í sér að 

fagstétt eða fræðigrein hefur þróað með sér sameiginleg hugtök, fræðilegan 

grunn, hugmyndafræði, markmið og skilgreind hlutverk sem fagþekking 

þeirra byggir á (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Mikilvægt er að skoða í hverju 

störf fagstétta felast til að átta sig betur á stöðu þeirra og hlutverki í 

samfélaginu (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999). Sigrún Júlíusdóttir (2006) 

fjallar um mikilvægi þess að fagmennskuhugtakið feli í sér skuldbindingu til 

að samþætta reynslu, verkþekkingu og fagþjónustu við vísinda- og 

rannsóknarstarf, á þann hátt verði til gild ný þekking. Margrét Sigurðardóttir 

(2011) bendir á mikilvægi gagnreyndrar nálgunar fagstétta sem starfa innan 

velferðamála. Gagnreynt starf (e. evidence based practice) felur í sér að 

samþætta bestu rannsóknarniðurstöður, reynslu fagmanneskjunnar og gildi 

þjónustuþegans. Með gagnreyndu starfi aflar fagmanneskjan sér nýjustu 

þekkingar á hverjum tíma og leggur mat á eigin þekkingu og starfsaðferðir. 

Trausti Þorsteinsson (2002) fjallar um þrjá þætti sem móta þá 

sérþekkingu sem fagstéttir byggja á. Er það almennur vísindagrunnur sem 

starfið grundvallast á, hagnýt vísindi þangað sem úrlausnir viðfangsefna eru 

sóttar. Síðasti þátturinn er færni og viðhorfsbundnir þættir sem varða 

þjónustu fagmannsins við þjónustunotanda þar sem grunnvísindum og 

hagnýtum vísindum er beitt. Að því leyti er fagmaðurinn talinn hæfur til að 

bregðast við á sínu sviði við flóknar aðstæður þar sem hann hefur fræðilega 

þekkingu til að fylgja eftir ákvörðunum. Sú þekking, sem fagmaðurinn býr 

yfir, gefur honum þannig tækifæri til að nota þekkinguna og færni í þágu 

þjónustunotenda. 

Sternberg og Horvath (1995) hafa skoðað hvaða einkenni eru 

sameiginleg reyndum sérfræðingum sem taldir eru standa sig vel í starfi. 

Þeir horfa til sérfræðikunnáttu innan nokkurra sviða og hafa skilgreint þrjá 

þætti sem einkenna störf reyndra sérfræðinga fram yfir nýliða eða 

kunnáttuminni starfshópa. Þessir þrír þættir eru þekking, skilvirkni og 

innsæi. Með þekkingu vísa þeir til þess að sérfræðingar eru vel að sér og 

búa yfir þekkingu sem nýtist í starfinu. Með þeirri þekkingu geta þeir betur 

tekist á við að leysa verkefni innan sviðsins og hafa betri innsýn inn í 

grunnþætti þess. Því er það ekki einungis umfang þekkingarinnar sem skiptir 

máli heldur einnig hvernig unnið er með hana. Með aukinni reynslu í starfi 

eykst færni sérfræðingsins sem ýtir undir viðurkenningu á sérfræði-

kunnáttu.  

Með skilvirkni vilja þeir meina að sérfræðingar geti leyst verkefni á 

skilvirkari hátt og með minni fyrirhöfn en nýliðar eða kunnáttuminni 
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starfshópar innan sviðsins. Þjálfun og reynsla sérfræðingsins skiptir þar 

miklu og nálgast þeir verkefnin af meira skipulagi og þekkingu á eigin getu.  

Þriðji þátturinn, innsæi, felur í sér færni sérfræðinga til að nálgast 

verkefni á ólíkan hátt. Þó svo að bæði sérfræðingar og nýliðar styðjist við 

þekkingu og greiningu á verkefnum virðast sérfræðingar líklegri til að 

nálgast lausnir á verkefnum innan þekkingarsviðsins sem eru frumlegar og 

við hæfi. Sérfræðingar endurskilgreina oft verkefni og ná þannig að nálgast 

hentugri lausnir byggðar á innsæi. 

2.3 Fagleg tæki  

Með faglegum tækum er í raun átt við þær bjargir sem fagfólk hefur aðgang 

að og styðst við í störfum sínum. Hægt er að líta á fagleg tæki sem verkfæri 

til að auðvelda starfið, gera það markvissara og auka hæfni á ákveðnum 

sviðum. Hugtakið fagleg tæki getur t.d. átt við um sjálfsmat skóla (Ríkey 

Sigurbjörnsdóttir, 2009) eða orðabók með alfræðilegu ívafi (Gauti 

Kristmannsson, 2008).  

Fagleg tæki geta einnig verið þekking sem fagmanneskja tileinkar sér. 

Fagþróun er mikilvæg í starfi fagmanneskjunnar og getur nám, þekking og 

reynsla skapað fagleg tæki sem nýtast í starfinu (Berstein, 1999). Hafa 

verður í huga að með faglegum tækjum er verið að vísa til verkfæra sem 

byggja á fræðilegum þekkingargrunni og fagfólk getur nýtt til að efla 

fagmennsku sína. Í greininni Power and empowerment in nursing, skoðar 

Liisa Kuokkanen (2000) hvernig nota megi hugtakið valdefling (e. 

empowerment) sem ramma fyrir faglega þróun. Telur hún helstu tæki til að 

auka hæfni eða styrk fagfólks vera sköpun tækifæra, árangursrík miðlun 

upplýsinga eða þekkingar og stuðningur í starfi. Því getur starfsvettvangur 

haft áhrif á hvaða aðgengi eða tækifæri fagmanneskja hefur að faglegum 

tækjum og hvernig hún getur nýtt þau. 

2.4 Starfsþróun 

Litið er á að þróun feli í sér einhverja breytingu sem er skipulögð 

kerfisbundið og hefur í för með sér árangur. Hugtökin breyting, skipan og 

árangur eru mikilvæg þegar horft er til þróunar (Skovholt og Rønnestad, 

1995). Hægt er að líta á starfsþróun sem viðamikið ferli sem getur bæði 

verið persónulegt og faglegt. Ýmsar starfsþróunarkenningar eða módel hafa 

verið settar fram út frá ólíkum sjónarhornum. Má þar m.a. nefna kenningar 

Super og Levinson sem báðar horfa á starfsþróun út frá á aldurstengdum 

stigum, kenningu Dreyfus og Dreyfus sem beinir sjónum að þróun út frá 

aukinni sérfræðiþekkingu, kenningu Hollands um skilgreindar starfatýpur og 
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fjögurra stiga módel Hess sem byggir á gildi ráðgjafar í starfsþróun (Skovholt 

og Rønnestad, 1995). 

Skovholt og Rønnestad (1995) hafa sett fram starfþróunarkenningu þar 

sem þeir leggja áherslu á rannsóknarmiðað líkan sem nær yfir alla 

starfsævina. Líkanið tekur mið af starfsþróun fagaðila sem starfa við ráðgjöf 

eða þjálfun. Þeir horfa til áhrifa bæði innan faglega starfsins og eins 

persónulegra þátta sem þeir telja að hafi áhrif á starfsþróun fagmannsins. 

Starfsþróunarkenningin byggir á átta sviðum sem hafa átta undirþætti. 

Sviðin átta vísa til skilgreininga á stöðu fagmannsins á hverju sviði. 

Undirþættirnir átta vísa m.a. til reynslutíma, stöðu og verkefna sem 

fagmaðurinn glímir við á hverju sviði.  

Hér verður gerð stuttlega grein fyrir sjöunda sviðinu í líkani Skovholts og 

Rønnestads (1995) sem ber yfirskriftina einstaklingsmiðun (e. individuation) 

og vísar til þess að horft er á einstaklinginn út frá hans eigin hæfileikum og 

persónuleika. Einstaklingsmiðaða sviðið er starfstímabil sem tekur til 10-30 

ára þar sem fagmanneskjan hefur öðlast mikla reynslu og hún þróast út frá 

eigin viðmiðum. Reynsla og margbreytileiki í starfi vekur áhuga á nýjum og 

ólíkum verkefnum. Fagmanneskjan er ekki lengur eins háð öðrum en leggur 

mikið upp úr tengslum við samstarfsaðila og annað fagfólk. Að hafa 

framtíðarsýn skiptir miklu máli til að ná árangri á þessu sviði. 

Meginviðfangsefnin fela í sér að viðhalda þróun í starfi og þróa persónuleg 

sérkenni sem fagaðili. Á þessu sviði hefur fagamanneskjan náð tökum á 

starfinu þannig að hún getur starfað rútínubundið og á samræmdan hátt en 

þarf hins vegar að gæta að starfsleiða eða þreytu í starfi. Mikilvægt er því að 

starfið uppfylli væntingar og að fagaðilinn leiti leiða til þróunar. Ráðandi öfl 

á þessu sviði eru starfsánægja og starfsálag. Starfsánægja fæst með 

vinnuumhverfi þar sem fagmanneskjan upplifir hæfni í starfi og tekst á við 

ánægjuleg verkefni. Starfsálag verður í umhverfi sem vantar þessa þætti.  

Þjónustunotendur eru einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á starfs-

þróunina. Í raun eru þeir þekkingarfræðilegur grunnur í starfi fag-

manneskjunnar og geta þannig verið áhrifavaldar í starfsþróun. Á þessu 

tímabili hefur fagaðilinn ekki lengur þrýstinginn frá námi um að læra og 

halda sér við. Hann er orðinn rólegri í starfinu og þarf að hafa fyrir því að 

viðhalda þekkingunni. Því er mikilvægt að leita leiða til aukinnar þekkingar, 

t.d. með rannsóknum eða frekara námi. Samstarfaðilar og aðrir fagaðilar 

eru mikilvægir sem uppspretta áhrifa á fagaðilann. Ef fagaðilinn hefur ekki 

eða nýtir sér ekki samskipti eða samstarf við aðra fagaðila er hætta á 

einangrun í starfi.  



 

21 

Persónuleg reynsla er einnig þáttur sem getur verið uppspretta áhrifa á 

fagmanneskjuna. Á þessu tímabili hafa fagmanneskjur almennt öðlast 

margskonar persónulega reynslu, s.s að upplifa að verða foreldri, vera í 

sambandi, búa í ólíkri menningu, eldast, verða fyrir missi o.fl. Á þessu sviði 

er fagmanneskjan tilbúnari til að nýta sér eigin reynslu og hefur færni til að 

samþætta hana á vísindalegan, siðfræðilegan og faglegan hátt. Kennsla eða 

ráðgjöf í ýmsu formi getur verið uppspretta áhrifa. Fagaðilinn er eldri og 

reyndari í sinni fagþekkingu sem getur ýtt undir að leitað er til hans og litið á 

hann sem sérfræðing, ráðgjafa eða leiðbeinanda.  

Fagmanneskjan hefur aukna færni til að vera til staðar fyrir þjónustu-

notanda en um leið hefur hún aukið hæfileikann til að halda fjarlægð þ.e. að 

skilja á milli starfs og einkalífs. Litið er á tengslin sem mats- og íhlutunartæki 

en á þessu sviði er skilningur fagmanneskjunnar orðinn meiri og hún nýtir 

sér tengslin af meiri sérfræðikunnáttu. Fagaðilinn nýtir sér tækni sem hann 

hefur áður tileinkað sér en nú nýtir hann persónulega færni meira í stað 

staðlaðra verkfæra. Fagaðilinn verður tækið frekar en að nota tilbúin tæki.  

Á þessu starfatímabili er fagmanneskjan ekki eins upptekin af því að 

sýnast fræðileg eða virðuleg heldur leitast hún eftir að geta verið hún sjálf 

út frá eigin viðmiðum. Fagmanneskjan á auðveldara með að taka ábyrgð en 

um leið þekkja takmarkanir. Í stað ofurábyrgðar á því að þjónustan sem 

veitt er gangi upp er ábyrgðinni frekar deilt með þjónustuþeganum.  

Ferli einstaklingsmiðunar er mjög mikilvægt því það í eðli sínu örvar 

lærdóm og þróun. Fagmanneskjan heldur áfram að fínstilla og þróa eigin 

leiðir til þekkingar. Lærdómsferlið er mjög sjálfmiðað og stíllinn einstaklings-

bundinn. Skilgreining á árangri er einnig mjög persónubundin. Persónuleg 

viðbrögð við spurningu um árangur eru venjulega óformleg og ekki er leitað 

eftir fræðilegum staðhæfingum. Minni orka fer í að leita eftir viðurkenningu 

frá umhverfinu þar sem fagaðilinn hefur öðlast meiri vissu um eigin færni. 

Að hafa upplifað jákvæða reynslu í starfinu eykur vissu um eigin hæfni. 

Fagmanneskjan þekkir betur eigin mörk og getur þannig frekar komið í veg 

fyrir starfsþreytu. 

2.5 Starfskenning 

Starfskenning getur verið persónubundin sýn eða kenning fagmannsins á 

starfið sem hann þróar stöðugt gegnum starf, nám og reynslu (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2004). Skilgreina má starfskenningu sem ferli þar sem 

fagmanneskjan endurskoðar, endurnýjar og útvíkkar starfshugmyndir sínar 

með hliðsjón af siðferðislegum tilgangi starfsins (Day, 1999). Hver 

fagmanneskja getur því haft sína starfkenningu sem mótast af eigin 
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þekkingu, reynslu, viðhorfum og siðferðilegu gildismati. Lauvås og Handal 

(2000) benda á að þótt starfskenning sé persónuleg kenning hvers 

fagmanns þá byggir hún á þekkingu sem hefur mótast að mestu út frá 

skipulagslegu, efnislegu og félagslegu umhverfi sem fagmanneskjan deilir 

með öðrum. Þannig þróast starfsþekking í félagslegu samhengi en hver og 

ein fagmanneskja getur sett sitt sérkenni á starfið og mótað sína 

starfskenningu. Starfskenningar geta þannig grundvallast annars vegar á 

þeim þáttum sem lúta að fagstéttum og hins vegar að persónulegri sýn og 

gildismati fagmanneskjunnar. Árið 2007 setti fagstétt þroskaþjálfa fram 

sameiginlega starfskenningu fyrir stéttina (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Starfskenning þroskaþjálfa er bæði fagleg og persónuleg. Faglega grund-

vallast hún á fagmenntuninni, siðareglum þroskaþjálfa og hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar. Persónulega grundvallast hún á gildismati, viðhorfum og 

reynslu fagmanneskjunnar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).  

Lauvås og Handal (2000) hafa sett fram þrískiptan starfapíramída þar 

sem tveir efstu hlutar hans ná yfir þá þætti sem móta starfskenningu, þ.e. 

miðjuhlutinn sem vísar til reynslu og þekkingar en efsti hlutinn til 

siðfræðilegra gilda. Samkvæmt efsta hlutanum leggur fagmanneskjan mat á 

hvað er t.d. rétt og hvað rangt eða hvað er hægt að ábyrgjast. Það getur 

verið erfitt fyrir fagmanneskjuna að átta sig á af hverju hún bregst við á 

ákveðinn hátt. Hún velur að fara eftir eigin sannfæringu þó svo að 

siðferðileg gildi geti skilað minni skilvirkni í starfi. Mikilvægt er að samræmi 

sé á milli siðferðilegra gilda fagmanneskjunnar og þess sem starfsumhverfið 

gerir kröfur um. 

Hægt er að líta á starfskenningu sem verkfæri að markvissri starfsþróun. 

Að skoða og móta eigin starfkenningu gefur fagmanneskjunni tækifæri til að 

ígrunda fagmennsku sína. Með því mótar hún hugmyndir um fyrir hvað hún 

stendur sem fagmanneskja, á hverju þekking hennar og reynsla byggir og 

hvaða siðfræðilegu gildum hún starfar eftir. Samkvæmt starfsþróunar-

kenningu Skovholts og Rønnestads er framtíðarsýn mikilvæg til að ná 

árangri á einstaklingsmiðaða sviðinu. Vel ígrunduð starfskenning getur 

hjálpað til við að móta raunhæfa og markvissa framtíðarsýn, auk þess sem 

hugsjónir, hæfni og tilfinning fyrir því að hafa stjórn í starfi hefur áhrif á 

starfsánægju fólks ( Arna H. Jónsdóttir, 2003).  

2.6 Samantekt 

Margar stéttir vilja telja sig fagstétt eftir hinni hefðbundnu skilgreiningu og 

fá viðurkenningu sem slíkar. Að átta sig á hvað felur í sér að starfa sem 

fagstétt er mikilvægt þar sem sú virðing og vald sem sóst er eftir kallar 
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einnig á ábyrgð fagmanneskjunnar til að uppfylla ákveðin skilyrði í þágu 

þeirra sem hún starfar fyrir. Gagnrýni hefur verið á það vald sem fagstéttir 

sækjast eftir og ný sjónarhorn hafa komið fram þar sem meira jafnvægis er 

krafist milli fagmanneskjunnar og þess umhverfis sem hún á í samspili við. 

Birtist sú krafa m.a. í baráttu fatlaðs fólks fyrir auknum mannréttindum. 

Fatlað fólk hefur í gegnu tíðina verið hópur sem hefur verið rannsakaður og 

metinn af fagfólki án þess að hafa þar rödd. Simone Weil (2000), franskur 

heimspekingur, talar um að þeir sem verða fyrir mestu óréttlæti eru þeir 

sem ekki eru færir um að tjá það þannig að hlustað verði. Því telur hún 

mikilvægt að samfélagið kenni þeim að tjá sig og að völdin verði sett í 

hendur þeirra sem vilja hlusta og skilja. Mikilvægt er að fagstéttir skoði eigin 

fagmennsku með hliðsjón af þeim kröfum sem samfélagið gerir og fylgi eftir 

þeim breyttu áherslum sem birtast þar til þess að þjóna tilgangi sínum sem 

fagfólk. Eins og Broddi Jóhannesson bendir á er mikilvægt að menntun og 

þekking sé fullnægjandi fyrir þá fagmennsku sem krafist er á hverjum tíma. 

Segja má að þekkingarlegur grunnur fagstétta sé einkenni hverrar 

fagstéttar og geri hana hæfa á sínu sviði. En sérþekking fagmanneskju felur í 

sér meira en þann þekkingarlega grunn sem hún aflar sér með námi. Þættir 

eins og skilvirkni og innsæi hafa einnig áhrif á hvernig sérþekking 

fagmanneskjunnar mótast og hvernig hún er nýtt. Þar hefur reynsla og 

þróun í starfi mikil áhrif. Mikilvægt er fyrir fagmanneskju að átta sig á og 

skilja í hverju sérþekking hennar er fólgin, á hverju hún byggir og hvað það 

er sem gerir hana að því sem hún er. Þannig er hún hæfari til að vinna með 

eigin sérþekkingu og mæta þörfum umhverfisins. 

Með starfsþróunarkenningum er betur hægt að átta sig á hvaða verkefni 

fagfólk er að glíma við á hverjum tíma á starfsferlinum. Starfsþróunar-

kenningar eru margar og ólíkar. Sumar þeirra byggja á eiginleikum 

einstaklinga eða persónutýpum meðan aðrar horfa til þroskaferils 

einstaklinga. Það getur verið einstaklingsbundið og farið eftir störfum eða 

starfsumhverfi hvaða starfsþróunarkenning er best til þess fallin að skoða. 

Með því að skilja starfsþróun er betur hægt að sjá sóknarfæri í starfi og átta 

sig á þáttum sem geta verið hvetjandi, einnig þáttum sem geta verið letjandi 

og draga úr starfsþróun, eins og einangrun, álag og starfsleiði.  

Starfskenning er persónuleg kenning fagmanneskjunnar sem hún byggir 

á eigin þekkingu, reynslu og siðferðilegum gildum. Starfskenning getur verið 

verkfæri fagmanneskjunnar til starfsþróunar og hjálpað henni að móta 

markvissa framtíðarsýn. Starfskenning þarf að vera mótuð í samræmi við 

starfsvettvanginn og þær áherslur sem þar eru, en jafnframt að vera í 

samræmi við persónuleg viðmið fagmanneskjunnar.  
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Sem þroskaþjálfi er mikilvægt að viðhalda þekkingunni og þróa sig sem 

fagmanneskju til að geta unnið að heilindum og veitt góða þjónustu sem 

fatlað fólk á rétt á. Ef fagmanneskja hættir að viðhalda þekkingu sinni og 

þróast ber það að vott um áhugaleysi á starfinu eða faginu og er það hvorki 

þeim sem nýta þjónustu fagmannsins né honum sjálfum til framdráttar. 
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3 Vettvangur þroskaþjálfastéttarinnar 

Stétt þroskaþjálfa hefur þróast samhliða áherslum og ríkjandi hugmynda-

fræði í málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma. Langur vegur er frá því námi, 

sem kennt var á Kópavogshæli á sínum tíma, og til þroskaþjálfafræða sem 

kennd eru í dag við Háskóla Íslands. Þó svo að hugmyndafræði þroskaþjálfa 

byggi á sama grunni eru sjónarhornin og viðmiðin önnur. Miklar breytingar 

hafa verið í málefnum fatlaðs fólks síðustu ár og má tengja þær baráttu 

fatlaðs fólks fyrir auknum mannréttindum og viðurkenningu í samfélaginu. 

Mikið hefur borið á umræðu um sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks og notendastýrða persónulega aðstoð. Bæði þessi viðmið 

leggja mannréttindasjónarhornið til grundvallar sem birtist í þeirri stefnu 

sem er í málefnum fatlaðs fólks í dag og má sjá í núgildandi lögum um 

málefni fatlaðs fólks. Málaflokkur um málefni fatlaðs fólks færðist 

endanlega frá ríki yfir til sveitarfélaga um áramótin 2011. Líta má á það sem 

mannréttindaráfanga að fatlað fólk sæki sína þjónustu til sveitarfélaga eins 

og aðrir samfélagsþegnar en ekki til sértækrar stofnana eins og t.d. 

svæðisskrifstofa eins og verið hafði. 

Í þessum kafla er ætlunin að skoða vettvang þroskaþjálfa út frá breyttum 

sjónarmiðum og nýjum áherslum. Horft verður til áhrifaþátta eins og 

breyttra áherslna í námi, breytinga á lögum, yfirfærslu þjónustu við fatlað 

fólk til sveitarfélaga og nýrra viðmiða eins og sáttmála Sameinuðu þjóðanna 

og notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar. Í kaflanum verður einnig farið 

yfir þróun þroskaþjálfastéttarinnar í málefnum fatlaðs fólks með áherslu á 

stöðu þroskaskertra. Ég tel mikilvægt að rýna aðeins í sögu og þróun 

stéttarinnar og varpa þannig upp mynd af þeim vettvangi sem fagstéttin 

hefur þróast út frá. Með því að skoða þróun í málefnum fatlaðs fólks má 

betur átta sig á því starfsumhverfi sem þroskaþjálfar hafa starfað í og skilja 

þá þróun og breytingar sem stéttin hefur gengið í gegnum. 

3.1 Saga og þróun stéttarinnar 

Gæslusystraskóli Íslands, sem var stofnaður árið 1958 á Kópavogshæli, hafði 

það hlutverk að bæta úr brýnni þörf fyrir sérmenntað starfsfólk til að annast 

vistmenn Kópavogshælis (Hrönn Kristjánsdóttir, 2000). Kópavogshælið hafði 

tekið til starfa árið 1952 og var hugsað sem altæk stofnun sem átti að 

þjónusta allt landið. Var það talið frumskilyrði þess að reka „fávitahæli“ á 
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viðundandi hátt að hafa þar að störfum þjálfað starfsfólk. Horft var til 

Norðurlanda í þeim efnum en þar var um að ræða sérstaka starfsgrein og 

veitt nauðsynleg kennsla til þeirrar greinar (Frumvarp til laga um 

fávitastofnanir, 5. mál, 1966). Fyrstu þroskaþjálfarnir útskrifuðust árið 1960, 

þá sem gæslusystur. 

Hlutverk skólans var að mennta fólk til þess að gegna uppeldi, umönnun 

og þjálfun vangefinna. Þrátt fyrir að í skólanum væru kennd fög eins og 

sálarfræði, uppeldisfræði, siðfræði og félagsfræði einkenndist námsefnið 

mjög af læknisfræðilegum áherslum þar sem megináherslan var á 

heilbrigðisfög eins og líffæra- og lífefnafræði, hjúkrunarfræði, heilsufræði og 

heilsuvernd, lyfjafræði, sjúkdómafræði o.fl. (Reglugerð fyrir Þroskaþjálfa-

skóla Íslands 208/1971). Kópavogshælið virðist hafa haft yfir sér yfirbragð 

heilbrigðisstofnunar frekar en annað og námið því einkennst af læknis-

fræðilegum gildum. Læknar og hjúkrunarfræðingar fóru stofugang þar sem 

almennt heilsufar vistmanna var athugað og fyrirmæli gefin til þroskaþjálfa 

um hvað gera skyldi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2001). Á þessum tíma var 

læknisfræðilegt sjónarhorn ríkjandi í hugmyndafræði um fatlað fólk en það 

einkennist af því að litið er á fötlun sem andstæðu þess sem talið er 

heilbrigt eða eðlilegt (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fötlunin var talin orsök 

allra þeirra erfiðleika sem manneskjan bjó við og áherslan var á að lækna 

eða laga viðkomandi þannig að hann passaði betur inn í samfélagið. Ég tel 

að þetta sjónarhorn hafi litað almennt viðhorf gagnvart fötluðu fólki í 

samfélaginu í gegnum tíðina. 

