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Ágrip  

Í þessu verkefni er sjónum beint að þeim kerfislægu hindrunum sem fatlaðir nemendur 

mæta í skólakerfinu. Þessar hindarnir hafa ekki verið mikið rannsakaðar út frá faglegum 

sjónarmiðum þroskaþjálfa og er tilgangur verkefnisins að varpa skýrara ljósi á þær. 

Jafnframt verða mögulegar lausnir á þessum hindrunum kynntar. Samkvæmt lögum og 

reglugerðum eiga fatlaðir nemendur rétt á að ganga í almennan skóla og hefur skóli án 

aðgreiningar verið opinber menntastefna hér á landi frá árinu 2008. Í nýjum íslenskum 

rannsóknum eru færð rök fyrir því að margar kerfislægar hindranir eru í 

grunnskólasamfélaginu. Erfitt er að benda á einn orsakaþátt sem útskýrir hvers vegna 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar virkar ekki sem slík. Rannsóknin, sem er 

eigindleg, byggir á opnum viðtölum við þroskaþjálfa sem hafa viðamikla reynslu í 

grunnskólum. Niðurstöður sýna að margar hindranir eru í vegi fatlaðra nemenda til að 

geta stundað nám sitt og notið skólagöngunnar til jafns við jafnaldra sína sem falla inn í 

samfélagsleg viðmið um venjulega nemendur. Margvíslegir þættir valda þessum 

hindrunum og má þar nefna aðkomu stjórnvalda, til dæmis við opinbera stefnumótun og 

skort á fjármagni inn í skólakerfið, þátt skólayfirvalda varðandi skort á samstarfi fagstétta 

og þjónustukerfa, ósveigjanleika á kennslu- og starfsháttum, lélegt aðgengi og skort á 

tækjabúnaði ásamt mörgum nemendum í bekk. Þá eru dæmi um að kennarar hafi litla 

reynslu af kennslu fatlaðra nemenda. Jafnframt hefur það mikil áhrif á innleiðingu 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar ef litið er á fjölbreytni sem vandamál. Niðurstaðan 

er því að þó stefnan um skóla án aðgreiningar hafi verið samþykkt og lögleidd þá er henni 

víða ekki framfylgt í daglegu starfi skólanna og því búa margir fatlaðir nemendur enn við 

fordóma og félagslega útskúfun frá skólasamfélaginu og jafnöldrum sínum. Þroskaþjálfar 

eru fagstétt sem er sérhæfð í málefnum fatlaðs fólks og er þeirra helsta hlutverk innan 

grunnskólanna að sinna réttindagæslu fatlaðra nemenda. Þeir stuðla að jafnrétti, virðingu 

fyrir fjölbreytileika og öðrum þáttum sem einkenna hugmyndafræði skóla án 

aðgreiningar. 
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Inngangur 

Samkvæmt lögum eiga öll börn sem búa hér á landi jafnan rétt á að ganga í almenna skóla 

(aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að öll börn 

eigi að njóta sömu réttinda til menntunar og tækifæra til náms í samræmi við gildandi lög, 

mannréttindasáttmála og menntastefnu. Menntun er réttur hvers barns og er það skylda 

þeirra sem koma að menntun barna að veita öllum kost til náms án aðgreiningar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að það þarf að aðlaga námið að þörfum hvers einstaka barns 

þar sem þau eru með mismunandi þarfir. Þroskaþjálfar, sem eru sérhæfðir í málefnum 

fatlaðs fólks, eru orðnir viðurkennd og eftirsótt starfsstétt innan grunnskóla í dag og má 

tengja tilkomu þeirra við upphaf hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og stefnu 

stjórnvalda í menntamálum (Huldís Franksdóttir Daly, 2007). Færa má rök fyrir því að 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, hugmyndafræði um sjálfstætt 

líf, yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga og ný aðalnámskrá 

grunnskólanna haft mikil áhrif á hlutverk þroskaþjálfa innan skólakerfisins og þróun þess. 

Kjarni í námi og starfskenningu þroskaþjálfa eru mannréttindi og réttindagæsla sem og 

fjölbreyttar leiðir við að efla og aðstoða fatlað fólk til þátttöku í samfélaginu (Háskóli 

Íslands, 2012; Þroskaþjálfafélagið, e.d.).  

