
ii

ÁGRIP 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna viðhorf umsjónarkennara til þjónustu iðjuþjálfa 

vegna nemenda með sérþarfir í almennum grunnskólum og afla upplýsinga um hvort 

þjónustan samræmist óskum þeirra og þörfum. Einnig hvort hagnýt ráðgjöf og leiðbeiningar 

iðjuþjálfa skili árangri varðandi aðlögun umhverfis og viðfangsefna nemenda í ljósi 

stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Notuð var eigindleg aðferðarfræði sem gefur 

þátttakendum tækifæri á að tjá eigin upplifun og reynslu. Þátttakendur voru tíu 

umsjónarkennarar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu sem notið höfðu þjónustu iðjuþjálfa 

vegna nemenda með sérþarfir. Þeir voru valdir markvisst eftir ábendingum frá starfandi 

iðjuþjálfum á Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. Gagnasöfnun fór fram með opnum viðtölum 

þar sem stuðst var við viðtalsramma. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að viðhorf 

umsjónarkennara til þjónustu iðjuþjálfa í grunnskólum reyndust mjög jákvæð. Þeir töldu að 

þjónusta iðjuþjálfa gæti veitt hagnýtar lausnir og úrræði í skólaumhverfinu og sáu hana sem 

æskilega viðbót við þá stoðþjónustu sem fyrir er innan skólans. Þrátt fyrir takmarkaða innsýn 

í starfssvið iðjuþjálfa í skólum gerðu kennarar sér þó hugmyndir um hvernig haga mætti 

þjónustunni í framtíðinni og töldu æskilegt að hafa iðjuþjálfa í hverjum skóla. Kennarar komu 

með tillögur um að iðjuþjálfar sinni fyrirbyggjandi starfi með fyrstu bekkjum grunnskólans og 

veiti markvissari þjónustu og eftirfylgd. Þeir töldu að iðjuþjálfar hefðu góða yfirsýn yfir þarfir 

og aðstæður nemenda og ættu að vera þátttakendur í teymisvinnu vegna þeirra. Þá kom fram 

að iðjuþjálfar gætu verið tengiliður milli heilbrigðis- og menntakerfis í þjónustu við nemendur 

með sérþarfir. Ennfremur er það mat kennara að þörf sé fyrir frekari kynningu á starfssviði 

iðjuþjálfa til kennaranema og starfandi kennara. Þessar hugmyndir geta nýst við skipulag 

þjónustu iðjuþjálfa innan skólanna í framtíðinni. 

Lykilhugtök: Nemendur með sérþarfir, þjónusta iðjuþjálfa í grunnskólum, umsjónarkennarar, 

skóli án aðgreiningar.  
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ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the attitude of homeroom instructors toward 

the services of occupational therapists (OT´S) working with students with disabilities in 

elementary schools and acquire information as to whether the services meet the teachers 

wishes and needs. In addition, whether practical instructions of occupational therapist´s are 

successful in accommodation of environment and curriculum in accordance with the policy of 

inclusive schooling. Qualitative methodology was employed, giving the participants the 

chance to express their own experiences. The participants were ten homeroom instructors 

from elementary schools in the greater Reykjavík area who have utilized the services of OT´s 

for their students with special needs. They were selected systematically from the SLF Therapy 

Center Disability Record. Data was gathered during open interviews. The main results of the 

study were that the attitudes of teachers toward the services of OT´s in elementary schools 

were very positive. They felt that the assistance available through occupational therapy could 

offer practical solutions within the school setting, and saw it as a desirable addition to the 

basic services already available within the school. Despite limited insight into the field of 

occupational therapy in school, the instructors presented ideas for how to improve the service 

in the future and considered it desirable to have OT´s in every school. The instructors 

proposed that OT´s practice general consultation during the first school years and offer more 

specific services and follow-up. They felt that the OT´s had good perspective on the needs 

and conditions of the students and should be involved in collaborations regarding them. It was 

noted that OT´s could act as a link between the health and educational systems in their 

services for students with special needs. These ideas may be productive for the future 

organization of occupational therapy services within schools. 

Key concepts: Students with special needs, school-based occupational therapy, homeroom 

instructors, inclusive education. 
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