Árið 1971 breytist starfsheiti stéttarinnar úr gæslusystur í þroskaþjálfi og 

sama ár var nafni skólans breytt í Þroskaþjálfaskóli Íslands. Eins og fyrra 

starfsheitið gefur til kynna fólust störf þroskaþjálfa í gæslu og umönnun, 

auk þess sem starfsheitið undirstrikaði að um var að ræða kvennastétt. Með 

breyttum viðhorfum gagnvart þroskaskertum einstaklingum á sjöunda 

áratugnum og auknum kröfum foreldra og forráðamanna um kennslu og 

þjálfun, þróaðist nám og störf þroskaþjálfa meira í átt að uppeldis- og 

þjálfunarstörfum (Frumvarp til laga um Þroskaþjálfaskóla Íslands, þskj. 812. 

470. mál, 1985; Hilma Gunnarsdóttir, 2009).  

Í reglugerð um skólann frá árinu 1977 má sjá breytingar sem einkennast 

af áherslu á námið sem fræðanám og meira vægi á símenntun. Samkvæmt 

reglugerðinni er hlutverk skólans að veita nemendum fræðilega þekkingu og 

starfsþjálfun til þess að gegna uppeldi, umönnun og þjálfun þroskaheftra 

(Reglugerð nr. 277/1977). Lög um aðstoð við þroskahefta, sem samþykkt 

voru árið 1979, mörkuðu stefnubreytingu í málefnum þroskaskerts fólks og 

hafði sú breyting mikil áhrif á störf og starfsvettvang þroskaþjálfa (Hrönn 
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Kristjánsdóttir, 2000). Með lögunum var farið frá því að sinna fólki með 

þroskahömlun eingöngu inni á altækum stofnunum og áhersla lögð á að það 

nyti þjónustu á almennum stofnunum eins og hægt var. Á þessu tímabili 

einkenndist hugmyndafræðin af því að hæfa þroskaskert fólk að 

samfélaginu og var lögð áhersla á að stofna m.a. sambýli, verndaða 

vinnustaði, hæfingarstöðvar og dagþjónustur (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2012). Hafði þessi þróun mikil áhrif á störf þroskaþjálfa og starfsvettvangur 

þeirra breyttist.  

Reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti þroskaþjálfa tók gildi 

árið 1987. Má segja að sú reglugerð hafi verið leiðarvísir fyrir þroskaþjálfa 

um störf þeirra og endurspeglar þær áherslur og hugmyndafræði sem var í 

gildi í málefnum fatlaðs fólks á þeim tíma. Meginþemu í reglugerðinni sem 

sneru að störfum þroskaþjálfa voru þjálfun, uppeldi og umönnun. 

Reglugerðin féll úr gildi árið 2012 og var að mörgu leyti orðin barn síns tíma. 

Hugtök eins og þjálfun, uppeldi og umönnun áttu illa við í mörgum af þeim 

störfum sem þroskaþjálfar voru að sinna.  

Fagstétt þroskaþjálfa hefur haft sínar siðareglur frá árinu 1991. 

Siðareglurnar innihalda skyldur og ábyrgð þroskaþjálfa gagnvart starfinu, 

þjónustunotendum, starfsfélögum og stéttinni. Í siðareglunum er lögð 

áhersla á að þroskaþjálfar beiti þekkingu sinni til að bæta lífsskilyrði og 

lífsgæði þess fólks sem þeir starfa fyrir, auk þess er áhersla lögð á að 

þroskaþjálfi standi vörð um réttindi þjónustunotenda. Á starfsdögum 

þroskaþjálfa í janúar 2013 voru siðareglur þroskaþjálfa umræðuefnið, 

yfirskrift starfsdaganna var Siðareglur og gildi í nútíma samfélagi – Er þörf á 

að endurskoða siðareglur þroskaþjálfa? Siðareglur þroskaþjálfa taka 

almennt mið af mannréttindasjónarhorni og hafa gildi sem slíkar en miðað 

við breytingar og þróun í tengslum við starfsvettvang þroskaþjálfa er 

ástæða til endurskoðunar, sérstaklega þegar horft er til breyttrar 

hugtakanotkunar. 

Eins og fram hefur komið setti fagstéttin fram sína starfskenningu árið 

2007. Byggir hún á siðareglum þroskaþjálfa og hugmyndafræði þeirra. Auk 

þess tekur hún mið af þeim áherslum sem eru að birtast í málefnum fatlaðs 

fólks í dag. Segja má að starfskenningin varpi sýn á þann grunn sem störf og 

starfshættir þroskaþjálfa taka mið af í dag.  

Þroskaþjálfar starfa í dag eftir lögum um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34 frá 

árinu 2012 og reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa nr. 

1120 frá árinu 2012. Samkvæmt reglugerðinni ber þroskaþjálfa að þekkja 

skyldur sínar og virða siðareglur stéttarinnar auk þess að viðhalda þekkingu 

sinni og faglegri færni og tileinka sér nýjungar er varða starfið. Þroskaþjálfar 
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starfa einnig eftir lögum og reglugerðum er varða málefni fatlaðs fólks auk 

annarra laga er varða almenna þjónustu á þeim starfsvettvangi sem þeir 

starfa á hverju sinni. Eru það t.d. lög um grunnskóla, lög um félagsþjónustur 

og fleira. 

3.2 Þróun í málefnum fatlaðs fólks á Íslandi 

Fyrstu lög er varða þroskaskerta beint voru lög um fávitahæli sem sett voru 

árið 1936. Árið 1931 flutti Guðrún Lárusdóttir, þáverandi þingmaður, 

framsöguræðu á alþingi þar sem hún mælti fyrir stofnun fávitahælis á 

Íslandi. Guðrúnu var hugleikin staða þessa fólks í samfélaginu og taldi að 

þjóðinni bæri skylda til að mæta þessum hópi og bæta aðstöðu þeirra og 

lífsskilyrði. Í ræðu sinni vitnar hún í stefnur og strauma í Evrópu þar sem 

hæli fyrir fávita, eins það var kallað þá, voru orðin þekkt víða. Þó svo að 

ræða Guðrúnar hafi sennilega markað tímamót varðandi málefni fatlaðs 

fólks eða þroskaskerts fólks má augljóslega sjá hvaða hugmyndafræði 

einkenndi þá stefnu sem var að ryðja sér til rúms á Íslandi á þessum tíma og 

sótt var til Evrópu. Í umræðunni er litið til aðferða og nálgana á þessu sviði 

sem á þessum tíma tóku mið af læknisfræðilegum viðmiðum og 

rannsóknum á þroskaskertu fólki. Tilgangurinn var að flokka fólk eftir 

skerðingum til að ákveða m.a. hvar í kerfinu það ætti heima og leita leiða til 

að lækna eða bæta þannig að það yrðu hæfari til samfélagsþátttöku 

(Guðrún Lárusdóttir,1931; Hilma Gunnarsdóttir, 2009).  

Lög um fávitahæli voru samþykkt á Íslandi árið 1936. Þau grundvölluðust 

m.a. á því að fávitum var skipt í þrjá flokka, þ.e. vanvita, hálfvita og örvita. 

Af lögunum má sjá að þau taka mið af flokkunarstefnu þess tíma sbr. 

framsöguræðu Guðrúnar Lárusdóttir. Ný lög um fávitastofnanir voru 

samþykkt 1967. Þau voru frábrugðin fyrri lögum að því leyti að áherslan var 

á að stofna eina altæka stofnun fyrir þroskaskert fólk á Íslandi sem ríkið átti 

að reka. Átti sú stofnum að vera allt í senn, hjúkrunarhæli, uppeldis- og 

kennsluhæli og vinnuhæli. Hugmyndafræðin á bak við lögin undirstrikar þá 

stofnanamenningu sem var ríkjandi á þessum tíma og allt fram á áttunda 

áratuginn (Frumvarp til laga um fávitastofnanir, 5. mál, 1966; Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012; Hilma Gunnarsdóttir, 2009; Vilborg Jóhannsdóttir, 

2001). 

Lög um aðstoð við þroskahefta voru samþykkt árið 1979 og mörkuðu 

tímamót í málefnum fatlaðs fólks og á starfsvettvangi þroskaþjálfa eins og 

áður sagði. Í fyrstu grein lagana kemur fram að markmið þeirra hafi verið að 

tryggja þroskaskertu fólki jafnrétti á við aðra í samfélaginu og að þeim yrði 

sköpuð skilyrði til að lifa sem eðlilegustu lífi. Samkvæmt lögunum var 
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landinu skipt upp í svæði og átti að veita sértæka þjónusta á hverju svæði 

fyrir sig. Var þjónustan í höndum ríkisins en ekki sveitarfélaga og var sinnt á 

hverju landsvæði af svæðisskrifstofum um málefni fatlaðs fólks (Friðrik 

Sigurðsson, 2012; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012; Vilborg Jóhannsdóttir, 

2001). 

Á ári fatlaðs fólks árið 1981 lögðu Sameinuðu þjóðirnar áherslu á 

aðgerðir til að endurskoða gildandi löggjöf um málefni fatlaðs fólks með það 

að markmiði að tryggja betur mannréttindi og réttarstöðu fatlaðs fólks 

(Margrét Margeirsdóttir, 2001). Árið 1983 voru samþykkt ný lög á alþingi 

um málefni fatlaðs fólks. Markmið þeirra laga var að mörgu leyti það sama 

og í lögum um aðstoð við þroskahefta en þau eru sérstök að því leyti að í 

þeim er orðið fatlaður notað og á við um einstaklinga sem eru andlega eða 

líkamlega hamlaðir. Þar með voru ekki lengur í gildi lög er vörðuðu 

þroskaskerta eingöngu heldur var um að ræða heildarlög er vörðuðu allt 

fatlað fólk, hver sem fötlun þess var (Lög um málefni fatlaðra nr. 41/1983).  

Gagnrýni kom fram á þá hugmyndafræði sem einkennst hafði af því að 

aðlaga fatlað fólk að samfélaginu frekar en að aðlaga samfélagið að fötluðu 

fólki (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). Segja má að það sjónarhorn hafi verið 

ríkjandi í störfum fagfólks innan menntakerfa, heilbrigðis- og félagsþjónustu 

og víðar. (Rannveig Traustadóttir, 2006). Það þótti brýnt að endurskoða 

lögin frá 1983. Helstu annmarkar þeirra laga voru að þau höfðu ekki skilað 

fötluðu fólki nægjanlegu aðgengi að almennri þjónustu, t.a.m. á sviði 

menntunnar, heilbrigðis og félagsþjónustu. Það vantaði að skýrt væri kveðið 

á um réttindi þeirra og eins hvaða ábyrgð og skyldur sveitafélögin höfðu 

(Frumvarp til laga um málefni fatlaðra, þskj. 354, 222. mál, 1991). Ný lög um 

málefni fatlaðra voru samþykkt árið 1992. Í 7. gr. laganna er tekið fram að 

ávallt skuli veita fötluðu fólki þjónustu samkvæmt almennum lögum á sviði 

menntunar, heilbrigðis og félagsþjónustu. Ef þjónustuþörf einstaklinga er 

talin meiri en almenn löggjöf nær yfir skal veita þjónustu eftir lögum um 

málefni fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir, 2001). 

Upp úr 1990 fer félagslegur skilningur á fötlun, mannréttindi og 

réttingargæsla að vera sá grundvöllur sem horft er til í málefnum fatlaðs 

fólks hér á landi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2012). Þróast þær áherslur út frá 

vaxandi réttindabaráttu fatlaðs fólks víða um heim í kringum 1970 þar sem 

krafan var bætt aðgengi að samfélaginu. Einkenndist baráttan annars vegar 

af því að hrinda hindrunum úr vegi. Má þar nefna að hafa aðgengi að 

menntun, atvinnu, búsetu og samgöngum. Hins vegar að fatlað fólk, óháð 

eðli eða alvarleika fötlunar, hafi vald til að stjórna og taka ákvarðanir í eigin 

lífi (Barnes og Mercer, 2005). Gagnrýnt hefur verið að baráttan hafi einblínt 
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um of á samfélagslegar áherslur á kostnað annarra mikilvægra þátta sem 

varða líf fatlaðs fólks eins og t.d. þann reynsluheim að búa við fötlun, 

mikilvægi læknisfræðilegrar meðhöndlunar og ýmsa félagslega mismunun. 

Til að auka réttindi og vald fatlaðs fólks þyrfti einnig að takast á við 

fjárhaglegar, félagslegar og efnahagslegar hindranir (Barnes og Mercer, 

2005; Shakespeare, 2006). Nýlegri hugmyndafræði beinir því sjónum frekar 

að skerðingu og samfélagi sem samverkandi þáttum þegar horft er til 

lífskjara fatlaðs fólks. 

3.3 Breytt sjónarmið og nýjar áherslur 

Hlutverk og starfsvettvangur þroskaþjálfa hefur tekið miklum breytingum 

síðustu ár og áratugi. Störf þroskaþjálfa eru ekki eins bundin við sérstækar 

stofnanir eins og áður heldur starfa þroskaþjálfar hvar sem er í samfélaginu 

þar sem þeirra er þörf, má þar nefna t.d. almenna skólakerfið, velferðarsvið 

sveitarfélaga, vinnumiðlanir og ráðgjafaþjónustur (Vilborg Jóhannsdóttir, 

2001). Yfirfærsla málaflokks fatlaðs fólks yfir til sveitarfélaga hefur haft 

miklar breytingar í för með sér varðandi starfsvettvang þroskaþjálfa. Þar 

með veita fleiri þroskaþjálfar þjónustu út frá hinu almenna velferðakerfi í 

stað þess sértæka sem var áður á vegum svæðisskrifstofa (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012). Gera má ráð fyrir að þroskaþjálfar starfi frekar í 

faglegu samstarfi við fleira fagfólk og þurfi um leið að samþætta almenna og 

sértæka þjónustu. Það er hlutverk þroskaþjálfa að miðla af þekkingu sinni 

og vera ráðgefandi sérfræðingar í að móta og innleiða nýjungar í þjónustu 

við fatlað fólk (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). 

Eins og fram kemur í starfkenningu þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag 

Íslands, 2007), felst sérstaða þroskaþjálfa í víðtækri og hagnýtri þekkingu á 

sviði stefnumótunar, skipulags og framkvæmdar heildrænnar þjónustu. Ef 

borin er saman reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti 

þroskaþjálfa og núgildandi sameiginleg starfkenning stéttarinnar má sjá að 

áherslan í dag miðar að því að þjónustan sé veitt í samvinnu við 

þjónustunotendur auk þess sem það er hlutverk þroskaþjálfa að stuðla að 

jákvæðum viðhorfum og auka skilning á aðstæðum fólks sem býr við 

skerðingar. Segja má að meginmunurinn liggi í því að áður var áherslan lögð 

á að hæfa fatlað fólk að samfélaginu en í dag er það hlutverk þroskaþjálfa 

að vinna að því að hrinda hindrunum úr vegi og fá samfélagið til að virka 

fyrir fatlað fólk.  

Með tilkomu nýrra laga árið 2012 um heilbrigðisstarfsmenn, féllu úr gildi 

lög um þroskaþjálfa og reglugerð um störf, starfsvettvang og starfshætti 

þroskaþjálfa. Ný reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og 
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skilyrði til að hljóta starfsleyfi nr. 1120/2012 ítrekar þær skyldur sem 

þroskaþjálfar hafa samkvæmt lögunum um heilbrigðisstarfsmenn. Fjallað er 

um skyldur þroskaþjálfa sem fagstéttar og lögð áhersla á að störf þeirra 

felist í því að efla lífsgæði fatlaðs fólks og auka þátttöku þess í samfélaginu. 

Samkvæmt reglugerðinni ber þroskaþjálfa að þekkja skyldur sínar og virða 

siðareglur stéttarinnar. Þroskaþjálfa ber einnig að viðhalda þekkingu sinni 

og faglegri færni og tileinka sér nýjungar er varða starfið.  

Í opinberum gögnum í dag varðandi störf þroskaþjálfa eða málefni 

fatlaðs fólks, s.s. alþjóðlegum sáttmálum, lögum og reglugerðum, 

stefnuskrám eða öðru, er áberandi hvað orðræðan er önnur en áður. Mikil 

breyting hefur verið í hugtakanotkun og margt ekki við hæfi í dag sem áður 

var notað. Lýsir orðræðan vel þeim áherslum sem einkenna störf 

þroskaþjálfa og eru lagðar til grundavallar í starfi þeirra. Hugtök eins og 

aðstoð, ráðgjöf, réttindagæsla og mannréttindanálgun eru að koma í stað 

eldri hugtaka eins og uppeldi, þjálfun, gæsla og umönnun (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2012; Vilborg Jóhannsdóttir, 2003 og 2005), sem var 

þungamiðjan í reglugerð nr. 115/1987 um störf, starfsvettvang og 

starfshætti þroskaþjálfa, og sem lýsti vel hugmyndafræði um málefni fatlaðs 

fólks og var einkennandi fyrir störf þroskaþjálfa á þeim tíma. Þessi 

hugtakaþróun endurspeglast m.a. í starfskenningu þroskaþjálfa 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007) og námskrá í þroskaþjálfafræðum við 

Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2012).  

Þroskaþjálfafræði er fræðagrein sem í dag er kennd innan mennta-

vísindasviðs Háskóla Íslands. Námið er þriggja ára fræðilegt og starfstengt 

nám til B.A. gráðu. Námið miðar að því að nemendur öðlist sérfræði-

þekkingu og hæfni til að veita fötluðu fólki fjölbreytilega þjónustu og ráðgjöf 

í samfélaginu, með það að markmiði að styðja við fullgilda þátttöku, 

jafnrétti og lífsgæði á við aðra. Námið tekur mið af því félaglega sjónarhorni 

sem hefur einkennt þá hugmyndafræði sem gengið er út frá í dag varðandi 

málefni fatlaðs fólks. Megináherslur í náminu eru á þroskaþjálfafræði, 

fötlunarfræði sem byggir á félagslegum skilningi á fötlun, félagsfræði, 

þroskasálfræði og siðfræði (Háskóli Íslands, 2012).  

Eins og áður sagði einkenndist hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks 

af því að aðlaga fatlað fólk að samfélaginu. Aðskilnaðarstefna og 

stofnanamenning var áður ríkjandi. Það voru ráðmenn og fræðafólk sem 

lagði mat á það hvað fötluðu fólki var fyrir bestu, fatlað fólk hafði enga 

rödd. Rannsóknir eru mikilvægur þáttur í því að stuðla að þekkingu í 

samfélaginu og bæta þannig aðstæður fólks sem býr við skerðingar. Með 

stofnum rannsóknarstofu í þroskaþjálfafræðum árið 2012 er stuðlað enn 
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frekar að aukinni þekkingarmiðlun og rannsóknum í þeim tilgangi að auka 

skilning á lífi, aðstæðum og málefnum fatlaðs fólks. Áhersla er á að efla 

rannsóknir á störfum og starfssviði þroskaþjálfa og stuðla að aukinni 

samvinnu milli fatlaðs fólks og fræðimanna í rannsóknum (Rannsóknarstofa 

í þroskaþjálfafræðum, e.d.). Rannsóknarstofa í þroskaþjálfafræðum, þar 

sem áhersla er á rannsóknir og þekkingarmiðlun í samstarfi við fatlað fólk, 

er því öflugt verkfæri og mikilvægt fyrir þroskaþjálfa sem fagstétt, fatlað 

fólk og samfélagið í heild. 

Lög um málefni fatlaðra frá 1992 voru endurskoðuð 2010 og var frekari 

áhersla lögð á að framkvæmd laganna tæki mið af alþjóðlegum 

skuldbindingum sem íslensk stjórnvöld hafa undirgengist og er þar einkum 

vísað til samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur af Allsherjar-

þingi sameinuðu þjóðanna árið 2006. Sáttmálinn var undirritaður fyrir 

Íslands hönd árið 2007 og þar með skuldbundu íslensk stjórnvöld sig til að 

virða þau réttindi sem eru í sáttmálanum og ganga ekki gegn því sem þar 

kemur fram (Hrefna K. Óskarsdóttir og Sigurjón U. Sveinsson, 2012). En þó 

svo að sáttmálinn hafi verið undirritaður er ríkið ekki bundið af honum þar 

sem hann hefur ekki enn verið lögfestur á Íslandi (Guðrún D. 

Guðmundsdóttir, 2009).  

Á síðustu árum og áratugum hefur sýn á fötlun verið að breytast eins og 

sáttmálinn ber með sér. Lagðar hafa verið áherslur á félagslega sýn á fötlun, 

litið er á að hindranir í samfélaginu eigi stóran þátt í því að skapa og 

viðhalda fötlun einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). Í stað þess að 

líta á fötlun sem galla eða afbrigðileika er litið á skerðingu sem eðlilegan 

hluta af fjölbreytileika mannlífsins og er það skylda samfélagsins að taka 

mið af ólíkum þörfum einstaklinganna sem þar búa (Helga Baldvinsdóttir 

Bjargardóttir, 2012). Fólk og samfélög líta á sjálfsákvörðunarréttinn sem eitt 

af þeim gildum sem skipta hvað mestu máli. Að hafa og nýta sér réttinn til 

sjálfsákvörðunar getur gert einstaklingum kleift að taka ákvarðanir sem eru í 

samræmi við sýn þeirra á gott líf og gott samfélag (Rioux, Bach, og Craword, 

2006). Markmið með sáttmálanum er að tryggja fötluðu fólki sömu 

mannréttindi og aðrir þjóðfélagsþegnar njóta. Sáttmálinn er unninn í nánu 

samstarfi við fatlað fólk og hagsmunasamtök þeirra og grundvallast á mann-

réttindasjónarmiðum eins og persónufrelsi, jafnrétti og banni við 

mismunum (Mannréttindastofa Íslands, 2006; Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2011). Hlutverk sáttmálans er að efla og vernda 

réttindi og virðingu fatlaðs fólks í samfélaginu (Velferðaráðuneytið, 2006) 

og tryggja fötluðu fólki mannréttindi í reynd. Sáttmálinn er í samræmi við og 
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undirstrikar þær áherslur sem hafa einkennt réttindabaráttu fatlaðs fólks 

síðustu áratugi. 