 

Ljóst er að félagslega mannréttindasjónarhornið er leiðandi afl í störfum þroskaþjálfa og í 

þjónustu við fatlað fólk (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014). Það sjónarhorn hefur 

þau áhrif að ekki er lengur horft á stöðu fatlaðs fólks út frá velferðarsjónarmiði heldur er 

aukin áhersla á að skoða stöðu fólks út frá jöfnum rétti. Skýrt er talað um þennan rétt í 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og er sérstaklega kveðið á 

um jafnan rétt fólks til menntunar án aðgreiningar sem stuðlar enn frekar að virkri 

þátttöku í samfélaginu. Þá felur félagslegur skilningur í sér að fjárhagslegar, 

umhverfislegar og menningarlegar hindranir leiða af sér fötlun og gerir samfélagið að rót 

vandans (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014). Samkvæmt Galtung (2007) eru þessar 

hindranir kerfislægar og fela í sér að ákveðin menning er notuð til að réttlæta 
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mannréttindabrot (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Nýjar rannsóknir 

sýna að fjölmargar kerfislægar hindranir koma til vegna gjörða samfélagsins og koma í veg 

fyrir að fatlaðir nemendur njóti menntunar og skólagöngu sinnar til jafns við aðra þrátt 

fyrir að eiga rétt á því (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Í þessu 

verkefni sem er til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum verður sjónum beint að þeim 

kerfislægu hindrunum sem nemendur mæta í skólakerfinu og árangursríkum leiðum til að 

sporna við þeim. 

                    

Hvatann að þessu verkefni má rekja til áhuga okkar á störfum þroskaþjálfa innan 

skólakerfisins. Í námi okkar í þroskaþjálfafræðum fáum við tækifæri til að dýpka þekkingu 

okkar á ákveðnu kjörsviði, bæði með fræðilegum námskeiðum og í vettvangsnámi. Við 

völdum að sérhæfa okkur á barna- og unglingasviði. Á síðasta misseri fórum við því að 

beina athygli okkar að starfi þroskaþjálfa innan skólakerfisins og sóttum vettvangsnám 

innan leik- og grunnskóla. Upplifanir okkar á vettvangi sýndu okkur að þörf er fyrir 

umbótastarf innan kerfisins og vildum við beina sjónum okkar að því. Auk þess lögðumst 

við í mikla rannsóknarvinnu á haustönn og skoðuðum hvernig  félagslegur skilningur 

mannréttinda birtist í grunnskólum ásamt starfi og starfskenningum þroskaþjálfa. Þar 

kviknaði áhugi okkar á að skoða starf þroskaþjálfans í grunnskólum enn frekar og hvernig 

hann beitir sér fyrir réttindum fatlaðra nemenda og hefur áhrif á gæði þjónustunnar. Því 

hafði fyrri reynsla okkar og upplifanir mikil áhrif á þróun okkar sem fagaðila. Áhugi okkar á 

mannréttindum og mannréttindabaráttu fatlaðs fólks er mikill og langaði okkur að 

sameina þessa þætti. Kerfislægar hindranir innan grunnskólans hafa ekki verið 

rannsakaðar að miklu leyti út frá faglegum sjónarmiðum þroskaþjálfa og langaði okkur því 

að varpa skýrara ljósi á málefnið. Við viljum leggja áherslu á hvaða hindranir eru til staðar 

og mögulegum lausnum á þeim. Þá viljum við líka kanna mikilvægi réttindagæslu 

þroskaþjálfa innan skólanna og ýta undir mikilvægi þess hlutverks út frá niðurstöðum 

rannsóknar okkar.  

Meginmarkmiðið með verkefninu er þríþætt. Í fyrsta lagi að vekja athygli á og beina 

sjónum að þeim kerfislægu hindrunum sem birtast fötluðum nemendum í grunnskólum. Í 

öðru lagi að varpa ljósi á árangursríkar leiðir til að sporna við þessum hindrunum. Í þriðja 

lagi að skoða sýn þroskaþjálfa í grunnskólum á stöðu mála og lausnir út frá þeirra faglegu 
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sjónarmiðum. Leiðin að meginmarkmiðunum felur í sér fræðilega greiningu á þeim 

viðfangsefnum sem lögð eru til grundvallar. Jafnframt eru tekin eigindleg viðtöl við fjóra 

þroskaþjálfa sem hafa langa og viðamikla reynslu af skólakerfinu og starfsemi 

grunnskólanna.  

Til þess að nálgast meginmarkmið okkar settum við fram undirmarkmið í formi spurninga 

sem við leituðum svara við: 

 

 Hver er réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi? 