Við endurskoðun laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, árið 2010 var 

einnig lögð áhersla á að fyrir árslok 2014 verði búið að lögfesta að 

notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) verði eitt meginform þjónustu við 

fatlað fólk. Notendastýrð persónuleg aðstoð er þjónustuúrræði sem byggir á 

hugmyndinni um sjálfstætt líf og hefur mikið verið í umræðunni í málefnum 

fatlaðs fólks á Íslandi undanfarin misseri. Hugmyndafræði um sjálfstætt líf 

felur í sér kröfuna um full borgaraleg réttindi fatlaðs fólks, fullgilda þátttöku 

í samfélaginu og að fötluðu fólki séu sköpuð tækifæri til að stjórna eigin lífi, 

t.d. með því að stýra sjálft þeirri þjónustu sem það fær. Litið er á að 

hugtakið sjálfstæði feli í sér að hafa val og stjórn á eigin lífi, möguleika til 

fullrar þátttöku í samfélaginu, og sjálfstæðs lífs með persónulegri aðstoð. 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010 og 2011). Hugmynda-

fræðin á rætur að rekja til Bandaríkjanna upp úr 1970, þegar fatlað fólk 

mótmælir gildandi hugmyndum þess tíma um að fötlun sé persónulegur 

harmleikur, en leggja þess í stað áherslu á að samfélagslegar hindranir eigi 

stóran þátt í því að skerða lífsgæði fatlaðs fólks (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2010 og 2011). Samtök og miðstöðvar um sjálfstætt líf 

hafa verið stofnaðar víða um heim, t.a.m. á Norðurlöndunum eins og í 

Svíþjóð og Noregi. Það er ekki fyrr en árið 2010 sem á Íslandi var samþykkt 

þingsályktunartillaga um innleiðingu á notendastýrðri persónulegri aðstoð 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

NPA miðstöð var stofnuð á Íslandi árið 2010 og er hún í eigu og undir 

stjórn fatlaðs fólks. Starfsemi hennar byggir á hugmyndafræðinni um sjálf-

stætt líf og viðmiðum Evrópusamtaka um sjálfstætt líf. Megintilgangur 

miðstöðvarinnar er að styðja fólk með fatlanir við að útvega og skipuleggja 

persónulega aðstoð, t.d. aðstoð við starfsmannamál, að veita jafningja-

ráðgjöf og fræðslu til aðstoðarfólks. Jafnframt er það markmið mið-

stöðvarinnar að fræða almenning og stjórnvöld um hugmyndafræðina og 

taka þátt í alþjóðlegu samstarfi á þessu sviði (Vilborg Jóhannsdóttir og 

Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

Landsamtökin Þroskahjálp (2011) hafa lagt áherslu á að notendastýrð 

persónuleg aðstoð þróist hér á landi og verði raunhæfur valkostur fyrir 

fatlað fólk. Á landsþingi samtakana haustið 2011 var samþykkt ályktun um 

notendastýrða persónulega aðstoð. Samtökin undirstrika mikilvægi þess að 

jafnræðis verði gætt við þróun þessarar þjónustu hér á landi, þannig að allt 

fatlað fólk eigi kost á slíkri þjónustu óháð búsetu og að þeim sem þurfa 

aðstoð við verkstjórn þjónustunnar verði tryggður nauðsynlegur stuðningur.  
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Notendastýrð persónuleg aðstoð á að gefa fötluðu fólki frekari 

möguleika til þátttöku í samfélaginu, aukið sjálfstæði og meiri stjórn á eigin 

lífi. Þjónustan er ekki bundin við stofnanir heldur mótast hún af þörfum 

notandans og er veitt þar sem hennar er þörf. Kjarni þeirrar hugmyndafræði 

sem notendastýrð persónuleg aðstoð byggir á felur í sér að fatlað fólk 

ákveði og velji sjálft hvernig þjónustu það fær, hvar og hvernig hún er veitt, 

hvenær og af hverjum (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

3.4 Samantekt 

Eins og sjá má er langur vegur frá þeim viðhorfum, sem ríktu á fyrstu árum á 

starfsvettvangi þroskaþjálfa, jafnvel til ársins 1970, og þeim viðhorfum sem 

einkenna það starfsumhverfi og hugmyndafræði sem þroskaþjálfar starfa 

við í dag. Þegar horft er til baka má sjá að í upphafi litaðist hugmyndafræði 

um málefni fatlaðs fólks af læknisfræðilegum viðmiðum. Lög og reglugerðir 

er vörðuðu störf þroskaþjálfa bera merki forræðishyggju þess tíma, þar sem 

fagaðilarnir voru þeir sem völdin höfðu og lögðu upp með hvað 

einstaklingum væri fyrir bestu varðandi líf þeirra. Þetta er það umhverfi sem 

mótaði hugmyndafræði og starfsvettvang þroskaþjálfa í upphafi.  

Þegar sólarhringstofnanir og aðgreiningin var talin besta úrræðið var litið 

á fatlað fólk sem einsleitan hóp og jafnvel ekki gerður greinamunum á hvort 

um var að ræða barn eða fullorðinn þegar kom að þjónustuúrræðum, enda 

voru hugtökin, þjálfun, uppeldi og umönnun, útgangspunktur í störfum 

þroskaþjálfa. Þó svo að hugmyndafræðin um eðlilegt líf og blöndun hafi 

verið stórt skref í málefnum fatlaðs fólks og ýtt undir jákvæðari viðhorf þá 

var þjónustan færð frá altækri stofnun til sértækra stofnana þar sem 

mannréttindi og einstaklingsfrelsið fékk ekki notið sín.  

Mikil þróun hefur verið bæði í námi og fagstétt þroskaþjálfa og má segja 

að sú þróun hafi fylgt straumum og stefnum í málefnum fatlaðs fólks á 

hverjum tíma. Farið var frá læknisfræðilegum gildum að félagslegum þar 

sem áherslan var á fulla þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu og jafnrétti. 

Starfsumhverfi þroskaþjálfa hefur þróast frá því að vera bundið við 

sólarhringsstofnanir í það að veita t.d. ráðgjöf til einstaklinga eða fjölskyldna 

fatlaðra barna innan félagsþjónustu sveitarfélaga. Hlutverk þroskaþjálfa í 

dag einkennist meira af því að gæta réttinda einstaklinga og stuðla að jafnri 

þátttöku. Með nýrri reglugerð um störf þroskaþjálfa eru undirstrikuð þau 

viðmið sem hafa einkennt t.d. siðareglur þroskaþjálfa og starfskenningu 

þeirra þar sem mannréttindasjónarhornið er haft að leiðarljósi.  

Þó svo að margt hafi áunnist og mikil þróun hafi átt sér stað síðustu ár og 

áratugi má af allri umræðu í dag sjá að enn er langt í land með að uppfylla 



 

35 

þau mannréttindaviðmið og réttindi sem fatlað fólk gerir kröfu um og á rétt 

á samkvæmt lögum til að geta notið sambærilegar lífskjara og annað fólk í 

samfélaginu. Það er nóg að líta til hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf til að 

sjá að enn vantar mikið upp á að fatlað fólk njóti þeirra lífskjara sem 

almennt eru talin sjálfsögð í okkar samfélagi. Það er stór skref og mikil 

styrkur að mannréttindasáttmáli Sameinu þjóðanna skuli vera til 

viðmiðunar í lögum um málefni fatlaðs fólks þó svo að ekki skuli vera búið 

að lögfesta hann enn. Mikilvægt er að velta fyrir sér hvernig þessi þróun 

hefur áhrif á störf og starfsvettvang þroskaþjálfa. Að horfa til þess að nýjar 

leiðir í þjónustu eru að þróast, eins og t.d. notendastýrð persónuleg aðstoð, 

hlýtur að vera mikilvægt fyrir stéttina að vera í stöðugri skoðun og 

endurmeta stöðu fagstéttarinnar í samfélagslegu samhengi. Áhugavert er 

að velta fyrir sér í ljósi þessara breytinga hvernig þroskaþjálfar sem fagstétt 

horfa til framtíðar. 
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4 Umfjöllun um stétt þroskaþjálfa 

Á Íslandi hafa skrif og rannsóknir er varða málefni fatlaðs fólks aukist 

undanfarin ár, en það sama er kannski ekki hægt að segja um störf og 

starfsvettvang þroskaþjálfa. Þroskaþjálfi er íslenskt fagheiti sem ekki er 

hægt að yfirfæra, svo vel sé, á erlendar fagstéttir sem sinna málefnum 

fatlaðs fólks. Þó svo að á Norðurlöndum séu stéttir sem starfa með fólki 

með þroskahömlun eru þær stéttir að mörgu leyti frábrugðnar þroskaþjálfa-

stéttinni (Rannveig Traustadóttir, 2004). Því er erfiðara en ella að skoða 

erlendar rannsóknir eða skrif um stöðu fagstéttarinnar og þróun nema þá á 

almennan hátt.  

Eins og fram hefur komið er þróun þroskaþjálfastéttarinnar samtvinnuð 

þróun í málefnum fatlaðs fólks og hafa því straumar og stefnur á hverjum 

tíma haft áhrif á störf þroskaþjálfa. Í þessum kafla er ætlunin að varpa ljósi á 

fræðilegar vangaveltur varðandi fagstétt sem hefur í gegnum tíðina þurft að 

aðlaga sig örum breytingum og endurskoða starfshætti sína í samræmi við 

það. 

Í kaflanum eru lagðar til grundavallar niðurstöður íslenskra rannsókna 

sem tengjast vettvangi þroskaþjálfa. Eru það tvær kannanir, gerðar á vegum 

Þroskaþjálfafélag Íslands, Greining á starfi: Þroskaþjálfar í grunnskólum 

Reykjavíkur, gerð 2006 í samstarfi við Menntasvið Reykjavíkurborgar, og 

Könnun á viðhorfum félagsmanna Þroskaþjálfafélags Íslands, gerð 2008. 

Síðan tvö rannsóknarverkefni unnin á meistarastigi við Menntavísindavið 

Háskóla Íslands: Þróun þroskaþjálfastarfsins og starfsánægja þroskaþjálfa, 

rannsóknarverkefni eftir Vibeke Þorbjörgu Þorbjörnsdóttur frá árinu 2008, 

og Markmið og mælin, rannsóknarverkefni eftir Vilborgu Jóhannsdóttur frá 

árinu 2001 (unnið við Kennaraháskóli Íslands á þeim tíma). 

Einnig eru lagðar til grundvallar ýmsar greinar og skrif eftir fagfólk sem 

starfar á vettvangi þroskaþjálfa eða málefna fatlaðs fólks. Þar er m.a. horft 

til breytinga á störfum þroskaþjálfa m.t.t. yfirfærslu sértækrar þjónustu við 

fatlað fólk frá ríki til sveitarfélaga, breytinga á lögum um málefni fatlaðs 

fólks og undirritunar á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. Horft er til þess óstöðugleika sem hefur einkennt starfsumhverfi 

þroskaþjálfa í gegnum tíðina og áhrifa þess á stéttina.  
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4.1 Rannsóknir á starfsvettvangi þroskaþjálfa 

Fagfélag þroskaþjálfa (ÞÍ) gerði könnun árið 2008 á viðhorfum félagsmanna 

og var markmiðið m.a. að skoða viðhorf þeirra til vinnuumhverfisins og 

skoða samskipti og samstarf á vinnustað (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008). 

Félagið gerði einnig könnun árið 2006, í samstarfi við Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, um greiningu á störfum þroskaþjálfa í grunnskólum 

Reykjavíkur (Menntavísindasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Niðurstöður 

þessara tveggja kannana sýna að þroskaþjálfar eru almennt ánægðir í starfi. 

Áberandi er þó að í báðum þessum könnunum tala þroskaþjálfar um 

þekkingarleysi annarra fagaðila á störfum þroskaþjálfa en vilja samt meina 

að það hafi breyst að einhverju leyti til batnaðar síðustu ár. Einnig kemur 

fram að þroskaþjálfum finnst fag þeirra og þekking ekki metin sem skyldi, 

heldur virðast þeir settir til jafns við t.d. stuðningsfulltrúa en ekki kennara, 

þó svo að þeir telji menntun þessara fagstétta sambærilega hvað varðar 

einingafjölda og kröfur í háskólanámi.  

Samkvæmt niðurstöðunum virðast þroskaþjálfar taka þátt í 

stefnumótun, nýta sér fagleg verkfæri og sækja símenntun. Þó er áberandi 

hvað þroskaþjálfar starfandi innan grunnskóla nýta og hafa yfir að ráða 

meira af faglegum verkfærum og sækja frekar símenntun. Í könnuninni frá 

2006 er ekki gerður greinamunur á barna- og unglingasviði og síðan 

fullorðinssviði á beinan hátt. Oft er vitnað í svör þroskaþjálfa í grunnskólum 

en erfitt er að gera greinarmun þegar fjallað er um svör sem eiga við um 

dagþjónustu, sem getur verið veitt innan beggja sviða. Því er ekki hægt að 

meta hvort munur er á viðhorfum þroskaþjálfa innan þessara tveggja sviða.  

Í rannsóknarverkefninu Þróun þroskaþjálfastarfsins og starfsánægja 

þroskaþjálfa, fjallar Vibeke Þorbjörg Þorbjörnsdóttir (2008) um starfsánægju 

þroskaþjálfa og þróun í starfi. Þar kemur fram að hlutverk þroskaþjálfa 

hefur verið að breytast frá því að sinna grunnþörfum yfir í starf þar sem 

þroskaþjálfinn hefur meira með skipulagið að gera. Þroskaþjálfar sækja 

meira í störf innan leik-, grunn- og framhaldsskóla á kostnað vinnu á 

heimilum fatlaðs fólks. Vibeke bendir á að menntun þroskaþjálfa hefur 

færst yfir á háskólastig og fagleg kunnátta því nýst víðar í samfélaginu. Vill 

hún meina að það sé rökrétt þróun á starfi þroskaþjálfa að þeir sækja í þau 

störf þar sem þeirra er þörf og þar sem fatlað fólk er. Niðurstaða Vibeke 

kemur ekki á óvart miðað við þróunina í málefnum fatlaðs fólks en hún sýnir 

enn frekar þörfina á því að skilgreina betur hvar fagmennsku og þekkingar 

þroskaþjálfa er þörf og hvað þeir hafa að bjóða þegar horft er til félagslegrar 

þjónustu fyrir fatlað fólk og samfélagsins í heild. Sú þróun, að þroskaþjálfar 

sæki frekar í störf innan skólakerfisins, er áhugaverð og hafa sennilega 
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margir ólíkir þættir þar áhrif. Nauðsynlegt er fyrir fagstéttina að átta sig á 

hvað veldur þessi þróun, sérstaklega ef horft er til þess að stéttin eigi að 

geta þróast samhliða breyttum áherslum í málaflokki fatlaðs fólks og geta 

mætt þeirri þörf sem er í samfélaginu í dag og horft til framtíðar.  

Gæðastýrð þjónusta byggð á viðhorfum notenda er grein eftir Vilborgu 

Jóhannsdóttur (2003). Greinin byggir á rannsókn Vilborgar þar sem 

meginmarkmiðið var að draga fram lykilþætti við mat á gæðum þjónustu, 

einkum sértækrar félagslegrar þjónustu. Í greininni vitnar Vilborg í Oliver og 

Barnes, en þeir benda á að til þess að hægt sé að skilja og bregðast rétt við 

stöðu fatlaðs fólks í dag verði að liggja fyrir þekking á sögu þeirra og þeim 

menningarheimi þar sem sagan á sér stað. Þannig fæst dýpri skilningur á 

þeim hugtökum sem endurspegla gæðaþróun í sögu þessa hóps (Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2003). Þroskaþjálfastéttin er fagstétt sem hefur mikla 

þekkingu á aðstæðum fatlaðs fólks og þeim hindrunum sem samfélagið 

hefur sett þessum hópi. Þroskaþjálfar hafa þekkingu á þróun kenninga og 

hugmynda um fötlun. Í námi þroskaþjálfa er áhersla lögð á þekkingu á 

lagalegum rétti fatlaðs fólks og þeim mannréttindasáttmálum er varða 

málefni fatlaðs fólks (Háskóli Íslands, 2012). Í greininni fjallar Vilborg á 

skilmerkilegan hátt um mikilvægi mælitækja til að mæla gæði þeirrar 

þjónustu sem veitt er í málefnum fatlaðs fólks. Telur hún að sú þróun, sem 

átt hefur sér stað í skipulagi og útfærslu á þjónustu fyrir fatlað fólk, gefi 

ákveðin viðmið til umræðna um gæði þjónustu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna hins vegar að mikil vöntun er á faglegu eftirliti með 

félagslegri þjónustu við fatlað fólk af hálfu félagsmálaráðuneytis og er 

veitendum þjónustunnar í sjálfsvald sett hvort eða hvernig þeir standa að 

þeim þætti (Vilborg Jóhannsdóttir 2001 og 2003). 

4.2 Fræðaskrif 

Í greininni Starfsfólk framtíðarinnar hefur Helge Folkestad (2005), sem er 

lektor við félagsráðgjafa- og þroskaþjálfadeild (Institutt for sosialfag og 

vernepleie) háskólans í Bergen, áhyggjur af því að í komandi framtíð fáist 

ekki til starfa fagfólk með sérþekkingu á fötlunum inn í umönnunarstörf. 

Hann veltir fyrir sér hvað verði um þá sem útskrifast úr námi til 

umönnunarstarfa og vill hann meina að þessi faghópur leiti í auknum mæli í 

önnur störf. Folkestad kemur inn á flutning málaflokks fatlaðs fólks frá ríki 

yfir til sveitarfélaga og hefur hann áhyggjur af því að fagfólk með 

sérþekkingu á málefnum fatlaðs fólks verði ekki endilega sá hópur sem 

muni sinna störfum er snúa að málefnum fatlaðs fólks. Í greininni vitnar 

Folkestad í Sundet sem heldur því fram að þroskahamlað fólk sé að tapa í 
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baráttunni um fjármagn sveitarfélagana og ein helsta ástæða þess sé að 

ekki sé lengur neinn faghópur í kerfinu sem einblíni sérstaklega á fólk með 

þroskahömlun. Sundet bendir á að þroskaþjálfar í Noregi hafi áður verið 

þessi fagstétt. Grein Folkestads vekur mann til umhugsunar um hver staðan 

er hér á Íslandi þegar horft er til þróunar í málefnum fatlaðs fólks og þá 

sérstaklega flutnings málaflokksins yfir til sveitarfélaga.  

Eins og áður hefur komið fram fluttist sértæk þjónusta, sem hefur verið 

veitt samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólk, frá ríkinu yfir til 

sveitarfélaga árið 2011. Markmið með yfirfærslunni var að fagleg og 

fjárhagsleg ábyrgð yrði samþætt á hendi eins þjónustuaðila og stuðlað að 

samþættingu nærþjónustu við íbúa og efla félagsþjónustu sveitarfélaga 

(Velferðaráðuneytið, e.d.). Litið hefur verið á að sértæk þjónusta við fatlað 

fólk, sem er veitt utan almennrar félagsþjónustu, leiði enn frekar til að-

greiningar og stimplunar þessa þjóðfélagshóps. Í greininni „Að vera í sveit 

settur“ undirstrikar Friðrik Sigurðsson (2012) mikilvægi þess að fagþekking, 

gildi og viðhorf þroskaþjálfa skili sér inn í félagsþjónustukerfið við 

yfirfærsluna og að kröfur um fagmenntun verði þáttur sem litið verði til. Í 

greininni vísar Friðrik einnig til fræðimannsins Tøssebros sem bendir á, líkt 

og Folkestad, að í Noregi hafi samstaða fagfólks með fötluðu fólki minnkað 

eftir breytingarnar og það horfi frekar til vinnuveitanda og samstarfsfólks. 

Í umfjöllun sinni um grein Folkestads sem vitnað er í hér að ofan, kemur 

Vilborg Jóhannsdóttir (2005) inn á meginmarkmið sem sett hafa verið í 

þroskaþjálfanáminu í dag. Þar er áherslan á sérfræðiþekkingu og hæfni sem 

á að veita fólki á öllum aldri með þroskahömlun fjölbreytilega þjónustu og 

ráðgjöf hvar sem er í samfélaginu í þeim tilgangi að styðja við fullgilda 

samfélagsþátttöku þess, jafnrétti og lífsgæði á við aðra þjóðfélagsþegna. Má 

segja að þær áherslur séu í samræmi við meginmarkmið sáttmála Sam-

einuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Þannig mætti ætla að 

þroskaþjálfar sem fagstétt hafi yfir að ráða hæfni og fagþekkingu sem er 

samfélaginu mikilvæg.  

Í greininni, Eru þroskaþjálfar á leið inn í nýja öld, veltir Helga Birna 

Gunnarsdóttir (1999) fyrir sér framtíðarstöðu þroskaþjálfa. Hún leggur 

áherslu á að fagstétt þroskaþjálfa hafi í gegnum tíðina stöðugt tekið mið af 

örum breytingum í málefnum fatlaðs fólks og hafi fyrir vikið, ólíkt kannski 

öðrum fagstéttum, þurft að endurskilgreina starfshætti sína og aðstæður og 

varða leiðina til framtíðar. Því má að mörgu leyti segja að fagstétt 

þroskaþjálfa búi ekki við þann stöðugleika og festu sem aðrar fagstéttir hafa 

búið við í rótgrónu umhverfi. Í greininni vitnar Helga Birna í grein Bryndísar 

Símonardóttur (1998), Hættum að mennta fólk til þroskaþjálfastarfa. Er í 
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þeirri grein helst verið að vísa til þess að þróunin í samfélaginu geri ráð fyrir 

að allir eigi að njóta sömu réttinda og að fatlað fólk eigi ekki að hafa 

sérmerkta fagstétt sem sinni þeirra málum. Niðurstaða Bryndísar er 

umhugsunarverð að mörgu leyti. Hins vegar er hægt að spyrja hvort fatlað 

fólk eigi ekki rétt á þjónustu frá fagfólki sem hefur sérþekkingu á fötlunum 

og málum þeim tengdum. Með breytingum og þróun er mikilvægt að vera 

tilbúinn til að skoða hlutina út frá mörgum sjónarhornum og vera í stakk 

búinn til að takast á við allar niðurstöður og ræða þær. 

Í greinunum, Hugleiðing um menntun og störf þroskaþjálfa á nýrri öld 

eftir Rannveigu Traustadóttur (2004) og Hver eru fræða- og þekkingarsvið 

þroskaþjálfa – hvert stefnum við? eftir Guðrúnu V. Stefánsdóttur (2001) 

koma fram mjög áhugaverðar vangaveltur um stöðu þroskaþjálfastéttar-

innar, þróun hennar og hvert eigi að stefna. Komið er inn á þætti sem að 

mínu mati eru mjög mikilvægir og tengjast að mörgu leyti mínum 

vangaveltum um fagstéttina í gegnum tíðina. Rannveig og Guðrún benda á 

að þroskaþjálfastéttin sé í raun ung stétt. Líkt og Helga Birna vilja þær meina 

að stéttin hafi þurft að aðlaga sig að þeim breytingum sem orðið hafa í 

málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma og því hafi stéttin oft þurft að 

endurskoða og skilgreina starfshætti sína. Meðal annars vegna þessara öru 

breytinga og skorts á alþjóðlegum fyrirmyndum hefur stéttin átt í 

erfiðleikum með að skapa sér sterka fagímynd (Rannveig Traustadóttir, 

2004). Að mati Rannveigar liggur styrkur stéttarinnar í hugmynda-

fræðilegum grunni hennar sem hefur verið sterkur í gegnum árin og 

einkennst af samkennd með fötluðu fólki, baráttu fyrir réttindum þeirra og 

þróun í málefnum fatlaðs fólks. Ég er sammála Rannveigu um að 

hugmyndafræði þroskaþjálfa sé sá sterki grunnur sem störf þeirra byggja á. 

Hugmyndafræði þroskaþjálfa, sem er grundvölluð í lögum, reglugerð, 

siðareglum og starfskenningu þroskaþjálfa, byggir m.a. á jafnrétti, virðingu 

fyrir sjálfsákvörðunarrétti og mannhelgi. Áhersla er lögð á að hver 

manneskja sé einstök og að allir eigi rétt til fullrar þátttöku á eigin 

forsendum í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Að mínu mati er 

sú hugmyndafræði jafngild hvort sem um er að ræða störf með börnum og 

ungmennum eða fullorðnu fólki. Ég tel hugmyndafræði þroskaþjálfa að 

mörgu leyti vera þann grunn sem veitir þeim ákveðna sérstöðu sem fagstétt 

og er mikilvæg á hvaða vettvangi sem er í starfi með fötluðu fólki. 

 Rannveig varpar fram þremur þáttum sem hún telur mikilvægt að 

þroskaþjálfar skoði og velti fyrir sér varðandi þróun stéttarinnar m.t.t. 

starfssviðs hennar. Í fyrsta lagi að skilgreina á hvaða sviði þroskaþjálfar eigi 

að starfa, þ.e. að skoða hvar sé þeirra þörf og á hvaða sviðum þeir hafi 

þekkingu sem nýtist umfram aðrar fagstéttir. Í öðru lagi að leggja mat á það 
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hvaða áherslur eigi að leggja í störfum þeirra. Á áherslan að vera á að vinna 

með fötluðu fólki, þ.e. að veita stuðning, þjálfun meðferð eða ráðgjöf? Eða 

á áherslan frekar að liggja á sviði stjórnunar, t.d. verkstjórn þeirra sem 

starfa með fötluðu fólki, stjórnun þjónustueininga eða þjónustuúrræða? 

Rannveig bendir á að með nýjum áherslum í málefnum fatlaðs fólks megi 

gera ráð fyrir frekri þörf á ráðgjöf og fræðslu. Einnig veltir hún því fyrir sér 

hvort þroskaþjálfar mættu ekki leggja frekari áherslu á að eiga aðild að 

stefnumótun fatlaðs fólks þar sem stéttin búi yfir mikilli þekkingu á 

aðstæðum og daglegu lífi fatlaðs fólks. Í þriðja lagi að skoða með hvaða 

hópum stéttin eigi að starfa. Á stéttin aðeins að starfa með fólki með 

þroskahömlun eins og lagt var með í upphafi eða á menntun stéttarinnar að 

miðast við starf með fötluðu fólki óháð fötlun? Hvað með aðra hópa í 

samfélaginu eins og t.d. aldraða? Einnig hafa verið vangaveltur um hvort 

stéttin eigi að einbeita sér að ákveðnum aldurshópum. Rannveig bendir á að 

mikilvægt geti verið að stéttin velti fyrir sér hvaða hópar það eru sem 

þroskaþjálfar sinna umfram aðrar stéttir. Oft hefur sú gagnrýni komið fram 

að þroskaþjálfanámið sé of almennt. Það hefur einnig lengi verið til umræðu 

á meðal þroskaþjálfa hvort námið eigi að leggja meiri áherslu á þau 

þekkingarsvið sem tengjast fullorðnu fólki frekar en börnum og 

ungmennum, en skiptar skoðanir hafa verið um það (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2001).  