 Hverjar eru birtingarmyndir kerfislægra hindrana í skólakerfinu? 

 Hverjar eru forsendur þessarra hindrana og hvernig er hægt að koma í veg fyrir 

þær?  

 Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum í dag og á hvaða 

hugmyndafræðilegum grunni starfa þeir? 

 Hvaða hugmyndir hafa þroskaþjálfar um stöðu mála í grunnskólum og hvaða 

lausnir speglast í þeirra faglegu sjónarmiðum? 

Verkefninu er skipt upp í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

framkvæmd rannsóknar. Í fræðilega hlutanum verður gerð grein fyrir kerfis- og 

menningarbundnum hindrunum, sjónarhornum á fötlun þá sérstaklega 

mannréttindasjónarhorninu, réttindum fatlaðs fólks til náms við hæfi í formi laga, 

reglugerða og mannréttindasamninga og þeim hindrunum sem nemendur mæta í 

grunnskólum. Jafnframt verður fjallað um störf og fagmennsku þroskaþjálfa sem hefur 

áhrif á gæði þjónustunnar. Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um framkvæmd 

rannsóknarinnar, þátttakendur og réttmæti hennar. Jafnframt verður greint frá 

niðurstöðum viðtala og leitað svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 

fram. 
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1 Mannréttindi fatlaðs fólks  

Í þessum kafla verður sjónum beint að stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu. Við munum skoða 

í hverju kerfislægar hindranir felast út frá kenningum Galtung (2007), Farmer (2005), Ho 

(2007) og Goodley (2011) sem birtast í greinni Verður fatlað fólk fyrir kerfislægu og 

menningarbundnu ofbeldi í íslensku samfélagi? eftir Vilborgu Jóhannsdóttur  og Freyju 

Haraldsdóttur (2011). Þá greinum við frá félagslegum skilningi mannréttinda og mikilvægi 

hans í ljósi mannréttindaverndar fatlaðs fólks. Að lokum verður fjallað um þá 

mannréttindasamninga sem varða fötluð börn í grunnskólum, svo sem samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins (2013). 

1.1 Veruleiki fatlaðs fólks 

Efnislegar og samfélagslegar hindranir, mismunun, ofbeldi og kúgun hefur orðið til þess að 

tækifæri fatlaðs fólks til sjálfstæðs lífs, fullra borgaralegra réttinda og skyldna, 

mannréttinda og mannlegrar reisnar hafa verið skert (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2011). Barátta fatlaðs fólks fyrir jöfnum rétti og sjálfstæðu lífi til jafns við 

aðra kemur því til vegna mikillar óánægju og vanlíðan með þjónustukerfið.  

 

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun var ríkjandi stærstan hluta 20.aldar og felur það í 

sér að skerðing einstaklings er talin vera persónulegur harmleikur sem leiðir af sér 

fjárhags- og félagsleg vandamál fyrir einstaklinginn, fjölskyldu hans og samfélagið í heild 

sinni (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Þjónusta við fatlað fólk hefur 

lengi talin eiga vera undir stjórn stjórnvalda, fagfólks og annars starfsfólks sem metur 

þjónustuþörfina og ákveður hvaða þjónusta er veitt, hvar, hvenær og hvernig og ekki er 

langt síðan að þetta viðhorf tók að breytast. Um 1970 fór fatlað fólk að andmæla þessum 

hugmyndum og leit þá félagslega sjónarhornið á fötlun dagsins ljós. Félagsfræðilega 

sjónarhornið felur í sér að fjárhagslegar, umhverfislegar og menningarlegar hindranir leiða 

af sér fötlun, ekki einungis skerðingin. Það er að hindranirnar gera það að verkum að 

mannréttindabrot voru og eru enn framin. Á síðustu árum er mönnum þó orðið ljóst að 
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alþjóðlegar mannréttindayfirlýsingar og almenn löggjöf duga ekki til þess að tryggja 

réttarstöðu fatlaðs fólks. Fyrir tilstuðlan mótmæla fatlaðs fólks á stöðu sinni og þeim 

viðhorfum sem gefa í skyn að fatlað fólk sé gallað, óhæft til að taka eigin ákvarðanir og 

stjórna eigin lífi varð samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks samþykktur 

árið 2006. 

1.2 Kerfislægar hindranir 

Í greininni Verður fatlað fólk fyrir kerfislægu og menningarbundnu ofbeldi í íslensku 

samfélagi? eftir Vilborgu Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur (2011) beindu þær 

sjónum að kerfis- og menningarlægum hindrunum og hvernig þær birtast í samfélaginu. 