Í fyrsta tölublaði Uppeldis og menntunar frá árinu 2012 birtast fjórar 

greinar undir yfirskriftinni Viðhorf. Þessar greinar eiga allar sameiginlegt að 

horft er á störf þroskaþjálfa í tengslum við breytingar í málefnum fatlaðs 

fólks sem orðið hafa hér á landi síðustu ár. Er þar vísað til undirskriftar á 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks árið 2007, breytinga 

á lögum um málefni fatlaðs fólks árið 2010, þar sem fram kemur að 

notendastýrð persónuleg aðstoð skuli lögfest á Íslandi ekki síðar en árið 

2014, og síðan flutnings sérþjónustu við fatlað fólk frá ríki yfir til 

sveitarfélaga árið 2011 (Auður Finnbogadóttir; Friðrik Sigurðsson; Guðrún V. 

Stefánsdóttir; Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Fjallað er um störf 

og starfsvettvang þroskaþjálfa út frá ýmsum sjónarhornum m.t.t. þessara 

breytinga. Fjallað er um þær breytingar á starfsvettvangi þroskaþjálfa að 

fara úr sértæka kerfinu yfir í það almenna sem félagsþjónustan er og 

mikilvægi þess að sérþekking, gildi og viðhorf þroskaþjálfa skili sér þar inn. 

Greinahöfundar leggja mikið upp úr viðhorfum og réttindagæsluhlutverki 

þroskaþjálfa og líta á það sem enn mikilvægari þátt þegar þjónustan er veitt 

innan almenna félagslega kerfisins.  

Með nýjum viðhorfum og breyttum áherslum er kallað á frekari kröfur 

um fagmennsku og mikilvægi þess að stéttin ígrundi nám og störf (Friðrik 
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Sigurðsson, 2012; Guðrún V. Stefánsdóttir 2012). Í umræðu um 

hugmyndafræði þroskaþjálfa, eins og hún birtist í starfskenningu þeirra, 

kemur fram að hún byggir á hugtökunum jafnrétti, virðing fyrir sjálfs-

ákvörðunarrétti og mannhelgi sem er í samræmi við áherslur sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2012; Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Mannréttindahugtakið 

hefur ávallt verið hluti af hugmyndafræði þroskaþjálfa en með samningi 

Sameinuðu þjóðanna eru gerðar kröfur um nýjan skilning á því hugtaki. Lýsir 

sá skilningur sér best í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og notendastýrða 

persónulega aðstoð. Ef horft er t.d. á notendastýrða persónulega aðstoð þá 

er þroskaþjálfinn í nýju hlutverki sem kallar á breytta nálgun. Sú valda-

tilfærsla, sem verður til við það að fatlað fólk stýrir sinni eigin þjónustu og 

ræður fólk í vinnu, hefur áhrif á það hvernig litið er á fatlað fólk, þá 

sérstaklega fólk með þroskahömlun (Auður Finnbogadóttir, 2012). 

Þroskaþjálfar þurfa að horfa til þess hvernig best megi vinna að mann-

réttindum, þeir hafa skyldur til að afnema starfshætti sem ekki samræmast 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Helga 

Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Þessar breyttu áherslur kalla á mikilvægi 

þess að greina þá þekkingu sem málaflokkur fatlaðs fólks þarfnast. 

Skilgreina þarf fjölbreytilegt hlutverk þroskaþjálfa á þeim vettvangi sem 

leiðandi sérfræðinga og um leið að skilgreina þá starfshæfni og viðhorf sem 

þeir þurfa að ráða yfir hverju sinni (Vilborg Jóhannsdóttir, 2005). 

4.3 Samantekt 

Þroskaþjálfastéttin er ung stétt sem hefur þurft að laga sig að breyttum 

áherslum og viðhorfum í málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma. Nám 

þroskaþjálfa hefur þróast samhliða breyttum viðhorfum og tekið mið af 

þeirri hugmyndafræði sem einkennir málefni fatlaðs fólks í dag. 

Sérfræðiþekking þroskaþjálfa miðar að fjölbreyttri þjónustu og ráðgjöf sem 

á að stuðla að fullgildri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. Með hliðsjón af 

þessum breytingum þarf stéttin að skoða hvert hún stefnir m.t.t þátta eins 

og á hvaða sviði ætlar hún að starfa, hvaða áherslur eiga að einkenna störf 

hennar og hvaða hópi fólks ætla hún að þjónusta. Mikilvægt er að skoða og 

leggja mat á hvar þekkingar þroskaþjálfa er þörf og veita símenntun fyrir 

þann vettvang hvort sem það er innan barnasviðs eða fullorðinssviðs.  

Stéttin hefur nú á síðustu árum staðið frammi fyrir miklum breytingum 

er varða þjónustu við fatlað fólk sem hefur óneitanlega haft áhrif á 

starfsvettvang þroskaþjálfa, sýn þeirra og aðkomu að þjónustu. Má þar 

sérstaklega nefna yfirfærsluna á sértækri þjónustu yfir til sveitarfélaga, 
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samning Sameinuðu þjóðanna og notendastýrða persónulega aðstoð sem 

þjónustuúrræði. Mikilvægt er að þekking þroskaþjálfa sé viðurkennd í 

samfélaginu og að þekking þeirra, gildi og viðhorf skili sér inn í það kerfi sem 

sér um þjónustu við fatlað fólk.  

Þjónusta, sem er í boði fyrir fatlað fólk, á að einkennast af faglegum 

vinnubrögðum og byggja á sérfræðiþekkingu á málefnum fatlaðs fólks. Það 

getur verið viss áskorun í því fyrir fagmanneskju og starfsvettvang að 

einstaklingar, sem áður voru taldir skjólstæðingar, eru í hlutverki yfirmanns. 

Það kallar á ný viðhorf og nálgun. Réttindabarátta og virðing fyrir mannhelgi 

er lykilatriði í þjónustu við fatlað fólk auk þess sem gæði á þjónustu eiga að 

vera metin. 
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5 Framkvæmd rannsóknar 

Eins og fram hefur komið er tilgangurinn með þessu verkefni að átta sig á 

stöðu þroskaþjálfa sem fagstéttar sem starfar í umhverfi sem hefur verið í 

mikilli þróun síðustu ár. Meginmarkmiðið er að skoða í hverju sérþekking 

fagstéttarinnar liggur, hvaða faglegu tæki hún nýtir sér og hvað hún hefur 

fram að færa í málefnum fatlaðs fólks, þá sérstaklega þegar horft er til 

framtíðar.  

Valin var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem áhersla var lögð á hálfopin 

viðtöl við þroskaþjálfa sem starfa á vettvangi málefna fatlaðs fólks. Stuðst 

var við viðtalsvísi (e. interview guide) í viðtölunum en með viðtalsvísi er 

betur hægt að ná fram því efni sem er verið að leita eftir og koma í veg fyrir 

að viðtalið fari ekki út í umræður sem hefur lítið gildi fyrir rannsóknina. Með 

viðtalsvísi er þannig betur hægt að safna gögnum markvisst og um leið gefa 

viðmælendum tækifæri til að tjá sig opið um sýn og skoðanir á því efni sem 

leitað er eftir (Flick, 2006). Viðtalsvísir var forprófaður fyrir viðtölin og lag-

færður í kjölfarið. 

Rannsóknarsniðið er tilviksrannsókn (e. case study) en tilgangur slíkra 

rannsókna er fyrst og fremst að fá innsýn eða skilning inn í það tilvik sem er 

til rannsóknar (Silverman, 2010). Ég taldi að viðmælendur þyrftu að vera 

komnir með þó nokkra starfsreynslu til að geta miðlað og haft sýn á það efni 

sem ég var að leita eftir. Miðað var því við að viðmælendur hefðu sem 

þroskaþjálfar fimm ára eða lengri starfsreynslu í málefnum fatlaðs fólks.  

Notað var hentugleikaúrtak (e. purposive sample) til að nálgast 

þátttakendur. Hentugleikaúrtak gefur rannsakanda tækifæri til að velja 

úrtök sem standa fyrir ákveðin einkenni eða efni sem hann hefur áhuga á að 

skoða (Silverman, 2010). Einnig var stuðst við fjölbreytniúrtak (e. maximum 

variation sample) þar sem leitast er við að samþætta fá tilvik en ólík til að fá 

sýn á breytileika á vettvangi (Flick, 2006). Fjölbreytniúrtak gefur möguleika 

á að fá breiðari sýn á það fyrirbæri sem er verið að skoða. Hér voru valdir 

viðmælendur sem hafa útskrifast á ólíkum tímum og sem starfa innan ólíkra 

sviða.  

5.1 Hlutverk rannsakanda 

Hlutverk rannsakanda er að afla gagna til að vinna úr með það að markmiði 

að fá niðurstöðu eða sýn á ákveðið fyrirbæri sem í þessu tilviki er sérþekking 
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þroskaþjálfa. Í tilviksrannsóknum getur hlutverk rannsakanda að vissu leyti 

verið flókið og persónulegt. Hægt er að líta á rannsakandann sem mælitæki 

í sjálfu sér, sem hefur náið samband við einstaklinga eða fyrirbæri sem er 

verið að rannsaka (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Mikilvægt er að 

rannsakandi mæti með opin huga á þann vettvang sem hann er að vinna á 

og geti verið í hlutverki þess aðila sem er tilbúinn að hlusta á það sem 

vettvangurinn hefur upp á að bjóða (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Þar sem 

rannsakandi var að rannsaka vettvang sem hann þekkir vel til var það 

hlutverk hans að vera hlutlaus og gæta þess að hafa ekki leiðandi áhrif á 

viðmælendur eða túlka gögn út frá eigin skilningi. 

5.2 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með viðtölum við starfandi þroskaþjálfa. Valdir voru níu 

þroskaþjálfar með fimm ára starfsreynslu eða lengri sem starfa í málefnum 

fatlaðs fólks. Þátttakendur voru valdir í gegnum tengsl í starfi, námi, eftir 

ábendingum frá leiðbeinanda og í gegnum Þroskaþjálfafélag Íslands. Leitað 

var eftir þátttöku með tölvupósti eða símtali. Þátttakendur fengu send bréf í 

tölvupósti með upplýsingum um rannsóknina þar sem m.a. kom fram um 

hverslags rannsókn væri að ræða, hver væri rannsakandi og hver væri 

leiðbeinandi með verkefninu. Einnig hvernig farið yrði með þær upplýsingar 

sem safnað yrði með viðtölum. Farið var fram á að þátttakendur sendu til 

baka í tölvupósti samþykki sitt fyrir þátttöku.  

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu apríl - desember 2012. Um er að ræða 

hálfopin viðtöl, hvert viðtal tók um 1 ½ - 2 klst. og var hvert þeirra 

hljóðritað. Stuðst var við viðtalsvísi í viðtölunum þar sem lagt var upp með 

nokkrar lykilspurningar sem gáfu svigrúm til opinna tjáskipta en sem gátu 

beint umræðunni inn á ákveðna braut. Var það gert til að nálgast efni sem 

getur gefið innsýn inn í meginmarkmið rannsóknarinnar.  

Viðtölin fóru fram á vinnustöðum þátttakenda, bæði á vinnutíma 

viðkomandi og eins utan vinnutíma, nema tvö viðtöl sem fór fram heima hjá 

viðkomandi. Tekið var eitt viðtal við hvern viðmælenda en send fyrirspurn á 

netpósti ef óskað var eftir frekari upplýsingum um eitthvert ákveðið efni úr 

viðtali.  

5.3 Gagnagreining 

Gagnagreining er ferli kerfisbundinna athugana og skipulagningar á gögnum 

til þess að auka skilning rannsakanda á þeim og gera honum þannig betur 

kleift að kynna niðurstöður sínar fyrir öðrum. Gagnagreiningin felur í sér að 

koma skipulagi á gögnin, brjóta þau niður í meðfærilegar einingar, flétta þau 



 

47 

saman og leita að mynstrum. Síðan að finna út hvað er mikilvægt og hvað er 

hægt að læra af gögnunum (Bogdan og Biklen, 1998).  

Hljóðrituðu viðtölin voru rituð sem texti inn í word ritvinnsluforritið fyrir 

hvern og einn viðmælanda. Gögnin voru síðan flutt, bæði sem word skjöl og 

hljóðupptökur, inn í hugbúnaðarforritið Nvivo10 sem er gagna- og 

úrvinnsluforrit og styður eigindlegar og blandaðar rannsóknir.  

Við greiningu á gögnunum voru þeir þættir, sem birtast í undir-

markmiðum rannsóknarinnar, hafðir til viðmiðunar til að greina flokka og 

setja á þá hugtök í upphafi. En eins og Bogdan og Biklen (1998) benda á geta 

rannsóknarspurningar og hugðarefni leitt af sér ákveðna flokka. Gögnin 

voru flokkuð og hver flokkur skoðaður. Opin lyklun miðar að því að tjá 

gögnin og fyrirbæri sem hugtök (Flick, 2006). Með opinni lyklun eru gögnin 

skoðuð, leitað eftir einkennum sem standa út og mynda rauðan þráð í 

gögnunum. Það geta verið einstök orð, orðalag, hugsunarháttur eða önnur 

atriði sem mynda mynstur í gögnunum (Bogdan og Biklen, 1998). 

5.4 Þátttakendur 

Til þátttöku í rannsókninni voru valdir níu þroskaþjálfar, sjö konur og tveir 

karlar, sem vinna á ólíkum vettvangi og sem hafa lokið námi á ólíkum 

tímum. Er það gert með það í huga að ná fram upplýsingum sem eru lýsandi 

fyrir fagstéttina og gefa breiðari mynd. Þátttakendur eru útskrifaðir á 

árunum 1983-2005. Þrír þeirra eru útskrifaðir fyrir árið 2000 og sex eftir árið 

2000. Allir þátttakendur hafa frekari menntun, þ.e. hafa aflað sér einhverrar 

menntunar eftir grunnnám. Fjórir þátttakendur eru í framhaldsnámi í 

þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. Þrír eru með menntun í sér-

kennslufræðum og þar af einn sem er í diplómanámi í fötlunarfræðum við 

Háskóla Íslands. Einn er með kennaramenntun og meistaranám í opinberri 

stjórnsýslu, einn með nám í stjórnun og starfsmannahaldi frá Þroskaþjálfa-

skóla Íslands og rekstrar- og viðskiptanám frá Endurmenntun Háskóla 

Íslands. Auk þess hafa flestir þátttakendur aflað sér þekkingar á ýmsum 

námskeiðum sem tengjast starfsvettvangi þeirra.  

Allir þátttakendur hafa reynslu í starfi á fleiru en einu sviði og kemur sú 

reynsla fram í viðtölum við þá þó svo að þeir hafi verið valdir m.t.t. þess 

starfsvettvangs sem þeir starfa á þegar viðtölin eru tekin. Starfsreynsla 

þátttakenda er ólík og á breiðum vettvangi. Þrír þátttakenda höfðu margra 

ára reynslu sem ófaglærðir starfsmenn í starfi með fötluðu fólki áður en þeir 

fóru í nám. Hinir sex þátttakendurnir höfðu lítillega kynnst og starfað að 

málefnum fatlaðs fólks áður en þeir fóru í nám.  
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Tveir af þátttakendunum starfa bæði í skólakerfinu og búsetu á þeim 

tíma sem viðtölin eru tekin og eru því taldir upp á báðum stöðum. Þrír af 

þátttakendunum starfa innan barna- og unglingasviðs, af þeim eru tveir í 

skólakerfinu, einn sem sérkennslustjóri í leikskóla og einn sem kennari 

innan sérnámsbrautar í framhaldsskóla og síðan einn sem ráðgjafi innan 

félagsþjónustu. Átta þátttakendur starfa innan fullorðinssviðs, af þeim eru 

tveir ráðgjafar í félagsþjónustu, þrír í forstöðustarfi í búsetu og einn 

þroskaþjálfi í búsetu, einn í forstöðustarfi innan atvinnumála og einn 

ráðgjafi/starfsmaður í NPA.  

5.5 Umfjöllun um siðferðileg atriði 

Eins og fram hefur komið er um eigindlegt verkefni eða rannsókn að ræða. 

Það sem helst einkennir eigindlegar rannsóknir er að lagt er upp með að 

rannsóknin sé opin og unnið með það sem rannsakandi uppgötvar á ferlinu 

og vekur upp áhuga. Í eigindlegum rannsóknum er ekki eins mikil hefð fyrir 

ákveðnum og vel skilgreindum aðferðum og innan megindlegra rannsókna, 

þannig að erfiðara getur verið innan eigindlegra rannsókna að setja og fylgja 

eftir siðferðilegum viðmiðum í rannsóknarleiðum og aðferðum (Flick, 2006). 

Það er ekki þar með sagt að rannsakandi í eigindlegum rannsóknum geti 

leitt hjá sér siðferðileg viðmið. Hann þarf að vera meðvitaður um að fara vel 

með þær upplýsingar sem honum eru veittar, upplýsa þátttakendur um 

hvernig gögn frá þeim verða notuð í rannsókninni og veita þátttakendum 

tækifæri til að lesa það sem eftir þeim er haft eða túlkað, ef þeir óska. Í 

opnum viðtölum eru meiri líkur á því að rannsakandi fái meiri upplýsingar 

og dýpri en áætlað er í upphafi og því vandaverk að vinna vel úr þeim 

upplýsingum og á réttan hátt.  

5.6 Réttmæti 

Í eigindlegum rannsóknum og opnum viðtölum þarf rannsakandi, sér-

staklega þar sem hann rannsakar eigin starfsvettvang, að vera meðvitaður 

um að gæta hlutleysis og geta aflað gagna án þess að hafa áhrif á hvað 

gögnin muni innihalda eða verið leiðandi í öflun upplýsinga og úrvinnslu á 

þeim. 

Í þessu verkefni er ég að skoða mína eigin fagstétt. Ég tel það geta bæði 

haft kosti og galla í för með sér. Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða 

og viðtölin hálf opin tel ég það kost að rannsakandi hafi innsýn inn á þann 

vettvang sem hann er að skoða, sérstaklega þegar verið er að leita eftir sýn 

viðmælenda á ákveðið efni eða fyrirbæri. Á þann hátt tel ég að rannsakandi 

hafi frekar forsendur til að grípa mikilvæg atriði sem geta komið fram í 
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viðtölunum og fengið dýpri skilning á þeim. Á hinn bóginn getur verið 

erfiðara fyrir rannsakanda sem tengist vettvangi að gæta hlutleysis og gæta 

þess að vera ekki leiðandi í viðtölum eða draga fram þætti sem að hans mati 

eru mikilvægari en aðrir, sem vissulega geta þá haft áhrif á útkomuna. 

Réttmæti í eigindlegum rannsóknum getur verið metið með hliðsjón af 

því hversu sannfærandi og trúverðugur rannsakandinn er (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Réttmæti og trúverðugleiki eigindlegra rannsókna 

tengist einnig vali á raunhæfum heimildum sem dýpka skilning á því 

fyrirbæri sem skoðað er (Polkinghorne, 2005). Við val á viðmælendum var 

haft að leiðarljósi að fá viðmælendur sem starfa á ólíkum vettvangi. Með því 

eru niðurstöður, sem eiga að gefa sýn á fagstéttina, áreiðanlegri. 

Ég hef einnig velt fyrir mér þeirri ákvörðun að velja þátttakendur með 

fimm ára starfsreynslu eða lengri og að fá þá ekki sýn þeirra sem hafa 

útskrifast eftir þann tíma. Eins og kom fram í kaflanum um sögu og þróun 

hefur mikil breyting orðið bæði í námi og störfum þroskaþjálfa og þá 

sérstaklega hin síðustu ár. Eins og ég kom inn á hér framar í kaflanum þá tel 

ég þroskaþjálfa með styttri starfsreynslu en fimm ár eða minna síður vera í 

aðstöðu til að hafa sýn á fagstéttina út frá þróun hennar og leggja mat á það 

viðfangsefni sem ég leita eftir þó svo að það geti auðvitað verið 

einstaklingsbundið. Miðað við einstaklingsmiðunarsviðið í starfsþróunar-

kenningu Skovholts og Rønnestads tel ég að þessi hópur henti markmiði 

þessa verkefnis vel. 

Ef ég horfi á úrtakshópinn þá má hafa í huga að þátttakendurnir hafa allir 

frekara nám eftir þroskaþjálfanámið, nám sem tengist inn í þeirra 

starfsvettvang. Því má gera ráð fyrir að þeir hafi öðlast þekkingu samhliða 

þeim breytingum sem átt hafa sér stað í málefnum fatlaðs fólks síðustu ár. 

Þannig að í raun er verið að gera ráð fyrir að sú sýn á þekkingu þroskaþjálfa, 

sem kemur fram hjá viðmælendum, sé í takt við þá þróun sem hefur átt sér 

stað. Tel ég að það þetta sé sá hópur sem mikilvægt er að horfa á til að fá 

gilda sýn á hvað sérþekking þroskaþjálfa feli í sér, hvaða faglegu tæki þeir 

eru að nota og hvernig þeir eru að horfa fram á við. 
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6 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Eins og áður segir 

byggir rannsóknin á viðtölum við níu starfandi þroskaþjálfa. Stuðst var við 

viðtalsvísi sem leiðbeinandi verkfæri í viðtölunum. Viðtalsvísirinn er unnin 

út frá markmiðum verkefnisins og ætti því að kalla fram sýn viðmælenda á 

fagstéttina í samræmi við þau markmið. Auk þess var horft til þeirra þátta 

sem var rauði þráðurinn í viðtölunum. Lagt var upp með í viðtölunum að fá 

vídd í viðmælendahópinn þannig að valdir voru viðmælendur sem starfa á 

ólíkum starfsvettvangi. Á þann hátt fæst meiri réttmæti á niðurstöðum sem 

eiga að gefa sýn á fagstéttina. Að auki voru valdir viðmælendur sem starfa 

annars vegar innan barnasviðs og hins vegar innan fullorðinssviðs og sem 

hafa mismikla starfsreynslu, þó ekki styttri en fimm ár. Með því fæst sýn á 

það hvort munur er á þroskaþjálfum sem starfa innan barna- og 

unglingasviðs annars vegar og fullorðinssviðs hins vegar og hvernig það 

birtist m.t.t. markmiða rannsóknarinnar.  

Niðurstöðum er skipt í þrjá meginkafla sem eru Sérþekking þroskaþjálfa, 

Fagleg tæki og gæði og að lokum, Hlutverk þroskaþjálfa horft til framtíðar. 

Litið er á kjarnann í sérþekkingu þroskaþjálfa út frá þremur þáttum, þ.e. 

þekkingu þroskaþjálfa á málefnum fatlaðs fólks og þeim fræðilega grunni 

sem hún byggir á. Skoðað er hvaða aðferðir móta störf þroskaþjálfa og út 

frá hvaða nálgun viðmælendur starfa. Í kaflanum um fagleg tæki og gæði er 

horft til þess hvaða verkfæri viðmælendur hafa í störfum sínum og hvort 

þeir horfi til gæða í starfi og þjónustu. Í síðasta kaflanum er reynt að greina 

sýn viðmælenda horft til framtíðar með þróun í málefnum fatlaðs fólks í 

huga. Skiptist kaflinn í þrjá undirkafla sem snúa að auknum áhrifum og 

sýnileika, þeim hópi sem viðmælendur horfa til og vettvangi notenda-

stýrðrar persónulegrar aðstoðar.  

6.1 Sérþekking þroskaþjálfa 

Þegar horft er til sérþekkingar þroskaþjálfa út frá viðtölunum má segja að 

áherslumunur sé á sérþekkingu þeirra eftir því hvort um er að ræða störf 

þroskaþjálfa með fullorðnu fólki annars vegar eða börnum og ungmennum 

hins vegar þó svo að grunnurinn sé sá sami. Þá á ég við að sérþekkingin 

byggir á sama grunni en áherslurnar missterkar eftir því á hvaða vettvangi 

starfað er. Viðmælendur eru sammála um að þeir sem fagstétt hafi víðtæka 
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þekkingu á málefnum fatlaðs fólks fram yfir flestar aðrar fagstéttir og að sú 

þekking sé mikið tilkomin úr námi þeirra í þroskaþjálfafræðum en reynslan 

skipti þar einnig miklu máli. 

Út frá viðtölunum hef ég valið að fjalla um sérþekkingu þroskaþjálfa út 

frá þremur þáttum þ.e. þekkingu þroskaþjálfa á málefnum fatlaðs fólks, að-

ferðum og nálgunum. Hægt er að velta fyrir sér hvort þessi skipting sé 

réttari en önnur en í viðtölunum finnst mér þessir þættir lita mjög alla 

umfjöllun viðmælenda um störf þroskaþjálfa. Þeir skarast að einhverju leyti 

en ég tel að með því að skoða þekkinguna út frá þessum þáttum megi betur 

sjá á hverju þekkingin byggi og hvaðan grunnur hennar er kominn. 

6.1.1 Þekking á málefnum fatlaðs fólks 

Viðmælendur telja sig hafa viðamikla þekkingu og innsýn í málefni fatlaðs 

fólks. Þeir tala um að sú þekking sé mikið til komin úr náminu og byggi m.a. 

á málefnum fatlaðs fólks í sögulegu ljósi, opinberum viðmiðum eins og 

lögum, reglugerðum og sáttmálum er varða réttindi fatlaðs fólks, 

fötlunarfræði og hugmyndafræði þroskaþjálfunar.  

það sem nýtist mér gríðarlega er þessi bakgrunnsþekking í raun 

og veru á þróun í málefnum fatlaðs fólk. Ég held að 

hugmyndafræðin hún móti mann svolítið og ég held að 

skipulögð vinnubrögð áætlanagerð sé mjög mikilvægur 

áfangi, því það er eitthvað sem þú ert alltaf að starfa með.  

ég held að það sé þessi, okkar sérhæfða þekking á málefnum 

fatlaðs fólks sem maður fær, sem við öðlumst sem 

þroskaþjálfar, horfa á einstaklinginn og horfa á heildina og 

hérna alla þætti og þetta flókna kannski samspil.  

Það fer eftir því á hvaða vettvangi viðmælendur starfa hvaða aðrir þættir 

úr náminu eru að nýtast þeim vel. Sumir töluðu um breyttar áherslur í 

náminu frá því að þeir kláruðu grunnnámið, að minni áhersla væri lögð á 

ýmsa áfanga í náminu, eins og lyfjafræði, sjúkdómafræði, geðfræði o.fl. Þeir 

viðmælendur, sem starfa með fólki með víðtæka fötlun og/eða sem þurfa 

mikinn stuðning hvað varðar t.d. athafnir daglegs lífs (ADL), vilja meina að 

þessi þekking hafi komið sér vel í starfi og töldu að það væri missir að 

áföngum sem þessum úr náminu.  

ég er afskaplega ánægð með námið þegar ég lít til baka, en það 

er svolítið búið að breyta því, það mætti hafa kannski aðeins 



 

53 

meira val, þannig að það týnist ekki út, t.d. svona áherslur í 

umönnunarþætti og ef þú ætlar að horfa til fullorðinsáranna, 

eða þeirra sem eru mikið fatlaðir og þurfa mikla nærþjónustu, 

sem eru mikið líkamlega fatlað fólk, ég held að það sé kannski 

aðeins spurning um að þú getir valið.  

það hefur gagnast mér gríðarlega mikið allan tímann að þekkja 

aukaverkanir og þekkja tegundir lyfja, allan tímann sem ég hef 

starfað.  

Viðmælendur eru sammála um að starfsvettvangurinn og reynslan hafi 

haft áhrif á þróun fagþekkingar eftir grunnnám. Það getur verið erfitt að 

greina hvað það er sem hefur haft mest áhrif eða hvernig. Viðmælendur 

leggja áherslu á þætti eins og samstarf við þjónustunotendur, við eigin 

fagstétt og aðrar fagstéttir, vinnu við ýmis skipulags- eða þróunarverkefni, 

símenntun og þróun í málefnum fatlaðs fólks. Allir viðmælendur tala um þá 

þróun sem verið hefur í málaflokki fatlaðs fólks undanfarin ár og vísa í 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hugmyndafræði um 

sjálfstætt líf og um notendastýrða persónulega aðstoð. 

það hefur rosalega mikið verið að gerast í málaflokknum, 

undanfarin tvö ár og mér finnst svolítið spennandi að sjá hvað 

gerist 2014 þegar kemur út ný skýrsla varðandi mat á stöðunni. 

Hvað hefur breyst, það er svolítið spennandi að sjá, 

þingsályktunartillöguna um framkvæmdaráætlunina, þegar hún 

verður samþykkt og starfað eftir henni. 

Það er misjafn hvernig viðmælendur telja sig vera að nýta þekkinguna. 

Mótast það helst af starfsvettvangi þeirra. Þó eru þrír þættir sem eru 

sameiginlegir öllum viðmælendum. Í fyrsta lagi líta þeir á sig sem ráðgjafa 

og með þekkingu sinni geta veitt fötluðu fólki eða aðstandendum ráðgjöf 

varðandi flest það sem varðar daglegt líf fólks, á hvaða aldurstigi sem er. Í 

öðru lagi telja þeir sig vera í aðstöðu til að miðla og veita ráðgjöf til 

samstarfsfólks og í þriðja lagi að með þekkingu sinni á málefnum fatlaðs 

fólks séu þeir í aðstöðu til að vera talsmenn eða réttindagæslumenn fyrir 

fatlað fólk og aðstandendur.  

ég held að þessi stétt geti aðstoðað fatlað fólk gríðarlega 

varðandi réttindabaráttuna. Það bara hvernig við erum að 
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kynna þennan hóp líka í samfélaginu og hvernig við tölum við 

þennan hóp. 

Það kemur fram hjá meiri hluta viðmælenda að þó þeir hafi mesta 

þekkingu og reynslu innan ákveðinna sviða vegna starfsreynslu sinnar, þá 

geti þeir farið í störf innan ólíks starfsvettvangs þar sem þeir búa yfir 

þessum sameiginlega þekkingargrunni sem kemur úr náminu á hverjum 

tíma.  

ég hafði alveg þekkinguna en ég þurfti svolítið að finna hana, 

þú veist, maður lærði ákveðið í skólanum, og svo bara, ég held 

að við geymum það einhverstaðar.  

það sem mér fannst ég læra mest í náminu var það hve ég vissi 

lítið en maður lærði svolítið hvar maður ætti að leita, hvar ég 

ætti að finna þekkinguna eða sérhæfinguna. 

Nokkrir viðmælendur höfðu á orði hve þekking þroskaþjálfa sé víðtæk. 

Þeir líta svo á að þessi víðtæka þekking geri þeim frekar kleift að starfa á 

ólíkum sviðum og um leið hafa innsýn inn í ólík málefni.  

Að búa að því að vera með svolítið yfirborðsmikla þekkingu en 

kannski ekki alls staðar djúpa. Ég er hvorki geðfræðingur né 

hjúkrunarfræðingur en ég veit nokkurn veginn hvað það er sem 

ég vil fá og get þá leitað eftir þeirri þekkingu og hvað þurfi til og 

jafnvel metið hvort að sú þjónusta sem er veitt er góð eða 

slæm. 

Viðmælendur voru ekki vissir um hvort þessi víðtæka þekking væri á 

kostnað dýpri þekkingar á afmarkaðra sviði. Þeir líta hins vegar á það sem 

kost þegar horft er til þess að þeir eru að starfa með fólki á ólíkum vettvangi 

og með ólíkar þarfir sem kallar eftir einstaklingsmiðaðri þjónustu. 

þó svo að ég hafi ekki djúpa þekkingu á þessum fötlunum 

öllum, þá allavega veit ég af þeim og ég veit hvernig ég get 

aflað upplýsinga ... það sem við förum með út úr náminu er í 

rauninni þessi margbreytileiki í hugsun. 

Eins og komið hefur fram telja viðmælendur að sérþekking þroskaþjálfa 

liggi að miklu leyti í þekkingu á málefnum fatlaðs fólks og að sú þekking eigi 
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rætur í grunnnámi þeirra þó svo að starfsreynsla skipti þar miklu máli. 

Viðmælendur leggja mikla áherslu á að þroskaþjálfar fylgist með þróun sem 

verið hefur og er í málefnum fatlaðs fólks í dag. Ef þroskaþjálfar ætli að vera 

fagaðilar sem hægt er að líta til sem sérfræðinga sem veiti þjónustu í takt 

við þarfir notenda þá þurfi þeir að halda þekkingu sinni við.  

 ég held að fólk almennt sem hefur náð sér í einhverja 

fagþekkingu, ef þú ætlar að vera bara á markaðnum, þá held ég 

að það þurfi bara að fylgjast með, það sé ekkert öðruvísi í 

þroskaþjálfanum heldur en í öðru, ef þú ætlar að vera 

gjaldgeng. 

6.1.2 Aðferðir  

Í umfjöllun um störf þroskaþjálfa vitna viðmælendur til ýmissa aðferða sem 

þeir nota í starfi en það er mjög ólíkt eftir störfum hvaða aðferðir það eru. 

Það eru samt sem áður ákveðin atriði og hugtök sem eru sameiginleg hjá 

viðmælendum innan sama vettvangs, þ.e. innan barna- og unglingasviðs 

annarsvegar og fullorðinssviðs hins vegar. Viðmælendur telja að þeir búi yfir 

þekkingu á ákveðnum aðferðum sem þeir hafa dýpkað í gegnum þann 

starfsvettvang sem þeir starfa við. Vísa þeir til grunnnámsins, símenntunar 

og reynslu í starfi þegar skoðað er hvaðan þekkingin og kunnáttan kemur. 

ég hef öðlast ákveðna reynslu og þekkingu á ákveðnum 

aðferðum, t.d í vinnu með börnum með einhverfu, sem að ég 

hef í veganesti t.d. núna inn í leikskólanum.  

Þeir viðmælendur, sem starfa innan barna- og unglingasviðs, tala frekar 

um þekkinguna til að greina frávik í þroska. Þeir tala um markvissa þjálfun 

og að setja upp þjálfunaráætlanir. Þeir telja að með þekkingu á ákveðnum 

aðferðum geti þeir m.a. veitt öðrum samstarfsstéttum ráðgjöf í starfi með 

börnum eða unglingum.  

það er náttúrulega bæði námskrá og aðalnámskrá og allt þetta 

og það eru gerðar einstaklingsnámskrár, þar er náttúrulega lagt 

upp með ákveðið nám og kennslu. 

Þó svo að viðmælendur sem starfa með fullorðnum nýti sér aðferðir til 

að setja upp áætlanir eða úrræði fyrir einstaklinga hvað varðar t.d. athafnir 

daglegs lífs þá virðast þeir frekar í umræðu um störf sín leggja áherslu á að 

nýta þekkingu sína til þróunar á skipulagningu og framkvæmd á þjónustu 
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við fatlað fólk. Þar eru hugtök eins og réttindagæslumaður og talsmaður 

meira áberandi. Í viðtölunum er ekki rætt sérstaklega hvað það felur í sér en 

í ummælum þeirra fimm viðmælenda, sem nefna sérstaklega talsmenn eða 

réttindagæslumenn, líta þeir á að hlutverk þeirra sé að gæta hagsmuna 

fatlaðs fólks, gefa þeim rödd, vera tengiliður og ekki síður að hafa áhrif á 

samfélagið til bættra viðhorfa í garð fatlaðs fólks. Það virðist frekar vera lög 

og reglugerðir, er varða málefni fatlaðs fólks og sáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem mótar aðferðir þeirra. 

við erum svona talsmenn hins fatlaða, það er kannski það sem 

mér finnst við oftast vera, talsmaður og gæta hagsmuna ... það 

er líka að vera talsmaður úti í samfélaginu, þessi viðhorfavinna, 

finnst maður oft vera í þessu hlutverki, viðhorfavinnu úti í 

samfélaginu.  

Þó svo að áherslur í aðferðum eða leiðum í starfi séu ólíkar eftir því hvar 

viðmælendur starfa, þá er ákveðinn samhljómur í umfjöllun þeirra hvað það 

varðar. Út frá umfjöllun þeirra má greina ákveðna þætti sem mætti segja að 

myndi grunninn að þeim aðferðum sem þeir nota. Í fyrsta lagi eiga þeir það 

sammerkt að aðferðir þeirra miða að því að bæta lífsgæði einstaklinga og 

gera þeim kleift að vera þátttakendur í daglegu lífi út frá þeirra eigin 

forsendum óháð aldri. Felst það m.a. í því að finna aðferðir eða leiðir sem 

henta einstaklingum í ákveðnum aðstæðum. Viðmælendur koma oft inn á 

það að hafa hæfileikann eða þekkinguna til að horfa út fyrir rammann, finna 

nýjar leiðir og mæta fólki þar sem það er statt.  

er það ekki líka svolítið allar þessar leiðir sem við erum að 

innleiða, ég meina, við erum að leggja til þessa þroskaþjálfun, 

þessar leiðir, myndrænt, allar þessar úrvinnsluleiðir, teacch, 

myndræn skilaboð, hugsa svolítið út fyrir kassann, finna hvað 

einstaklingum hentar best til að hann nái að koma sínu á 

framfæri, mér finnst það kannski svolítið okkar. 

Þó svo að reynslan sé alltaf mikilvæg tala flestir viðmælenda um að þessi 

þekking eða færni sé mikið til komin úr náminu.  

ég held að skipulögð vinnubrögð áætlanagerð sé mjög 

mikilvægur áfangi, því það er eitthvað sem þú ert alltaf að 

starfa með. 
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Í öðru lagi fjalla viðmælendur á einn eða annan hátt um aðferð sem 

hefur það markmið að auðvelda fötluðu fólki að takast á við verkefni 

daglegs lífs. Verkefnin geta verið mjög ólík eftir því hvort um barn, ungling 

eða fullorðinn er að ræða og einnig í hvaða aðstæðum verkefnin eru. Það 

getur verið t.d. innan skólakerfisins, í námi, tengt athöfnum daglegs lífs eða 

að takast á við vinnutengd verkefni. Aðferðin felst í því að einfalda verkefni 

með því að brjóta þau niður í smærri einingar og vinna með eina einingu í 

einu. Í viðtölunum byggja aðferðirnar alltaf á sömu hugmyndinni en það er 

ólíkt hvaða hugtök viðmælendur nota yfir þær. Hugtök og orðalag eins og 

þrepaskipting, þrepaþjálfun, þrepanálgun, vinna í þrepum, brjóta niður, 

setja niður í markmið lýsa öll þeirri aðferð sem viðmælendur styðjast við í 

störfum sínum. 

hef kallað þrepaskiptingu eða sem sagt einstaklingsáætlanir, 

þrepaskiptar, ég meina við erum að gera þetta alveg í dag, ég 

hef alltaf unnið þannig, það sem í dag er kallað 

einstaklingsáætlanir, þá er sem sagt bara, já þrepaskipta 

athöfnum á ákveðnum sviðum ... ADL og félagsþátttöku, eða 

virkri þátttöku. 

Í viðtölunum má greina að viðmælendur líta svo á að þroskaþjálfar nýti 

þessa aðferð frekar en aðrar stéttir þegar kemur að starfi með fullorðnu 

fólki. Þeir vilja meina að aðferðir eða leiðir þroskaþjálfa séu oft aðrar en 

annarra fagstétta. Í þriðja lagi fjalla allir viðmælendur um ráðgjöf sem hluta 

af starfinu, óháð því hvort ráðgjafi sé hluti af starfsheiti þeirra eða ekki. Það 

er ólíkt eftir störfum í hverju ráðgjöfin felst og að hverjum hún beinist. 

Ráðgjöfin, sem virðist vera stór partur af starfi viðmælenda, getur beinst að 

þjónustunotendum, aðstandendum, samstarfsfólki, öðru fagfólki og jafnvel 

samfélaginu.  

Mér finnst í rauninni, af því að maður er með svo mikla 

þekkingu og maður er að koma henni til skila sem þroskaþjálfi, 

mér finnst ég alveg vera þroskaþjálfi í ráðgjöf ... ég er 

náttúrlega alveg að veita ráðgjöf um leiðir ... ég held að þar 

komi styrkleiki þroskaþjálfa ... við erum ráðgjafar í svo mörgu. 

starfsfólkið mitt kemur hingað í ráðgjöf, þó svo að ég sé ekki 

ráðgjafarþroskaþjálfi þá er ég alltaf í ráðgjöf ... í raun veru er ég 

alltaf í ráðgjafarhlutverki bæði við starfsfólk og þjónustu-

notendur. 
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En sama í hvaða formi sú ráðgjöf er þá virðist hún hafa það markmið að 

horft er á einstaklinginn í heildinni, þannig að þær aðferðir sem unnið er 

eftir taka mið af þörfum einstaklingsins fyrst og fremst þar sem áhersla er á 

að efla hann til þátttöku í samfélagslegu samhengi út frá mannréttinda-

sjónarhorni. Viðmælendur virðast einnig líta á það sem eitt af hlutverkum 

sínum að miðla til annarra með það að markmiði að bæta aðstæður fatlaðs 

fólks.  

við erum aldrei að hugsa um hóp en við erum að hugsa um 

einstaklinginn í hópnum, hvernig getum við stuttan hann í 

hópnum, það er kannski það. 

6.1.3 Nálgun 

Nálgun viðmælenda, hvort sem þeir starfa með börnum og unglingum eða 

fullorðnum, einkennist af mannréttindasjónarhorni þar sem virðing fyrir 

manneskjunni er meginþemað. Endurspeglast það í þeim viðhorfum að litið 

er á að fatlað fólk eigi jafnan rétt á við aðra í samfélaginu og að það sé 

hlutverk þroskaþjálfa að auka tækifæri þeirra til almennrar samfélags-

þátttöku. Nálgunin felst í því að mæta einstaklingi þar sem hann er staddur, 

gefa honum tækifæri til að koma sínum væntingum og óskum á framfæri og 

starfa á jafningjagrundvelli. Það er mjög áberandi í umfjöllun viðmælenda 

hvað þeir leggja mikla áherslu á virðinguna og sjálfsákvörðunarréttinn.  

það er virðingin númer eitt tvo og þrjú og hérna, ég held að 

það sé þessi nálgun sem þroskaþjálfar hafa. 

sko, maður þarf að passa sig á þessu, að hugsa ekki bara, 

nemandinn í skólanum og heima, maður þarf að hugsa um 

samfélagið, að þeir taki þátt í samfélaginu, sem er mikið meira 

en bara heima. 

 ég held að það sé svona jafnréttisgildi ... allir eiga að hafa sama 

rétt og nálgunin á að vera þannig. 

Viðmælendur nefna að nálgun þeirra byggi á hugmyndafræði 

þroskaþjálfunar, siðareglum þroskaþjálfa og lögum um málefni fatlaðs fólks. 

Allt eru það þættir sem hafa verið hluti af grunnnámi þeirra eins og fram 

kom í kaflanum um þekkingu á málefnum fatlaðs fólks. Viðmælendur nefna 

að þekking þeirra á sögu og þróun málefna fatlaðs fólks hafi styrkt þau 

viðhorf og þá nálgun sem þeir starfa eftir.  
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Þú lærir það í þroskaþjálfanáminu, þú lærir söguna bara, þegar 

þú þekkir þá sögu þá held ég að þú fyllist krafti í því að þetta 

má ekki gerast aftur og við erum ennþá svolítið að vinna okkur 

út úr stofnanamenningu og stofnanalausnum. 

Telja þeir að aðrar stéttir hafi almennt ekki þessa þekkingu úr námi og 

því mæti þroskaþjálfar þessum hópi fólks oft á annan hátt en margar aðrar 

fagstéttir. Það kom fram hjá tveimur viðmælendum að þroskaþjálfar nálgast 

hlutina á einfaldari hátt en margar aðrar stéttir.  

ég held að það, það er kannski þessi nálgun sem við höfum sem 

er öðruvísi, vegna okkar sérþekkingar að þá nálgumst við fólk 

með öðrum hætti, og það er kannski sú nálgun. 

bæði erum við búin að læra þetta í skólanum, reynslan okkar ... 

við nálgumst held ég bara einstaklingana á annan hátt, oftast 

held ég að við förum inn bara á jafnréttisgrundvelli. 

hún nálgun þroskaþjálfa er öðru vísi ... mér finnst það vera að 

nálgast á einfaldari hátt og gefa sér meiri tíma ... mér finnst 

það vera þessi nálgun á manneskjunni. 

Allir viðmælendur hafa frekari menntun og má sjá í ummælum þeirra að 

þeir horfa einnig til nýrri áherslna er varða málefni fatlaðs fólks. Þeir horfa 

mikið til mannréttindasáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks og vitna í nýjar áherslur eins og hugmyndafræðina um sjálfstætt líf þar 

sem gengið er út frá því að sjálfsákvörðunarrétturinn sé virtur. Eru þessar 

áherslur meira áberandi í umfjöllun þeirra viðmælenda sem starfa með 

fullorðnu fólki. Einhver skörun er þó á mati viðmælenda um gildi þessara 

nýju nálgana og þá m.t.t. þess hverjum þær nýtast. Nokkrir viðmælendur 

lögðu áherslu á að oft gleymist ákveðinn hópur fólks í þeim áherslum sem 

verið er að leggja, bæði innan málefna fatlaðs fólks og í náminu og eru þá 

að vísa til fólks með víðtækar fatlanir, andlegar og líkamlegar. Þrátt fyrir þá 

skörun er það sammerkt með viðmælendum að þeir leggja mikið upp úr 

virðingunni gagnvart fötluðu fólki, mannlegri reisn og að gæta 

mannréttinda. 

þetta er svo vandmeðfarið, að sinna þessum hóp ... það er svo 

mikið talað um þetta með sjálfsákvörðunarréttinn, þetta er 
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svolítil klisja, hvernig eigum við að mæta því þar sem að fólk 

hefur ekki forsendur til þess að nýta sér hann til fulls. 

þú getur svo lengi starfað eftir lögum og reglugerðum en ef að 

þú tapar virðingunni við einstaklinginn, þá er starfið svo lítils 

virði. 

Nálgunin, sem felur í sér að mæta þörfum og væntingum einstaklingsins, 

getur síðan birst í ráðgjöf, áætlunum og skipulagi. Hvort sem viðmælendur 

starfa innan barna- eða fullorðinssvið þá leggja þeir áherslu á að starfa 

einstaklingsmiðað þar sem horft er á einstaklinginn í heildinni. Einnig leggja 

þeir áherslu á að störf með fötluðu fólki fari fram í eðlilegu umhverfi og 

aðstæðum. 

þessi sýn á mikilvægi þess að barnið sé þátttakandi og það sem 

barnið þarf að læra, að það læri bara í sínu eðlilegu umhverfi. 

Því má segja, óháð því hvar viðmælendur starfa, að nálgun þeirra sé 

sprottin af sama grunni en aðferðirnar og þau faglegu tæki sem þeir styðjast 

við eru ólík.  

Leitað var eftir því hjá viðmælendum hvort þeir teldu að 

þroskaþjálfastéttin gæti á einhvern hátt verið hamlandi fyrir fatlað fólk. Út 

frá því hvernig viðmælendur tala um störf sín má ætla að störf þroskaþjálfa 

feli oft í sér mikil tengsl við notendur þjónustu. Einn viðmælandi nefndi þá 

miklu nánd sem þroskaþjálfar starfa oft við. Það var nokkuð misjafnt 

hvernig viðmælendur brugðust við spurningunni og virtist sem þeir hafi 

almennt ekki velt henni fyrir sér. Þeir nefndu nokkra þætti sem þeir töldu 

mikilvægt að hafa í huga þó svo að þeir líti ekki á þá sem einkennandi fyrir 

stéttina. Það er mikilvægt að fatlað fólk fái tækifæri til að reyna sig í lífinu og 

fara eftir eigin sannfæringu. Viðmælendur nefndu að þroskaþjálfar og aðrar 

ráðgefandi stéttir geti verið hamlandi ef fötluðu fólki eru ekki gefin þessi 

tækifæri.  

hún getur verið hamalandi, en ef hún gefur einstaklingnum 

tækifæri til að gera sín mistök, þróa sig áfram og fá að hafa 

hlutina eins og hann vill , þó það sé ekki endilega besta leiðin. 

Nokkrir nefndu að ráðgefandi fagfólk þyrfti að gæta þess að falla ekki í 

þá gryfju að telja sig vita hvað henti viðkomandi best og að það kunni að 

sleppa tökum þegar einstaklingar öðlast aukið sjálfstæði.  
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en ég sé alveg fyrir mér að það er auðvelt að falla í gryfju að 

vita betur og að vera sérfræðingurinn, að vita best. 