Þær horfðu meðal annars til kenninga Galtung (2007), Farmer (2005), Goodley (2011) og 

Ho (2007). Skilgreining Galtung (2007) á kerfis- og menningarlægum hindrunum eða 

ofbeldi er þegar ákveðin menning er notuð til að réttlæta og lögheimila ofbeldi (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Kerfislægar hindranir eru samofnar gildum 

samfélagsins og formgerð þess og birtast í félagslega kerfinu í rótgrónum stofnunum og 

ríkjandi viðhorfi samfélagsins. Hindranirnar birtist þá meðal annars í trúarbrögðum, 

lífsskoðunum, tungumálinu, listsköpun og vísindum. Galtung (2007) sagði þær líta eðlilega 

út samkvæmt samfélagslegum gildum og koma því fólki fyrir sjónir sem réttlætanlegar, að 

minnsta kosti ekki rangar (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Þolendur 

og gerendur sjá vart að um ofbeldi eða hindranir er að ræða, þar sem þeir þekkja ekki 

annað en valdaójafnvægið sem alltaf hefur verið til staðar í samfélaginu. Birtingamyndir 

hindrananna telja því margir eðlilega og sjálfsagða. 

 

Í öllum samfélögum er ofbeldi af einhverri gerð notað til að stjórna öðrum og ná 

yfirtökum (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Skilgreining 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2002) á ofbeldi felur í sér misbeitingu á mannlegu 

valdi með ásetningi og skiptir hún ofbeldi í tvo flokka, annars vegar beint ofbeldi og hins 

vegar óbeint (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Galtung (2007) 

skilgreindi beint ofbeldi þannig að það felur í sér að gerandi beitir valdi sínu gagnvart 

ákveðnum þolanda (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Óbeint ofbeldi 

er hins vegar kerfis- og menningarbundið. Það þýðir að ofbeldið á sér stað í félagslegum 

kerfum, stjórnsýslu og manngerðu skipulagi. Ofbeldi felur ávallt í sér ógnun gagnvart 



12 

manneskjunni sjálfri, öðru fólki eða þjóðfélagshópum sem í flestum tilvikum leiðir til 

skaða, sálrænna erfiðleika, líkamlegrar skerðingar, sviptingar á mannréttindum og jafnvel 

dauða. Þessi skilgreining er þó víðtæk og beinir sjónum sínum bæði að beinu og óbeinu 

ofbeldi. Samkvæmt Farmer (2005) kemur óbeint ofbeldi eða kerfisbundnar hindranir til 

vegna mannlegra gjörða, í uppbyggingu þjónustukerfa sem draga úr dreifingu valds og 

skapar valdaójafnvægi milli ólíkra samfélagshópa (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja 

Haraldsdóttir, 2011). Ho (2007) taldi að af kerfisbundnu ofbeldi leiði óhjákvæmlega til 

ágreinings sem stuðlar að beinu ofbeldi, til dæmis heimilsofbeldi (Vilborg Jóhannsdóttir 

og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Kerfisbundið ofbeldi gerir það að verkum að skaðinn á sér 

stað yfir lengra tímabil en í beinu ofbeldi og erfiðara er að bregðast við og koma í veg fyrir 

slíkt ofbeldi. Birtingarmyndir kerfisbundins ofbeldis eða hindrana eru valdbeiting, fátækt, 

eymd, útilokun og afneitun á grundvallarþörfum fólks. 

 

Líkt og aðrir minnihlutahópar hefur fatlað fólk þurft að upplifa mikið valdaójafnvægi og 

hefur staða þess einkennst af kerfis- og menningarbundnum hindrunum (Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk upplifað 

mismunun og útilokun á ýmsum sviðum samfélagsins. Ríkjandi samfélagsgerð takmarkar 

möguleika fatlaðs fólks til þess að njóta grundvallarmannréttinda, líkt og ófatlað fólk. 

Menningarbundið, félagslegt og andlegt ofbeldi gagnvart fötluðu fólki er lúmskt og birtist 

sem hversdagslegt fyrirbæri í daglegu lífi einstaklinga sem fatlar fólk með skerðingar. 

Afleiðingin er því sú að fatlað fólk tekur gjarnan til sín ríkjandi viðhorf og fordóma í 

menningunni og samfélagsgerðinni. Það hefur í för með sér að fatlað fólk kann að trúa að 

það sé minna virði en aðrar manneskjur. Goodley (2011) taldi umhverfið svipta fötluðu 

fólki mennsku sinni og það knúið til þess að skilgreina sig einungis eftir líkamlegri og 

andlegri skerðingu (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011).  