Einnig kom fram sú túlkun að það gæti verið félagslega hamlandi fyrir 

fatlað fólk að vera „eyrnamerkt“ sem viðfang þroskaþjálfa og er þar helst 

vísað til starfa þroskaþjálfa með börnum og unglingum. Það á að vera á 

ábyrgð þroskaþjálfa að fatlaðir einstaklingar fái tækifæri til að vera 

þátttakendur í almennum athöfnum og félagslegum tengslum. Þannig er 

það hlutverk þroskaþjálfa að hafa áhrif á umhverfið. Í umfjöllun um starfið 

og vettvanginn leggja viðmælendur oft áherslu á mikilvægi þess að 

þroskaþjálfar haldi sér við í faginu. Telja þeir að fagaðilar, sem ekki fylgjast 

með og temji sér nýungar, geti verið hamlandi í störfum sínum með fötluðu 

fólki. 

til að verða ekki fyrir stöðnun, ef maður ætlar að virða réttindi 

fatlaðs fólks, þá verður að fylgjast með. Þú verður að kynna þér 

það sem er að gerast í málaflokknum, vegna þess að það er 

enginn annar sem kemur með það til mín, það er svolítið mín 

ábyrgð. 

6.2 Fagleg tæki og gæði 

Í þessum kafla er fjallað um bæði fagleg tæki og gæði. Þó svo að þessi 

hugtök taki til ólíkra þátta þá tengjast þau á margan hátt. Hér er litið á 

fagleg tæki sem verkfæri til að auðvelda starfið, gera það markvissara og 

auka hæfni á ákveðnum sviðum. Viðmælendur voru ekki spurðir beint 

hvaða faglegu tæki þeir styðjast við í störfum sínum. Skoðað var hvaða 

þætti þeir eru að leggja áherslu á út frá ofangreindri skilgreiningu. Í 

skilgreiningu á faglegu tæki, sést að hugtakið er mjög vítt og getur verið 

einstaklingsbundið og háð vettvangi hvað er túlkað sem faglegt tæki. Horft 

var til þess hvernig þeir líta til gæða í starfi og hvernig þeir telja sig geta 

metið árangur í starfi. Í greiningu á gögnunum var stuðst við það sem var 

einkennandi í umfjöllun flestra viðmælenda og dregið saman í eina heild.  

Það er ólíkt hvernig viðmælendur túlka fagleg tæki en hægt er að greina 

þau í tvo flokka, annars vegar fagleg tæki sem eiga rætur í sérþekkingunni 

og hins vegar fagleg tæki sem tilheyra starfsvettvanginum þó svo að það 

skarist. 

Í umfjöllun um aðferðir hér að ofan kom fram að allir viðmælendur 

styðjast á einn eða annan hátt við aðferð sem felur í sér að auðvelda fólki 

að takast á við daglegt líf. Hægt er að líta á þessa aðferð sem sameiginlegt 
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tæki eða verkfæri sem allir viðmælendur styðjast við í störfum sínum og á 

rætur í grunnnámi þeirra. Virðist þetta faglega tæki vera grunnurinn í 

störfum sem lúta að gerð dagskipulaga, einstaklingsáætlana o.fl.  

þroskaþjálfinn er yfirleitt að kenna einföld atriði eða einfaldar 

leiðir að einhverjum markmiðum ... þekkingin kemur úr þroska-

þjálfanáminu, þar lærði maður að brjóta hlutina upp í smærri 

einingar, setja sér kannski skemmri markmið. 

Nokkrir viðmælenda líta á fagmanneskjuna sem faglegt tæki. Að þeirra 

mati er hægt að líta á sérþekkingu þroskaþjálfa sem faglegt tæki og því 

mikilvægt að þeir fái tækifæri til að viðhalda og þróa sérþekkinguna. Það 

kom fram hjá nokkrum viðmælendum að auka þurfi tækifæri til 

símenntunar fyrir þroskaþjálfa sem starfa innan fullorðinssviðs. Tveir 

viðmælenda (innan fullorðinssviðs) líta á frekara nám í þroskaþjálfafræðum 

eða fötlunarfræðum sem faglegt tæki og eru þá sértaklega að horfa til 

sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks.. Líta þeir á hann 

sem tæki sem veitir þeim leiðsögn í starfi og styrkir þá í því að starfa 

markvisst eftir þeim sjónarhornum sem horft er til í dag. Viðmælendur líta 

einnig á siðareglur þroskaþjálfa og starfskenningu þeirra sem fagleg tæki. 

Þegar horft er til þeirra tækja sem tilheyra starfsvettvangi má sjá mun 

eftir því hvort starfað er innan barna- og unglingasviðs eða fullorðinssvið. 

Viðmælendur innan barnasviðs styðjast frekar við skilgreind fagleg tæki, t.d. 

þroskamöt, einstaklingsnámskrár og aðalnámskrá skóla. 

innan skólans, þá ertu að horfa á þetta út frá bara ramma 

skólanámskrár, þú þarft náttúrulega líka að setja þig inn í 

grunnskólalögin og lög um nemendur með sérþarfir, þú ert að 

búa til þína sérnámskrá. 

Viðmælendur innan fullorðinssvið líta á lög um málefni fatlaðs fólks, og 

samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem sín faglegu 

tæki. Nokkrir viðmælendur innan fullorðinssviðs tala um að þeir starfi eftir 

verkferlum félagsþjónustunnar sem fylgdu margir frá svæðisskrifstofum til 

sveitarfélaga við yfirflutning málefna fatlaðs fólks. 

í fullorðinsgeiranum er maður náttúrlega mikið að hugsa um 

réttindi og hver er réttur hvers og eins á sínu heimili og hvað 

hann getur til þess að búa inni á sínu heimili og hvað við getum 

gert til þess að hann geti það. 



 

63 

Önnur fagleg tæki sem viðmælendur vísa til eru t.d. skipulögð kennsla 

(TEACCH), atferlismeðferð og myndræn skilaboð. Það er einstaklingsbundið 

og fer eftir starfsvettvangi hvað viðmælendur hafa tileinkað sér með 

starfsreynslu eða símenntun.  

Hvað gæði varðar er ekki horft til þess hvort viðmælendur styðjist við 

skilgreind gæðaviðmið heldur hvernig horft er til gæða í starfi og í 

þjónustunni. Þegar viðmælendur voru spurðir hvað veitti þeim vissu um að 

þeir væru að skila góðum árangri litu flestir viðmælenda til þjónustunnar. 

Hvað starfið varðar telja margir viðmælenda ekki unnið á nægilega 

markvissan hátt að því að skilgreina gæði eða árangur í starfi. Nokkrir 

viðmælendur nefndu að þroskaþjálfar mættu sjálfir rýna í eigin störf, t.d. 

með starfendarannsóknum, til að meta gæði og sjá hvað mætti fara betur. 

 Við eigum að mæla gæði þjónustunnar en ég held að við 

eigum líka að mæla okkur sjálf, maður svona veltir því fyrir sér 

með hvaða hætti ætti það að vera. Ég held að kannski væri 

gagnleg að ef við mundum æfa okkur í að gera litlar 

starfendarannsóknir, það gæti verið ákveðin mælieining. 

Innan barna- og unglingasviðs, sérstaklega innan skólakerfisins, virðast 

þroskaþjálfar vinna markvisst eftir áætlunum sem byggja á skilgreindum 

faglegum tækjum, sem áður eru nefnd, þar sem metinn er árangur út frá 

þeim markmiðum sem áætlanirnar byggja á.  

Þar er maður með þessar týpísku þjálfanir, þar er allt á blaði, 

þú sérð árangur, þú metur árangur eftir vissan tíma. Þú heyrir í 

foreldrum, þú heyrir í deildarstjóra. Maður gerði námskrá fyrir 

alla og svo á maður að taka stöðuna. 

Það virðist vera að þroskaþjálfar sem starfa innan fullorðinssviðs vinni 

síður eftir einstaklingsáætlunum sem eru endurmetnar m.t.t. árangurs eða 

noti önnur tæki markvisst til að mæla árangur. Mælitæki þeirra á gæðum 

þjónustu virðist frekar vera líðan og ánægja þjónustunotenda. 

kannski einna helst bara svona skilaboðin að hlutirnir eru að 

blómstara. Við höfum ekki einhver sérstök mælitæki til að miða 

við, við erum ekki að gera könnun í dag og svo aftur eftir ... 

bara framfarir þeirra í rauninni og að sjá að fólk er að eflast við 

það sem við erum að gera og það sem við erum að leggja fram. 
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6.3 Hlutverk þroskaþjálfa horft til framtíðar 

Viðmælendur horfa til framtíðar með þróun í málefnum fatlaðs fólks í huga 

sem birtist fyrst og fremst í því að þeir leggja áherslu á að þroskaþjálfar eigi 

að starfa alls staðar í samfélaginu þar sem fatlað fólk býr og starfar.  

eitt mikilvægasta hlutverkið er að þroskaþjálfar haldi áfram að 

vera á þeim vettvangi þar sem fatlað fólk annað hvort býr eða 

starfar. 

Segja má að í umfjöllun viðmælenda um hlutverk þroskaþjálfa horft til 

framtíðar standi þrír þættir upp úr sem vekja athygli. Það er aukin áhrif 

þroskaþjálfa og sýnileiki, að þeir muni þjónusta breiðari hóp fólks og sýn 

þeirra á notendastýrða persónulega aðstoð. 

6.3.1 Aukin áhrif og sýnileiki 

Viðmælendur telja að þroskaþjálfar hafi það hlutverk að vinna að bættum 

aðstæðum fatlaðs fólks í samfélaginu. Þá eru þeir ekki einungis að tala um 

að þroskaþjálfar veiti fötluðu fólki þjónustu innan heimila og stofnana til að 

takast á við daglegt líf heldur er það einnig hlutverk þroskaþjálfa að hafa 

áhrif á samfélagið og stuðla að aukinni þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu. 

Vegna þeirrar þekkingar, sem þeir hafa á málefnum fatlaðs fólks, telja þeir 

þroskaþjálfa geta verið afl í baráttu þessa hóps, hvort sem það er úti í 

samfélaginu eða í störfum innan stjórnsýslunnar, stofnana eða inni á 

heimilum fólks.  

Við eigum að tala um fyrir fullri þátttöku fatlaðs fólks, við 

eigum að tala um fyrir jafnrétti og við eigum að gæta þess. 

Viðmælendur telja að þroskaþjálfar hafi þekkingu og innsýn í málefni 

sem geta nýst vel í skipulags- og þróunarvinnu í þjónustu við fatlað fólk. Þeir 

líta á það sem hlutverk sitt að vera talsmenn þess hóps sem þeir þjónusta 

sem er að stærstum hluta fólk með þroskaskerðingu. Þeir tala einnig um 

það sem skyldu þeirra sem fagstéttar að gæta réttinda fatlaðs fólks úti í 

samfélaginu, tala máli þeirra og hafa áhrif á samfélagið. 

en ég hef líka skyldur, á mér hvíla skyldur á að uppfræða 

samfélagið. 

Viðmælendur eru sammála um að fagstéttin hafi yfir að ráða þekkingu 

og færni sem getur verið afl í því að bæta lífsgæði fatlaðs fólks í samfélaginu 
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en þeir leggja jafnframt mikla áherslu á mikilvægi þess að þroskaþjálfar 

fylgist með þróun og nýjum áherslum í málefnum fatlaðs fólks. Til þess að 

vera gjaldgengir og geta veitt þjónustu, sem er í takt við þá þróun sem á sér 

stað, þurfa þroskaþjálfar að viðhalda þekkingu sinni.  

6.3.2 Þjónustunotendur 

Viðmælendur telja að þroskaþjálfar muni halda áfram að þjónusta þann hóp 

sem þeir hafa helst verið að þjónusta sem er fólk með þroskaskerðingu en 

með flutningi málaflokksins til sveitarfélaga, þ.e. félagsþjónustunnar, telja 

þeir að þroskaþjálfar muni í framtíðinni þjónusta breiðari hópi fólks. Þar 

nefna þeir t.d. fólk með geðfatlanir og fólk með annars konar raskanir. Þeir 

telja að þekking þeirra og nálgun geti nýst vel í þjónustu við þann hóp en þó 

kemur fram hjá nokkrum viðmælendum að þeir þyrftu sem þroskaþjálfar að 

afla sér frekari þekkingar á því sviði til að mæta þörfum þessa hóps. 

ég myndi þurfa að efla mig og leita mér meiri þekkingar inni á 

geðsviðinu. Ég myndi alveg treysta mér en svo leitar maður sér 

þekkingar. 

Viðmælendum var tíðrætt um öldrunarmál og telja að þroskaþjálfar eigi 

mikið erindi inn á það svið. Allflestir viðmælendur lögðu áherslu á 

öldrunarmál þegar rætt var um gildi fagþekkingarinnar og hlutverk 

þroskaþjálfa horft til framtíðar. Að þeirra mati er mikil stofnanamenning 

einkennandi innan öldrunarstofnana í dag og því þurfi að breyta. Þeim 

finnst mikilvægt að vinna að breyttum viðhorfum gagnvart öldruðu fólki og 

telja þroskaþjálfa hafa þekkingu sem nýtist þar.  

sko aðallega finnst mér bara út frá þessari viðhorfavinnu að 

þroskaþjálfar eiga erindi þangað inn og útrýma þessari 

stofnanamenningu sem elliheimilin hafa, það er litið á 

elliheimilin sem stofnun og endastöð. 

Þeir telja að þekking þeirra og fagmennska, sem einkennist af því að 

nálgast einstaklinginn af virðingu, ákveðnum viðhorfum um sjálfstæði og 

mannréttindi, ásamt leiðum til að bæta lífsgæði, geti verið mikilvægt fram-

lag inn í öldrunarþjónustu. 

 í öldrunarmálum, þar vil ég sjá mikið af þroskaþjálfum. Það 

vantar svo mikið, það vantar svo mikið í öldrunarmálin. Þessi 

viðhorfavinna og sérstaklega varðandi fólk sem er farið að tapa 
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verulega færni og kannski komið með öldrunarsjúkdóma. Það 

er þessi nálgun sem við höfum. 

Einn viðmælandi nefndi breyttar áherslur í öldrunarmálum í dag, þar 

sem meiri áhersla er á að gera öldruðu fólki kleift að búa lengur heima og 

viðhalda þannig sjálfstæði sínu. Taldi hann að þekking og nálgun 

þroskaþjálfa gæti hentað vel í þjónustu við þennan hóp fólks. Hvort sem 

viðmælendur voru að horfa á aldrað fólk inni á eigin heimili, dvalarheimilum 

eða dagþjónustum voru flestir sammála um að þroskaþjálfar sem fagstétt 

eigi erindi inn í öldrunarþjónustuna. Þeir líta svo á að þroskaþjálfar hafi 

nálganir og leiðir sem eru mikilvægar þar inni.  

Í umræðunni um öldrunarmálin var áhugavert að skoða viðhorf 

viðmælenda til fagheitis stéttarinnar og notendahóps, í ljósi þess að í 

opinberum gögnum kemur fram að hlutverk þroskaþjálfa er að starfa með 

fötluðu fólki. Kemur það m.a. fram á vef Háskóla Íslands og 

Þroskaþjálfafélags Íslands og eins kemur það fram í lögum og reglugerðum 

er varða þroskaþjálfa. Hafa verður í huga að fagstéttin hefur í gegnum tíðina 

verið kynnt í samfélaginu sem fagstétt sem starfi með fötluðu fólki og þá 

sérstaklega fólki með þroskaskerðingu. Því voru viðmælendur inntir eftir því 

hvort þeir teldu að nafn stéttarinnar gæti verið hamlandi fyrir aðkomu 

þroskaþjálfa að störfum innan öldrunarsviðs og eins hvort aldrað fólk geti 

sem hópur fallið undir þann hóp sem þroskaþjálfar þjónusta.  

Viðmælendur virðast horfa fyrst og fremst til þess að þeir hafi þekkingu 

sem nýtist innan þessa vettvangs og geti komið á móts við ákveðna þörf eða 

vöntun á þjónustu. Þeir telja að reglugerð eða önnur viðmið megi ekki setja 

skorður við þróun í starfi heldur þurfi starf þroskaþjálfa að geta þróast 

þannig að það geti þjónað þeim sem á þurfa að halda, óháð því hvaða hópi 

samfélagsins þeir einstaklingar tilheyra. Viðmælendur tala um að nálgun 

þroskaþjálfa geti hentað öldruðu fólki sem farið er að tapa færni eða er 

komið með öldrunarsjúkdóma. Að því leyti telja þeir aldrað fólk vera hóp 

sem er í mörgu tilliti líkur fólki með þroskahömlun hvað varðar 

þjónustuþörf.  

það er samt ýmislegt sem getur gerst í ellinni sem þú getur 

samsamað við þroskahömlun. 

Flestir viðmælendur sem fjölluðu um öldrunarmálin telja heiti 

stéttarinnar geta verið hamlandi með hliðsjón af gildi hugtaksins. Að þeirra 

mati er fagheitið ekki nógu lýsandi fyrir þau störf sem þroskaþjálfar starfa 

við í dag.  



 

67 

mér finnst þetta þroska oft svolítið að breytast í okkar fagstétt, 

ég meina við erum ekkert alltaf að þroska, við erum að 

viðhalda. 

ég bíð eftir því að þroskaþjálfar verða orðnir mjög virkir inn í 

öldrunarþjónustunni ... kannski eina sem hamlar það þar er 

nafnið okkar og maður setur spurningarmerki hvort að við 

eigum að hengja okkur á það eða ekki.  

Á viðmælendum var að heyra að þessi umræða um heiti stéttarinnar 

væri ekki ný af nálinni. Þrátt fyrir vangaveltur þeirra og skoðun virðist það 

ekki vera eitthvað sem truflaði þá í störfum þeirra en þeim fannst samt sem 

áður alveg ástæða til skoða starfsheitið í tengslum við störf þroskaþjálfa í 

dag og það hvert þroskaþjálfar stefni í framtíðinni.  

6.3.3 Notendastýrð persónuleg aðstoð 

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) hefur verið mikið í umræðunni 

síðustu misseri og áhersla hefur verið lögð á að þjónusta, sem byggir á þeirri 

hugmyndafræði, standi fötluðu fólki til boða og verði orðin lögbundin 

þjónusta í málefnum fatlaðs fólks í lok ársins 2014. Því var áhugavert að 

skoða hvernig þroskaþjálfar sjá fyrir sér aðkomu stéttarinnar að þeirri 

þjónustu.  

Í viðtölunum kom það nokkuð á óvart að viðmælendur ræddu ekki 

sérstaklega um NPA þegar horft var til hlutverks þroskaþjálfa til framtíðar. 

Tveir nefndu NPA í því samhengi og þá í tengslum við breyttar áherslur í 

búsetumálum.  

við erum kannski helst að sjá breytingar í búsetunni, það er 

verið að horfa til þess að búsetan, búsetuformið eigi eftir að 

breytast, NPA, t.d. 

Aðeins einn viðmælandi leggur áherslu á NPA þegar horft er til framtíðar 

og telur þann vettvang mikilvægan fyrir þroskaþjálfa að horfa til. Hann telur 

að þróun í NPA hafi verið að gerast hægt og ennþá margir lausir endar sem 

ýtir undir að fagfólk sækir ekki þangað.  

Framtíðarsýnin er sú að notendastýrð persónuleg aðstoð verði 

útbreiddari, þá finnst mér stór starfsvettvangur, að myndast 

þar fyrir þþ, mér finnst það ekki spurning. 
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Viðmælendur eru allir mjög meðvitaðir um hugmyndafræði NPA, , hafa 

setið fyrirlestra og fylgst með umræðu. Þeir eru allir mjög jákvæðir gagnvart 

hugmyndafræðinni og telja eðlilegt að sú þjónusta standi fötluðu fólki til 

boða sem eitt af þjónustuúrræðum. Í umræðu um NPA má segja að það hafi 

verið þrír sameiginlegir þættir sem einkenndu umræður viðmælenda, þ.e. 

hvaða hóp fólks þroskaþjálfar ættu helst að þjónusta, hvert hlutverk þeirra 

er í starfi og aðgengi fagfólks að störfum í því þjónustutilboði.  

Viðmælendur virðast gera greinarmun á þeim hópum sem notast við 

NPA með hliðsjón af aðkomu stéttarinnar að því þjónustutilboði. Þeir töluðu 

um að í samfélagslegri umræðu um NPA undanfarið hafi frekar verið í 

sviðsljósinu fólk sem hefur líkamlegar fatlanir. Þeir telja að það sé síður sá 

hópur sem þeir beini sjónum að, frekar að þeir muni starfa í þágu fólks með 

þroskahömlun.  

fólk sem hefur farið í fötlunarfræði en er ekki þroskaþjálfar, 

þau hafa kannski verið að horfa meira á fatlað fólk sem er ekki 

með þroskaskerðingu, bara upp á réttindabaráttu og eflingu, 

NPA og allt þetta, að hafa allt um sitt líf að segja. Manni finnst 

oft, hvernig yfirfærum við það á fólk sem getur ekki tjáð sig og 

hefur ekki möguleika á að segja , þú veist, já mér finnst eins og 

það sé svona smá gjá þarna á milli. 

Viðmælendur telja þroskaþjálfa tvímælalaust eiga erindi inn í NPA, þeir 

hafi þekkingu og nálgun sem ætti að nýtast fötluðu fólki sem velur sér það 

þjónustuúrræði og þá sérstaklega fólki með þroskahömlun. Viðmælendur 

tala um að hlutverk þroskaþjálfa Í NPA geti falist í því að vera talsmenn eða 

ráðgjafar.  

það fólk sem við erum mest með er ekkert hópur sem er mikið 

að koma sínum málefnum á framfæri, eiga kannski ekkert 

sterka talsmenn, við erum kannski svolítið hátt prósent í því að 

vera þeirra talsmenn. 

Þeir nefna einnig að þroskaþjálfar hafi góða þekkingu og færni sem gæti 

nýst vel í því að samþætta þjónustu með þjónustunotanda og annað 

starfsfólk í huga. Einn viðmælandi líkir starfi þroskaþjálfa í NPA að nokkru 

leyti við starf forstöðumanns.  

Flestir viðmælenda telja hins vegar, miðað við þau viðmið sem lögð hafa 

verið fram varðandi launakjör í störfum í NPA, að ekki sé gert ráð fyrir 

fagfólki í þau störf og því muni þroskaþjálfar ekki sækja mikið þangað. Í því 
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sambandi vísa þeir á viðmiðunarlaunatölur frá velferðaráðuneyti (2012) 

varðandi NPA, sem birtist m.a. í samstarfssamningi um NPA.  

maður er farinn að sjá tölur hjá velferðaráðuneytinu um hverjir 

eiga að sinna þessum störfum, og það er greinilega ekki faglært 

fólk. 

Einn viðmælandi benti hins vegar á að í viðmiðum velferðaráðuneytisins 

(2012) um notendastýrða persónulega aðstoð sé ákvæði um svigrúm til 

aukinna fjárveitinga vegna sérfræðiaðstoðar. Eru þroskaþjálfar ein af þeim 

stéttum sem eru nefndar þar sem dæmi um sérfræðistétt. 

Í umræðu um NPA lögðu nokkrir viðmælenda áherslu á að það væri ekki 

sjálfgefið að þroskaþjálfar yrðu eftirsóttir í störf innan NPA þó svo að mat 

þeirra væri að stéttin hafi fagþekkingu sem nýtist þar. Þeir leggja áherslu á 

að þroskaþjálfar þurfi sem fagaðilar að standa undir væntingum og kröfum 

þeirra sem nýta sér NPA. Þeir töluðu um að þroskaþjálfar þyrftu að halda 

sér við og fylgjast vel með allri þróun og láta sig málin varða auk þess sem 

mikilvægt væri að þekkja og starfa eftir mannréttindasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna varðandi réttindi fatlaðs fólks. 

þeir geta alveg markaðssett sig með því að fjalla um 

mannréttindamál, um sáttmálann, um í raunina sína nálgun, 

sína sýn á einstaklinginn, þeir geta gert það þannig, en þeir 

koma ekkert með eitthvað skjal og segja, ég er þroskaþjálfi, það 

segir ekki neitt. 

6.4 Samantekt 

Hægt er að líta á að kjarni sérþekkingar þroskaþjálfa mótist út frá þremur 

þáttum. Í fyrsta lagi er það þekking þeirra á málefnum fatlaðs fólks. Mótast 

sú þekking af sögu og þróun málefna fatlaðs fólks, opinberum viðmiðum, 

fötlunarfræði og hugmyndafræði þroskaþjálfunar sem birtist m.a. í 

starfskenningu þeirra. Viðmælendur tala um að þekking þeirra sé mikið 

tilkomin úr náminu þó svo að reynslan og starfsvettvangurinn hafi þar mikil 

áhrif. Í öðru lagi þær aðferðir sem þeir hafa tileinkað sér. Byggja þær bæði á 

námi og reynslu. Ákveðinn samhljómur er í umfjöllun viðmælenda um 

grunnþætti í aðferðum þó svo að þeir styðjist við ólíkar aðferðir eftir því 

hvort þeir starfa innan barna- og unglingasviðs eða fullorðinssviðs. Í þriðja 

lagi er það nálgun. Segja má að nálgun viðmælenda byggi öll á sama grunni 

þó aðferðirnar séu ólíkar. Nálgun þeirra tekur fyrst og fremst mið af 
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mannréttindasjónarmiði þar sem áherslan er lögð á að mæta fólki með 

fötlun af virðingu og á jafnréttisgrundvelli. 

Horft var til faglegra tækja og gæða í starfi viðmælenda. Hægt er að líta á 

faglegt tæki sem eiga annars vegar rætur í sérþekkingunni og hins vegar í 

starfsvettvanginum. Munur er á þeim faglegu tækjum sem viðmælendur 

styðjast við eftir því hvort þeir starfa með börnum og unglingum eða 

fullorðnum eða hverju starfsvettvangur þeirra kallar eftir. Þó eiga við-

mælendur sameiginlegt verkfæri sem þeir styðjast við í störfum sínum og á 

rætur í grunnnámi þeirra. Þegar horft er til gæða virðast viðmælendur miða 

við gæði í þjónustu frekar en í starfi. Gæði í þjónustu eru metin eftir ólíkum 

leiðum. Innan barna- og unglingasviðs er frekar stuðst við skilgreind fagleg 

tæki þar sem árangur er metin en innan fullorðinssvið er frekar litið á 

ánægju og líðan þjónustunotenda sem viðmið um það hvort þjónusta er 

góð. 

Þegar horft er til framtíðar með hlutverk þroskaþjálfa í huga eru þrír 

þættir sem vekja athygli, það er aukin áhrif og sýnileiki þeirra í samfélaginu, 

hvaða hóp fólks þeir telja sig geta þjónustað og sýn þeirra á þjónustu 

byggða á hugmyndafræði NPA. Viðmælendur vilja meina að með nýjum 

áherslum í málefnum fatlaðs fólks sé meiri krafa á að þroskaþjálfar beiti sér 

og hafi áhrif á samfélagslegar breytingar í þágu fatlaðs fólks. Viðmælendur 

telja að með yfirfærslu á málefnum fatlaðra yfir til sveitarfélaga muni 

þroskaþjálfar þjónusta breiðari hóp fólks með ólíkar fatlanir og raskanir. 

Þeir horfa mikið til þjónustu við aldrað fólk, þeir telja að þroskaþjálfar hafi 

þekkingu sem geti nýst vel í þjónustu við þann hóp auk þess sem þeir leggja 

áherslu á að útrýma þurfi stofnanamenningu sem einkenni þjónustu við 

aldrað fólk í dag. Viðmælendur telja að þroskaþjálfar hafi þekkingu og færni 

til að veita þjónustu til fólks sem nýtir sér NPA, en telja að sá hópur fólks 

sem mest hefur verið áberandi í umræðu um NPA og þau launaviðmið sem 

sett hafa verið ýti síður undir að þroskaþjálfar sæki í störf í NPA. 
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7 Umræða 

Eins og komið hefur fram var meginmarkmið þessa verkefnis tvíþætt. Í 

fyrsta lagi að varpa ljósi á sérfræðiþekkingu þroskaþjálfa í þjónustu við 

fatlað fólk og helstu starfsgildi þeirra. Í því samhengi að greina fagleg tæki 

sem þroskaþjálfar styðjast við í starfi. Í öðru lagi að greina sýn þroskaþjálfa á 

helstu sóknarfæri fagstéttarinnar í íslensku samfélagi. 

Kaflinn skiptist í sex undirkafla þar sem reynt er á gagnrýninn hátt að 

skoða niðurstöður rannsóknar í samhengi við meginmarkmið hennar og 

fræðilegan hluta. Skoðað er hvernig breyttar áherslur kalla eftir breyttri sýn 

stéttarinnar til starfsvettvangsins. Horft er á þá breyttu sýn með hliðsjón af 

fagmennskuhugtakinu og gagnreyndri nálgun og hvaða áhrif það hefur. 

Fjallað er um kjarna sérþekkingar þroskaþjálfa sem virðist eiga rætur í 

þekkingu á sögulegri þróun og nýjum viðmiðum. Þó svo að hlutverk 

þroskaþjálfa sé fjölbreytt og nái yfir vítt svið þá er ráðgjafahlutverkið þeim 

sameiginlegt, óháð vettvangi. Horft er til þeirra faglegu tækja sem þroska-

þjálfar styðjast við í störfum sínum og sem eiga rætur í ólíkum grunni. 

Framtíðarsýn þroskaþjálfa beinist að nýjum vettvangi þar sem horft er til 

þess að þroskaþjálfar hafi yfir að ráða sérþekkingu sem er mikilvæg þar inn. 

Einnig er skoðuð sýn þeirra á þjónustuúrræðum sem hafa þróast samhliða 

breyttum áherslum i málefnum fatlaðs fólks.  

7.1 Breyttar áherslur – breytt sýn 

Í fræðilega kaflanum um fagmennsku var fjallað annars vegar um hina 

hefðbundnu skilgreiningu á fagstétt og hins vegar hina nýju fagstétt. 

Áhugavert er að skoða fagstétt þroskaþjálfa út frá þessum tveimur þáttum 

m.t.t. þeirrar þróunar sem hefur verið í málefnum fatlaðs fólks og þeirra 

nýju sjónarhorna sem eru að birtast þar. Í starfsþróunarkenningu Skovholts 

og Rønnestads (1995) eru þjónustunotendur, reynsla þeirra og sýn, 

mikilvægur þáttur í starfsþróun fagmanneskjunnar. Þroskaþjálfar þjónusta 

hóp fólks sem hefur átt undir högg að sækja í þjóðfélaginu og er oft 

skilgreindur sem viðkvæmur hópur. Samkvæmt fagmennskuhugtakinu er 

það skylda fagstétta að tala máli þjónustunotenda sinna og gæta réttinda 

þeirra. Vissulega birtist það í þeim viðmiðum sem þroskaþjálfar starfa eftir, 

eins og lögum og reglugerðum, sáttmálum, siðareglum og starfskenningu 

þroskaþjálfa. Hin nýja fagmennska varpar fram nýjum áherslum sem 
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einkennast m.a. af samvirkni milli fagaðila og þjónustunotanda og 

þverfaglegu samstarfi við aðrar fagstéttir. Krafan um aukin mannréttindi og 

sjálfsákvörðunarrétt, sem birtast m.a. í sáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga, sem kallar á 

aukið þverfaglegt samstarf, er í samræmi við einkenni hinnar nýju 

fagmennsku. 

Þegar sagan er skoðuð sést að bæði störf og starfsvettvangur 

þroskaþjálfa hafa tekið miklum breytingum í gegnum tíðina og fylgt þeirri 

þróun sem verið hefur í málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma. Í 

viðtölunum má sjá að viðmælendur horfa mikið til þeirra sjónarhorna sem 

tekið er mið af í dag og vísa til þeirra í störfum sínum. Þeir vísa mikið til 

mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk og 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf þar sem sjálfsákvörðunarrétturinn er 

hornsteinninn og tileinka sér þær nálganir og viðmið sem kallað er eftir. 

Þannig beita þeir gagnreyndri nálgun í starfi sem er í samræmi við 

siðareglur, starfskenningu og þær áherslur sem reglugerð um störf 

þroskaþjálfa setur. Viðmælendur virðast tileinka sér nýja þekkingu sem litið 

er til í dag og samþætta hana við eigin reynslu og þarfir þjónustunotandans. 

Þó er hægt að velta fyrir sér hvernig þeim tekst að starfa eftir þeim 

viðmiðum sem þeir hafa tileinkað sér, þ.e. hvernig er það að birtast í 

þjónustunni, þá sérstaklega þegar horft er til hugmyndafræðinnar um 

sjálfstætt líf. Út frá minni reynslu í starfi sem þroskaþjálfi þá hefur ekki alltaf 

verið samræmi á milli þeirra viðmiða sem fagþekkingin tekur mið af og þess 

sem starfsumhverfið er tilbúið til að tileinka sér og starfa eftir. Má þar nefna 

lög og reglugerðir varðandi málefni fatlaðs fólks sem oft gefa svigrúm til 

mismunandi túlkana á hvernig þjónustan á að vera og eins sáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna sem er notaður sem viðmið um nýjar nálganir í 

þjónustu við fatlað fólk en er ekki bundin í lög. Gagnreynd nálgun í starfi 

felur m.a. í sér að tileinka sér nýjustu upplýsingar og nýta þær 

þjónustuþegum til hagsbóta. Þannig getur það vakið upp spurningar hvernig 

gagnreynd nálgun í starfi sem byggir á nýjustu þekkingu er að nýtast og 

hvernig henni er komið til skila til þjónustunotenda.  

Nokkrir viðmælendur ræddu um að ákveðin þekking hefur verið að 

hverfa úr náminu, sem þeir telja að nýtist þeim enn vel í starfinu. Þeir bentu 

einnig á að í allri umfjöllun um þróun í málefnum fatlaðs fólks hefur sá 

hópur fólks, sem er með víðtæka líkamlega og andlega fötlun, ekki verið í 

kastljósinu og hefur því viljað gleymast. Það vekur mann til umhugsunar um 

það hvort stéttin sé að þróast frá ákveðnum hópum sem þarfnast sértækrar 

þjónustu eða nærþjónustu eins og einn viðmælandi orðaði það. Eins má 

velta fyrir sér hvort þróun í náminu taki mið af þörfum þessa hóps. Eða er 
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það framtíðin að aðrar stéttir sinni þessum störfum? Samanber umfjöllun 

Folkestad hér að framan þá virðist það vera sú þróun sem átt hefur sér stað 

í Noregi. Vissulega er nálgun þroskaþjálfa einn af þeim þáttum sem veitir 

þeim sérstöðu og er undirstaða í störfum þeirra en nálgunin ein og sér 

mætir ekki þörfum fatlaðs fólks í daglegum athöfnum. Það þarf m.a. bæði 

þekkingu á aðferðum og faglegum tækjum sem henta þessum hópi fólks. 

7.2 Sérþekking þroskaþjálfa 

Samkvæmt niðurstöðunum markast sérþekking þroskaþjálfa út frá þremur 

þáttum. Þekkingu þroskaþjálfa á málefnum fatlaðs fólks, aðferðum og 

nálgunum. Þekking þroskaþjálfa á málefnum fatlaðs fólk er veigamikill 

þáttur sem byggir á sögu og þróun, þekkingu þroskaþjálfa á opinberum 

viðmiðum eins og lögum, reglugerðum og sáttmálum, sem öll byggja á 

mannréttindasjónarhorni og virðingu fyrir manneskjunni. Líta má á þennan 

fræðilega grunn sérþekkingarinnar sem sameignleg viðmið fagstéttarinnar. 

Eins og Sigrún Júlíusdóttir (2006) bendir á þá á hver fagstétt sín viðmið sem 

mótast af fræðilegum bakgrunni hennar. Mikilvægt er að skilgreina þessi 

viðmið stéttarinnar og ég tel að með því að þekkja viðmið stéttarinnar eigi 

þroskaþjálfar betur með að átta sig á stöðu sinni og hlutverki.  

Vilborg Jóhannsdóttir (2003) vitnaði í Oliver og Barnes sem benda á að 

þekking á sögunni sé mikilvæg til að fagfólk skilji og bregðist rétt við stöðu 

fatlaðs fólks. Með þeirri þekkingu fáist dýpri skilningur á hugtökum sem 

endurspegla gæðaþróun. Þekking á sögunni ætti að veita fagfólki betri 

skilning á baráttu fatlaðs fólks fyrir bættum mannréttindum sem um leið 

hefur áhrif á þau viðmið og áherslur sem starfað er eftir. Rannveig 

Traustadóttir (2004) telur mikilvægt að þroskaþjálfar skoði á hvaða sviði 

þeir hafi þekkingu sem nýtist umfram aðrar fagstéttir. Viðmælendur telja að 

margar aðrar stéttir búi ekki yfir þessari þekkingu á sögu og þróun í 

málefnum fatlaðs fólks. Í ljósi þess má ætla að þessi þekkingarkjarni sé 

mikilvægur þáttur í sérþekkingu þroskaþjálfa sem veiti þeim sérstöðu fram 

yfir margar aðrar stéttir. Eins og kemur fram í kaflanum um fagþekkingu 

felst árangur í starfi fagfólks m.a. í þekkingarforða þess, sem gefur innsýn 

inn í grunnþætti vettvangsins og gefur þannig betra tækifæri til að takast á 

við verkefni í starfi.  

Þær breytingar og þróun, sem hefur orðið í málefnum fatlaðs fólks og 

sem viðmælendur horfa til, hefur áhrif á þróun sérþekkingar stéttarinnar. 

Mótar það þá nálgun sem þroskaþjálfar starfa eftir á hverjum tíma. Því má 

segja að þekking þroskaþjálfa á sögu og þróun ásamt nýjum sjónarhornum 

sem þeir hafa tileinkað sér móti kjarna sérþekkingar þroskaþjálfa sem síðan 
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þróast einstaklingsbundið eftir þeirri sérþekkingu sem þroskaþjálfar afla sér 

í tenglum við starfsvettvang sinn á hverjum tíma.  

Gagnreynd nálgun í starfi er mikilvæg en til þess að hún skili árangri er 

mikilvægt að samræmi sé á milli viðmiða fagmanneskjunnar, þess starfs-

umhverfis sem hún starfar við og þeirra gilda sem þjónustuþeginn leggur 

áherslu á. Því er mikilvægt að þroskaþjálfar sem fagstétt ígrundi störf og 

starfsvettvang sinn, skoði hvar sérfræðiþekking þeirra liggur og hvar hennar 

er þörf. Með það í huga er mikilvægt að þroskaþjálfastéttin tileinki sér nýja 

þekkingu og viðmið til að vera gjaldgeng sem fagstétt með sérþekkingu sem 

leitað er eftir. 

7.3 Hlutverk þroskaþjálfa 

Það vakti athygli mína að í umræðum um störf sín telja viðmælendur að þeir 

séu í ráðgjafahlutverki óháð því hvort starfsheiti þeirra beri þess merki eða 

ekki. Er það i samræmi við sýn Rannveigar Traustadóttur (2004) á þróun 

stéttarinnar. Hún telur að með nýjum áherslum í málefnum fatlaðs fólks sé 

hægt að gera ráð fyrir aukinni þörf fyrir ráðgjöf og fræðslu. Út frá 

samtölunum má greina að viðmælendur veiti ráðgjöf til notenda þjónustu, 

samstarfsfólks og annarra fagaðila. Sjálf var ég í starfi sem atvinnuráðgjafi 

og veitti ráðgjöf samkvæmt því. Í dag er ég í starfi sem deildarstjóri inni á 

hæfingarstöð og tel að það starf feli ekki síður í sér ráðgjöf. Þá er ég ekki 

einungis að tala um ráðgjöf sem beinist að starfinu innan dyra heldur 

ráðgjöf í daglegu lífi.  

Skovholt og Rønnestad (1995) tala um að ráðgjöf sé einkennandi fyrir 

fagfólk á einstaklingsmiðunarsviðinu. Þar hefur fagfólk öðlast persónulega 

reynslu sem það getur miðlað af og það er orðið reyndara í sinni 

fagþekkingu. Ýtir það undir að litið er á það fagfólk sem sérfræðinga eða 

ráðgjafa. Eins og Skovholt og Rønnestad benda á þá er fagfólk á þessu sviði 

komið með góða starfsreynslu. Á mínum starfsferli sem þroskaþjálfi hefur 

mitt starf alltaf einkennst af ráðgjöf. Til að byrja með þá hafði ég ekki þá 

starfsreynslu og sýn sem ég hef í dag, enda velti ég því stundum fyrir mér á 

þeim tíma, hvernig ég ætti að veita fólki ráðgjöf varðandi atriði sem mér 

fannst það jafnvel hafa meira vit á en ég. Þegar ég hugsa til baka, þá tel ég, 

að ef ég hefði getað skilgreint sérþekkingu mína á þeim tíma þá hefði ég 

upplifað mig öruggari sem fagmanneskju í starfi. Ég tel að með sýn og 

skilning á sérþekkingunni sé betur hægt að skilgreina starfið og fyrir hvað 

fagmanneskjan stendur.  

Út frá viðtölunum finnst mér ráðgjöf vera stór partur af starfi 

þroskaþjálfans og velti fyrir mér hvernig námið mætir því og eins hvort 
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vöntun er á þeirri skilgreiningu inn í fagheiti stéttarinnar. Þegar ég hugsa um 

almenna umfjöllun um störf þroskaþjálfa gegnum tíðina þá finnst mér eins 

og hugtakið ráðgjöf hafi síður verið notað um lýsingu á störfum þroskaþjálfa 

eða hvað þeir gera. Í kynningarbæklingi Háskóla Íslands um þroskaþjálfa-

námið kemur fram að hlutverk þroskaþjálfa er að veita þjónustu og ráðgjöf í 

samfélaginu sem bendir til þess að áherslur séu að breytast.  

Ráðgjöf er stór þáttur hjá mörgum stéttum sem starfa innan velferða-

þjónustu þar sem nánd er mikil á milli fagaðila og þjónustuþega. Í umfjöllun 

um ráðgjöfina vísa viðmælendur mikið til þeirrar nálgunar sem þeir starfa 

eftir, sem er einn þáttur í sérþekkingu þeirra, telja þeir að sú nálgun móti 

sérstöðu þeirra í störfum með fólki sem býr við skerðingar. 

7.4 Fagleg tæki og gæði 

Í raun má líta á sérþekkingu þroskaþjálfa sem þeirra sameiginlega faglega 

tæki. Kjarni sérþekkingarinnar mótast m.a af þekkingu á málefnum fatlaðs 

fólks og nýjum nálgunum. Sérþekkingin þróast með reynslu í starfi þar sem 

fagmanneskjan tileinkar sér aðferðir sem henta þeim vettvangi sem hún 

starfar á. Skovholt og Rønnestad (1995) benda á mikilvægi þess að fag-

manneskjan hafi framtíðarsýn til að ná árangri í starfinu. Vissulega má velta 

fyrir sér hvort að sú framtíðarsýn verði ekki betur skilgreind og markvissari 

ef fagmanneskjan getur skilgreint þau faglegu tæki sem hún hefur aðgang 

að.  

Til að átta sig á faglegum tækjum fagstéttarinnar, má greina þau í tvo 

þætti, annars vegar fagleg tæki sem tilheyra stéttinni og hins vegar tæki 

sem tilheyra vettvanginum. Munur er eftir því, á hvaða vettvangi við-

mælendur eru að starfa hvaða faglegu tæki eru þeim mikilvæg og hvernig 

þau eru nýtt. 

Fagleg tæki sem tilheyra stéttinni eiga rætur í grunnnámi viðmælenda en 

hafa þróast með starfsreynslu eða frekara námi. Þessi „stéttbundnu“ tæki 

byggja, m.a. á ákveðnum vinnubrögðum, hugmyndafræði í málefnum 

fatlaðs fólks, siðareglum og starfskenningu þroskaþjálfa.  

Viðmælendur hafa yfir að ráða faglegu tæki, sem á rætur í grunnnámi 

þeirra og byggir á ákveðnum vinnubrögðum. Þar er verið að vísa til þeirrar 

aðferðar að einfalda og brjóta niður verkefni í skref, til að auðvelda 

einstaklingum að takast á við athafnir daglegs lífs. Viðmælendur vitna allir í 

sömu hugmyndafræðina sem liggur þar að baki, en erfitt er að gefa því nafn 

þar sem þeir nota ólík hugtök til að lýsa því. Mótast hugtakanotkunin af 

ólíkum áherslum í málefnum fatlaðs fólks á hverjum tíma. Þannig fer það 

eftir því hvenær viðmælendur luku námi hvaða hugtök þeir eru að nota. Það 
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má velta fyrir sér hvort skilgreina megi þetta faglega tæki betur. Hægt er að 

líta á það sem sameiginlegt tæki þroskaþjálfa, og samkvæmt öllum við-

mælendum þá styðjast þeir við það á einn eða annan hátt í starfi þó svo að 

þeir skilgreini það sem aðferð frekar en faglegt tæki. Eins og hefur komið 

fram telja viðmælendur að þroskaþjálfar hafi með þessari aðferð eða 

faglega tæki ákveðna nálgun umfram margar aðrar fagstéttir í starfi með 

fullorðnu fötluðu fólki.  

Hægt er að líta á ríkjandi hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks á 

hverjum tíma sem faglegt tæki. Þeir viðmælendur sem starfa innan 

fullorðinssvið styðjast frekar við þau. Þeir líta á nýjar áherslur sem sín tæki, 

eins og sáttmála sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og telja 

mikilvægt að horfa til þeirra, sem viðmið til að veita þjónustu í samræmi við 

kröfur í dag. Allir viðmælendur hafa frekari menntun og hafa nálgast þessi 

faglegu tæki í gegnum það nám. Það vekur upp spurningar í ljósi þess hve 

þeir telja þessi faglegu tæki mikilvæg, hvernig þroskaþjálfar almennt hafi 

aðgengi að þeim eða hvort þeir hafi tileinkað sér þau. Ekki eru allir 

þroskaþjálfar að fara í framhaldsnám og margir hverjir útskrifaðir áður en 

þessi viðmið komu inn í grunnnámið. Því má velta fyrir sér, hvort ekki sé 

þörf á símenntun, þar sem þroskaþjálfum gefst kostur á að tileinka sér þessi 

faglegu tæki án þess að fara í langt háskólanám.  

Líta má á siðareglur og starfkenningu þroskaþjálfa sem fagleg tæki. 

Viðmælendur, þá sérstaklega þeir sem starfa með fullorðnu fólki horfa til 

siðareglna sem leiðarvísi um þau viðmið sem þroskaþjálfar starfa eftir. Þeir 

líta einnig á starfskenninguna sem mikilvægt tæki til að fá sýn á fyrir hvað 

þeir standa og hvaða gildum þeir starfa eftir. Þannig líta þeir á 

starfskenninguna sem tæki til starfsþróunar. Mikilvægt er að hafa í huga að 

virk starfskenning er í stöðugri endurskoðun þar sem fagmanneskjan þróar 

kenningu sína í gegnum starfs og reynslu. 

Fagleg tæki, sem mætti þá kalla „vettvangsbundin“ eru tæki sem 

vettvangurinn leggur til eða gerir kröfu um. Það er, t.d. þekking á 

afmörkuðu sviði þar sem ákveðnum aðferðum er beitt, t.d. námskrá skóla, 

skipulögð kennsla (TEACCH) eða færnimiðuð matstæki. Sum þessara tækja 

koma frá vettvanginum, önnur hafa viðmælendur fengið með frekari 

þekkingu eða námi. Þeir sem starfa með börnum eða unglingum styðjast 

frekar við þessi tæki, þó svo að viðmælendur sem starfa með tengsl inn í 

félagsþjónustuna vísi til ákveðinna verkferla í starfi. Mótast þessi tæki af 

starfsvettvangi sem tilheyrir ákveðnu kerfi, eins og t.d. skólakerfinu þar sem 

eru gerðar kröfur um ákveðin vinnubrögð, t.d. samkvæmt námsskrá. Einnig 
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er meiri áhersla á þjálfun í starfi með börnum og unglingum sem kallar á 

þekkingu á ákveðnum aðferðum sem notaðar eru í starfinu. 

Þegar horft er á þessi faglegu tæki verður að hafa í huga að störf innan 

barna og unglingasviðs annars vegar og fullorðinssvið hins vegar eru mjög 

ólík. Starf með börnum og unglingum fer mikið fram í tengslum við 

skólakerfið, sem er fastmótað og starfar eftir ákveðnum ramma. Í starfi með 

fullorðnu fólki er verið að veita þjónustu inn í sjálfstætt líf einstaklings, þar 

sem borin er virðing fyrir sjálfræði hans og sjálfsákvörðunarrétti. Það er því 

ekki við hæfi að ætla að setja persónulegt líf einstaklings í fyrirfram 

mótaðan ramma. Ég velti þó fyrir mér, út frá umfjöllun viðmælenda og 

minni eigin reynslu í starfi með fullorðnu fólki, hvort áhersla á námskeið og 

fræðslu innan þess vettvangs mætti ekki vera öflugri. Niðurstöður kannana 

Þroskaþjálfafélagsins frá árinu 2006 og 2008, sýna einnig að þroskaþjálfar 

sem starfa innan barna- og unglingasviðs sækja frekar símenntun. Að hafa 

fagleg tæki sem eru viðurkennd og studd af starfsvettvangi veitir 

fagmanneskju meira öryggi í starfi. Verkfæri sem eru ekki eins vel skilgreind 

og kannski ekki viðurkennd að fullu innan vettvangsins, geta valdið 

togstreitu. Því er mikilvægt, að greina þau faglegu tæki sem eru tiltæk og 

skilgreina hvernig hægt er að nota þau. Þar getur starfsreynsla 

fagmanneskjunnar skipt máli. Eins og Sterberg og Horvath (1995) benda á 

hefur fagfólk með reynslu meiri þekkingu á eigin færni og nálgast verkefni á 

annan hátt. Það endurskilgreinir frekar verkefni og finnur hentugar lausnir 

sem byggja á innsæi.  

Munur er á þeim aðferðum sem stuðst er við þegar horft er til gæða. 

Innan barna- og unglingasviðs eru til staðar fagleg tæki sem hægt er að 

styðjast við þegar skoða á gæði eða árangur, bæði eru þau fjölbreyttari og 

markvissari og taka mið af kröfum starfsvettvangsins. Fullorðið fólk er að 

takast á við athafnir daglegs lífs, og þarf frekar stuðning eða ráðgjöf við 

úrlausn persónulegra verkefna út frá þeirra forsendum. Því má segja að 

þróun á starfi þroskaþjálfa sé jákvæð og í samræmi við gildandi viðmið þar 

sem áherslan er á virðinguna og mannlega reisn.  

Það sem aftur á móti vekur upp spurningar er hve lítið er um að gæði 

starfsins og þjónustunnar séu metin, sérstaklega þegar kemur að þjónustu 

við fullorðið fólk. Er sú niðurstaða í samræmi við rannsóknarniðurstöðu 

Vilborgar Jóhannsdóttur (2003) þar sem kemur fram að mikil vöntun er á 

faglegu eftirliti með félagslegri þjónustu við fatlað fólk. Er það áhyggjuefni, 

sérstaklega í ljósi þess að þjónustan beinist að hópi fólks sem hefur haft litla 

rödd í samfélaginu og á erfitt með að koma á framfæri kröfum sínum eða 

væntingum um gæðaþjónustu. Monette, Sullivan og DeJong (2008) benda á 
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að krafa um aukin gæði í þjónustu kalli á endurskoðun starfshátta og 

viðmiða í starfi. Telja þeir að mikilvægt sé að fagfólk innan velferðaþjónustu 

geti sýnt fram á þörf, gæði og árangur byggða á niðurstöðum rannsókna. 

7.5 Horft til framtíðar 

Viðmælendur horfa til þess fyrst og fremst að þroskaþjálfar eigi að starfa 

alls staðar í samfélaginu þar sem fatlað fólk býr eða starfar. Er það í 

samræmi við núgildandi áherslur í málefnum fatlaðs fólks, þ.e. að fatlað fólk 

hafi aðgengi að hinu almenna samfélagi með minni áherslur á sértækar 

stofnanir. Að vissu leyti er hægt að segja að staðhæfingin sé í sjálfu sér 

einföld þar sem hún segir ekkert til um hver afstaða þroskaþjálfa er þegar 

horft er til réttindabaráttu fatlaðs fólks. En gera má ráð fyrir því, út frá 

umfjöllun viðmælenda, að hún feli í sér það viðhorf að það séu þarfir fatlaðs 

fólks sem ráði því hvar þroskaþjálfar starfa en ekki kerfið. 

Í niðurstöðukaflanum koma fram þrír þættir sem eru athyglisverðir í 

umræðu viðmælenda um sýn þeirra á framtíðina með þróun stéttarinnar í 

huga. Er það sýnileiki stéttarinnar og áhrif hennar í samfélaginu, sá hópur 

fólks sem þeir sjá fyrir að þeir muni þjónusta og aðkoma stéttarinnar að 

notendastýrðri persónulegri aðstoð (NPA).  

Viðmælendur leggja áherslu á að þroskaþjálfar þurfi að vera sýnilegri og 

að þeir hafi það hlutverk í samfélaginu að vinna að bættum aðstæðum 

fatlaðs fólks. Umfjöllun og áherslur viðmælenda um störf sín og skyldur sem 

þroskaþjálfar samræmast gildandi viðmiðum sem stéttin hefur sett sér, eins 

og t.d. siðareglum og starfkenningu þroskaþjálfa. Í framhaldi af þeim 

sýnileika hefði verið áhugavert að spyrja hvernig ætti að koma því til 

framkvæmda. Hvaða leiðir ætla þroskaþjálfar að fara í því? Getur það falist í 

greinarskrifum um málefni sem tengjast fötluðu fólki, baráttu þeirra fyrir 

réttindum eða að koma með ábendingar til þeirra sem hafa völdin um það 

sem betur mætti fara? Það er þáttur sem ég tel mikilvægt að þroskaþjálfar 

velti fyrir sér og skoði hvernig þeir geti haft áhrif. 

Þegar horft var til framtíðar með sóknarfæri í huga var athyglisvert hvað 

flest allir viðmælendur litu til öldrunarþjónustu sem hugsanlegs vettvangs 

þroskaþjálfa. Að þeirra mati er vöntun á ákveðnum þáttum þar inn sem þeir 

telja að fagstéttin búi yfir. Eru þeir sérstaklega að horfa til þeirrar nálgunar 

sem þroskaþjálfar starfa eftir og einkennist fyrst og fremst af virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfstæði hennar. Þeir vilja meina að þau faglegu tæki 

sem þroskaþjálfar hafa yfir að ráða nýtist vel í starfi með öldruðu fólki.  

Sjálf hef ég unnið innan öldrunarþjónustu sem þroskaþjálfi og tek undir 

ummæli viðmælenda að þroskaþjálfar eigi þangað fullt erindi sem viðbót við 
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annað fagfólk. Í umfjöllun sinni tala viðmælendur um að stofnanamenning 

einkenni öldrunarþjónustuna. Stofnanamenning er hugtak sem 

þroskaþjálfar þekkja vel og er áberandi í sögulegu samhengi þegar litið er til 

þróunar í málefnum fatlaðs fólks. Barátta fatlaðs fólks fyrir auknum 

mannréttindum og virðingu er barátta sem þroskaþjálfar þekkja vel. Þroska-

þjálfar þekkja þá þróun að fara frá stofnanamenningu yfir í menningu sem 

hefur mannréttindasjónarhornið að leiðarljósi. Hægt er að velta fyrir sér 

hvort viðmælendur beini sjónum sínum að þessum vettvangi þar sem hann 

kallar á úrbætur og að þeir telji sig hafa þá þekkingu og reynslu sem gæti 

nýst þar vel.  

Notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) hefur verið mikið í umræðunni 

undanfarin misseri og er þjónustutilboð sem byggir á hugmyndafræðinni 

um sjálfstætt líf. Flestir viðmælenda virtust ekki horfa mikið til NPA, fyrir 

utan einn viðmælenda sem hefur reynslu af því starfi. Viðmælendur vísa í 

hugmyndafræðina um sjálfstætt líf í sinni umfjöllun og telja hana vera það 

sjónarhorn sem þroskaþjálfar þurfi að horfa til í dag, í sínum störfum. Þeir 

leggja áherslu á að þroskaþjálfar sem fagstétt þurfi að tileinka sér nýjar 

áherslur ef þeir ætli að veita þjónustu í samræmi við þarfir og óskir 

notandans. Í því ljósi hlýtur að vera mikilvægt að þroskaþjálfar skilgreini þau 

viðmið sem fatlað fólk setur og skoði hvernig hægt er að uppfylla og starfa 

eftir þeim innan þjónustunnar. 

Vissulega telja þeir að þroskaþjálfar eigi erindi inn í NPA og að þeir hafi 

þekkingu sem muni nýtast þar. Þeim finnst umræðan í samfélaginu um NPA 

tilheyra frekar fólki með líkamlegar fatlanir. Þeir telja síður að það sé hópur 

sem þeir muni beina sjónum að. Nú ítreka Landsamtökin Þroskahjálp að 

jafnræðis verði að gæta við þróun þessa þjónustuúrræðis og að allt fatlað 

fólk eigi að hafa kost á þeirri þjónustu óháð fötlun. Með það í huga mætti 

ætla að NPA væri vettvangur sem þroskaþjálfar ættu að beina sjónum 

sínum að m.t.t. þess hóps sem þeir hafa verið að þjónusta. Annar þáttur, 

sem viðmælendur telja að hafi áhrif á hvort þroskaþjálfar komi til með að 

sækja inn á þennan vettvang, eru þau launaviðmið sem búið er að áætla 

fyrir þá sem starfa innan NPA. Telja þeir þau launaviðmið of lág og ekki til 

þess fallin að laða að þroskaþjálfa. Einn viðmælandi benti á að viðmið 

velferðaráðuneytis (2012) um NPA veiti svigrúm til aukins fjármagns ef þörf 

er á sérfræðiþjónustu.  

Ef horft er til þess að NPA byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf og 

að sú hugmyndafræði hafi áhrif á sýn þroskaþjálfa í dag mætti ætla að 

þroskaþjálfar horfðu meira til þess vettvangs. Út frá hugmyndafæði NPA má 

segja að fagmanneskjan sé í öðru hlutverki en hún á að venjast. Það getur 
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verið að það sé ákveðin áskorun fyrir fagfólk að takast á við nýtt og breytt 

hlutverk. Ef tekið er tillit til nýrrar fagmennsku þarf fagfólk að fara úr því 

hlutverki að vera sá sem allt veit yfir í það að vera í samstarfi við þjónustu-

notanda. Trausti Þorsteinsson (2003) talar um að hin nýja fagmennska hafi 

áhrif á félagslegar hefðir sem áður hafi verið einkennandi fyrir fagstéttir auk 

þess sem ný viðmið kalli eftir breytingum á siðferðislegum gildum. Kannski 

er það eitthvað sem fagstéttin þarf að velta fyrir sér ef hún ætlar að vera 

fagstétt sem tekur mið af gagnreyndri nálgun í starfi.  

 Með hliðsjón af NPA sem þjónustutilboði fyrir fatlaða fólk óháð 

fötlunum, og sem byggir á hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf sem þroska-

þjálfar vilja taka mið af í störfum sínum, mætti ætla að þroskaþjálfar væru 

fagfólk sem væri fengur að fá þar inn. Mikilvægt er að skoða aðkomu 

þroskaþjálfa að NPA, þörfina á vettvangi og skilgreina fjölbreytt hlutverk 

þeirra þar. Ég vona í ljósi þeirrar sérþekkingar sem þroskaþjálfar búa yfir að 

þeir verði stétt sem leitað verði til þegar kemur að þjónustu sem veitt er og 

byggir á hugmyndafræði um sjálfstætt líf, óháð því hvaða þjónustutilboð 

það er. 

Viðmælendur horfa til öldrunarþjónustu sem vettvangs sem áhugavert 

er að líta til. Þeir nefna einnig að fólk með geðraskanir og aðrar raskanir geti 

verið hópur sem þroskaþjálfar muni veita þjónustu. Yfirfærsla á málefnum 

fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga hefur haft áhrif á starfsvettvang 

þroskaþjálfa og starfa þeir í ríkari mæli innan félagsþjónustunnar þar sem 

gera má ráð fyrir að þeir þjónusti breiðari hópi fólks. Fræðimenn sem láta 

sig málefni fatlaðs fólks varða, telja mikilvægt að sérþekking þroskaþjálfa 

skili sér þangað inn. Þegar horft er til framtíðar er hægt að velta fyrir sér 

hvort þekking þroskaþjálfa mæti þörfum þessara hópa eða hvort þau kalli á 

breytingar í námi þeirra. Í ljósi þeirrar sýnar sem viðmælendur hafa til 

framtíðar er einnig áhugavert að velta fyrir sér hvort nafn stéttarinnar geti á 

einhvern hátt haft áhrif á aðgengi stéttarinnar að störfum með þessum 

hópum.  

7.6 Samantekt  

Stétt þroskaþjálfa starfar í umhverfi sem hefur verið í stöðugri þróun í 

gegnum tíðina og hefur sú þróun tekið miklum breytingum síðustu ár. Því 

má segja að fagstéttin þurfi alltaf að vera að endurmeta gildi sín, starfshætti 

og viðmið. Þroskaþjálfar gefa sig út fyrir að vera stétt sem starfar í þágu 

fatlaðs fólks og því mikilvægt að þeir tileinki sér nýjustu hugmyndafræði, 

aðferðir eða leiðir sem fatlað fólk lítur til. Það er kannski ekki nóg að 

fagstéttir horfi til ákveðinnar hugmyndafræði, hún þarf að birtast í störfum 
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þeirra og taka mið af þeim viðmiðum sem fatlað fólk setur. Mikilvægt er að 

skoða hvernig stétt getur mætt þörfum vettvangsins, hvaða leiðir eru færar 

og skila bestum árangri. Sternberg og Horvath (1995) benda á að það er ekki 

aðeins umfang þekkingarinnar sem skipti máli heldur hvernig unnið er með 

hana. Að því leyti er mikilvægt að fagstéttir tileinki sér gagnreynda nálgun í 

starfi og skilgreini starfshætti sína. Til þess að gagnreynd nálgun skili árangri 

er mikilvægt að skoða það í samhengi við starfsumhverfið, hvaða hindranir 

eru þar og hvernig má bregðast við þeim. Það getur vissulega valdið 

togstreitu í starfi ef ekki er samræmi á milli þeirra viðmiða og gilda sem 

fagmanneskjan vill starfa eftir og þeirra viðmiða sem starfsumhverfið setur.  

Þekking og skilningur á sögulegri þróun og nýjum viðmiðum er það sem 

mótar kjarna sérþekkingar þroskaþjálfa og gefur þeim sérstöðu sem fagstétt 

í starfi með fötluðu fólki. Sú sérþekking er síðan þróuð og efld eftir þeim 

þörfum sem vettvangurinn kallar á hverju sinni. Ráðgjöf er stór partur af 

störfum þroskaþjálfa. Sérþekkingin birtist í nálgun þeirrar ráðgjafar sem þeir 

veita. Hægt er að líta á sérþekkingu þroskaþjálfa sem faglegt tæki þar sem 

hún grundvallast á sögulegri þekkingu og nýjum sjónarhornum sem eru þau 

viðmið sem þeir starfa eftir. Þroskaþjálfar hafa einnig sameiginlegt faglegt 

tæki sem sprottið er úr grunnnámi þeirra og virðist vera stuðst við óháð 

vettvangi, fötlunum eða aldurshópum. Síðan eru tæki sem hver og einn 

þorskþjálfi hefur öðlast þekkingu á og tileinkað sér eftir því sem 

starfsvettvangurinn þarfnast.  

Munur virðist vera á störfum þroskaþjálfa sem starfa annars vegar innan 

barna- og unglingasvið og hins vegar innan fullorðinssviðs. Liggur sá munur 

helst í því, að í starfi með börnum og unglingum mótast vettvangurinn 

oftast af fastmótuðu umhverfi sem gerir kröfur um ákveðin viðmið sem þarf 

að uppfylla. Fagleg tæki sem eru í boði eru skýrari, auk þess sem tækifæri til 

að afla sér nýrra tækja eða þekkingar virðist vera meiri. Starf með fullorðnu 

fólki mótast eftir viðmiðum þar sem sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétturinn 

hefur meira vægi. Það er frekar stuðst við fagleg tæki sem eiga rætur í 

opinberum viðmiðum, eins og lögum og reglugerðum, sáttmálum eða hug-

myndafræði. Það má kannski segja að störf þroskaþjálfa sem starfa með 

fullorðnu fólki kalli enn frekar eftir færni til að skilja, tileinka sér og yfirfæra 

hugmyndafræði og áherslur sem fatlað fólk leggur áherslu á, inn í 

þjónustuna.  

Í starfsþróunarkenningu Skovholts og Rønnestads (1995) skiptir 

framtíðarsýn miklu máli til að árangur náist í starfi. Viðmælendur líta til þess 

að þeir hafi sérþekkingu sem nýtist á nýjum vettvangi. Með yfirfærslu á 

málefnum fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga breyttist starfsvettvangur 
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þeirra. Þar fara þeir úr sértæka kerfinu yfir í það almenna sem 

félagsþjónustan er. Gera má ráð fyrir að innan almenna kerfisins sé 

þjónustuhópurinn breiðari.  

Viðmælendur horfa mikið til öldrunarþjónustu og telja að þeir hafi 

þekkingu sem muni nýtast þar inn og horfa þá sérstaklega til þeirra viðhorfa 

og hugmyndafræði sem þeir starfa eftir. Þeir tala um að öldrunarstofnanir 

einkennist af þeirri stofnanamenningu sem var ríkjandi í málefnum fatlaðs 

fólks hér áður. Það getur veitt fagstétt öryggi að takast á við og mæta 

verkefnum sem hún þekkir og hefur reynslu af, og sem hún telur sig hafa 

þekkingu til.  

NPA, sem byggir á hugmyndafræði um sjálfstætt líf, hefur verið að marka 

sér sess í þjónustu við fatlað fólk. Viðmælendur telja að þeir sem fagstétt 

hafi þekkingu og nálgun sem nýtist þar inn og sé í samræmi við þau viðmið 

sem hugmyndafræðin byggi á en telja að launviðmið og sá hópur sem mest 

hefur barist fyrir þjónustunni hafi áhrif á að þroskaþjálfar hafi ekki verið að 

marka sér stöðu á þeim vettvangi. Að takast á við nýjan vettvang þar sem 

viðmið og gildi er ólík því sem tíðkast hefur, kallar á endurskoðun 

starfshátta. Mikilvægt er að greina þekkingu sem nýr vettvangur þarfnast og 

skilgreina hlutverk þroskaþjálfa út frá því.  

Ég tel mikilvægt í ljósi þróunar í málefnum fatlaðra að þroskaþjálfar 

skilgreini störf sín, fyrir hvað þeir standa sem fagstétt og hvaða þekkingu 

þeir hafi sem er mikilvæg fyrir fatlað fólk, það er sá hópur sem þeir eru að 

veita þjónustu. Í mínu námi hef ég kynnst breyttum viðmiðum og nálgunum 

í þjónustu við fatlað fólk. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, og 

hugmyndafræðin um sjálfstætt líf þar sem mannréttindahugtakið er 

hornsteinninn eru þau viðmið sem fatlað fólk lítur til. Þetta eru þau viðmið 

sem ég hef reynt að horfa til í mínum störfum með fötluðu fólki. Líkt og 

viðmælendur mínir tel ég þessi viðmið eigi að móta störf þroskaþjálfa. En 

það verður að viðurkennast að ekki er alltaf auðvelt að fá umhverfið til að 

viðurkenna þessi viðmið eða sýna þeim skilning og því er árangur í starfi 

ekki alltaf í samræmi við væntingar. Það er ekki nóg að tileinka sér ný 

viðmið og gildi, það þarf einnig að finna leiðir til að koma þeim inn í 

þjónustuna til að árangur náist. Því má segja að það sé viss áskorun sem 

þroskaþjálfar standa frammi fyrir í sínum störfum, þegar horft er til þeirra 

viðmiða sem fatlað fólk leggur áherslu á að eigi að einkenna þá þjónustu 

sem stendur þeim til boða. Ég velti fyrir mér hvort sýn á kjarna sérþekkingar 

þroskaþjálfa geti á einhvern hátt stuðlað að bættri stöðu þroskaþjálfa til að 

starfa eftir þeim viðmiðum sem þeir líta til. Ég tel að með því að átta sig á og 

skilja sérþekkingu þroskaþjálfa og þau faglegu tæki sem þeir hafa í störfum 
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sínum, standi fagmanneskja betur að vígi við að skilgreina starf sitt og fyrir 

hvað hún stendur sem fagmanneskja. 
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Lokaorð 

Líta má á rannsóknarvinnu á eigin fagstétt sem eina leið til stafsþróunar. Að 

styðjast við eigindlega rannsóknarvinnu getur gefið ákveðið svigrúm til 

endurskoðunar í ferlinu og að horft sé út frá öðrum sjónarhornum en var 

lagt með í upphafi. Þannig fæst tækifæri til að beina sjónum að því sem talið 

er mikilvægt og getur varpað ljósi á þætti sem eru til þess fallnir að efla 

fagímynd. Að taka opin viðtöl við fagfólk á vettvangi gefur færi á að auka 

dýpt og uppgötva nýja sýn. Ég hef lagt mig fram við að halda áherslum í 

samræmi við þau markmið sem var lagt með í upphafi en um leið að horfa 

til þess sem skiptir máli. 

Í vinnunni við þetta verkefni kom margt fram sem var áhugavert og veitti 

mér nýja sýn inn í störf þroskaþjálfa. Það sem birtist í þessu verkefni er 

aðeins brot af því sem ég hef lært á þessum tíma. Viðtölin við 

þroskaþjálfana voru áhugaverð og ómetanleg reynsla. Það hefur vakið mig 

til umhugsunar um það hve mikil þekking liggur hjá fagstéttinni. Þekking og 

ígrundun á faginu sem mætti svo gjarnan koma fram í dagsljósið sem 

greinarskrif, fyrirlestrar eða frekari rannsóknarvinna.  

Þessi rannsóknavinna hefur gefið mér tækifæri til að ígrunda eigin 

fagþekkingu, ég lít á það ferli sem persónulega starfsþróun fyrir mig. Ég hef 

fengið tækifæri til að skoða fagþekkingu þroskaþjálfa, fá sýn á kjarnann í 

sérþekkingu þeirra og þau faglegu tæki sem þeir eru að nýta í störfum. Ég 

tel að sú þekking muni nýtast mér í starfi og efla mig sem fagmanneskju. 

Ég tel mikilvægt að þroskaþjálfar geti skilgreint gildi þeirra faglegu tækja 

sem þeir hafa aðgang að. Fagleg tæki geta á þann hátt verið leiðarvísir að 

þeim viðmiðum sem starfið felur í sér og stuðlað að markvissari 

framtíðarsýn. Eins og kom fram hjá viðmælendum má líta á sérþekkingu 

þroskaþjálfa sem eitt af faglegum tækjum þeirra. Því er mikilvægt að hafa 

sýn á kjarnann í sérþekkingunni, á þann hátt er hægt að nýta sérþekkinguna 

á markvissari hátt.  

Viðmælendur í rannsókninni voru allir sammála um að þroskaþjálfar sem 

fagstétt þurfi að viðhalda þekkingu sinni og fylgjast með nýjungum því eins 

og einn viðmælandi komst svo skemmtilega að orði, „þá þýðir ekki að koma 

með eitthvað skjal og segja, ég er þroskaþjálfi, það segir ekki neitt“. 
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Fylgiskjal 

Viðtalsvísir: 

Bakgrunnur: 

1. Hvenær útskrifaðist þú?  

2. Segðu mér af hverju þú fórst í þetta nám? 

3. Hefur þú bætt við þig þekkingu/námi? – (af hverju bættir þú við þig 

námi?) 

4. Hver hefur starfsreynsla þín verið? 

5. Við hvað starfar þú í dag? 

----------- 

6. Segðu mér af hverju valdir þú þann starfsvettvang sem þú starfar 

við í dag? 

7. Getur þú sagt mér hvað er að nýtast þér vel úr náminu? 

8. Getur þú sagt mér hvernig fagþekking þín hefur þróast frá því að þú 

laukst námi? 

9. Hvað hefur haft áhrif á þá þróun? 

10. Að þínu mati, hvað finnst þér felast í hugtakinu þroskaþjálfun og 

hvernig birtist það í þínum störfum? 

11. Getur þú sagt mér hvernig þú telur að þekking þín og reynsla myndi 

nýtast best? 

12. Finnst þér vera samhengi á milli þeirra væntinga sem þú hefur sem 

fagmanneskja og þess vettvangs sem þú starfar á? 

13. Getur þú sagt mér í hverju þér finnist þekking þín liggja innan 

(barnasviðs/ fullorðinssviðs) 

14. Hvernig finnst þér hlutverk þitt í samstarfi við aðrar fagstéttir vera? 
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15. Getur þú sagt mér á hvaða hátt fagþekking þín er mikilvæg fyrir 

þann hóp sem þú veitir þjónustu? 

16. Getur þú sagt mér hvað það er sem veitir þér vissu/öryggi um að þú 

sért að skila góðum árangri eða þjónustu? – (viðmið/mælitæki).  

17. Getur þú sagt mér hvort að þér finnist að þroskaþjálfastéttin geti á 

einhvern hátt verið hamlandi fyrir fólk með fötlun 

18. Ef þú horfir til framtíðar, getur þú sagt mér hvernig þú sérð fyrir þér 

hlutverk þroskaþjálfa? 

19. Hvaða gildi telur þú að þekking þeirra hafi í samfélaginu og hvar 

mun hún nýtast best? 

20. Getur þú sagt mér hvernig þér finnist að þroskaþjálfar gætu eflt og 

styrkt stéttina sem fagstétt?  

21. Á hvaða vettvangi finnst þér að þroskaþjálfar ættu að starfa og af 

hverju?  

22. Hvaða áherslur finnst þér að ættu að vera í náminu? 

 

 