1.3 Mannréttindasjónarhornið 

Mannréttindasjónarhornið á fötlun er félagslegt sjónarhorn sem leggur áherslu á 

eðlislæga reisn manneskjunnar og ef nauðsynlegt þykir er horft til líffræðilegra einkenna 

(Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2009). Lögð er áhersla á að einblína á umhverfislegar 

hindranir og uppræta þær (Helga Baldvinsdóttir og Bjargardóttir, 2014). Fötlunin er 

þannig félagslega ásköpuð og ekki eitthvað sem býr innra með einstaklingnum. Hún 
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verður til í tengslum við skilgreiningar á tilteknu viðmiði eða því sem þykir eðlilegt, það er 

ófatlað fólk. Sjónarhornið setur manneskjuna sjálfa sem miðdepil allra þeirra ákvarðanna 

sem hafa áhrif á hana og gerir samfélagið að vandamálinu (Helga Baldvinsdóttir 

Bjargardóttir, 2009). Vandamál fötlunar kemur þannig til af vangetu stjórnvalda til að 

bregðast við ólíkum þörfum fólks og samfélagslegum tilbúnum hindrunum. Stjórnvöld 

ættu að ryðja þessum hindrunum úr vegi svo allir hafi jafnan rétt, geti viðhaldið mannlegri 

reisn og sé tryggð full virðing. Samkvæmt mannréttindasjónarhorninu á fötlun á að taka 

tillit til ólíkra þarfa fólks og því er það mikill áfellisdómur á stjórnvöld að þeir 10% 

Íslendinga sem eru fatlaðir séu útilokaðir frá eðlilegri þátttöku í samfélaginu. Markmið 

mannréttindasjónarhornsins er því að skapa samfélag sem allir eru velkomnir í, án 

aðgreiningar, meta fjölbreytileika mannlífsins og virða reisn og jafnrétti allra án nokkurs 

konar mismununar. 

  

Mannréttindi fela í sér að allir menn njóti ákveðinna grundvallarréttinda sem ekki verða af 

þeim tekin og eru gild í hvaða lögsögu sem er, óháð þáttum eins og kyni, þjóðerni, 

kynþætti, fötlun og fleiru (Ólafur Páll Jónsson, 2002). Lagður er þrenns konar skilningur í 

hugtakið mannréttindi. Lagalegi skilningurinn snýr að þeim réttindum sem skilgreind eru í 

réttindaskrám og alþjóðasamþykktum. Pólitíski skilningurinn snýr að þeim réttindum sem 

æskilegt er að tryggja fólki hvort sem þau eru nefnd í alþjóðasamþykktum eða ekki. 

Siðferðilegi skilningurinn snýr að þeim réttindum sem allir menn hafa, óháð staðbundnum 

kringumstæðum líkt og samfélagsgerð og öðrum þáttum.  

 

Í mannréttindasáttmála Evrópu eru mannréttindi hvers einstaklings útlistuð (lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994). Í fyrsta kafla sáttmálans sem fjallar um 

réttindi og frelsi er greint frá því að hver einstaklingur á rétt á friðhelgi einkalífs, fjölskyldu 

og heimilis. Þar segir ennfremur að algjört bann sé við mismunun og á réttur allra 

samfélagsþegna alltaf að vera tryggður án þess að gert sé upp á milli þeirra. Mikilvægt er 

að skilgreina nánar jafnrétti, manngildi og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti þegar 

mannréttindasjónarhornið er skoðað (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Forsenda 

jafnréttis er að allar manneskjur eru óendanlega verðmætar og jafnar að verðleikum óháð 

fjölbreytileika og hversu mismunandi þær eru. Þannig er aðgreining á grundvelli 
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ómálefnalegra þátta svo sem kynþáttar, kyns, aldurs og fötlunar ekki talin á rökum reist 

og álitin ógild út frá mannréttindasjónarhorninu. Manngildi er persónulegt öryggi staðfest 

með lögum og í stjórnarskrá lýðveldis Íslands (nr. 33/1944) er fjallað um að allt fólk hafi 

sama gildi. Manngildi eða mannleg reisn er sú hugsjón sem öll mannréttindi eru byggð á 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Helga Baldvins- og Bjargardóttir og Rannveig Traustadóttir, 

2009). Sérhver manneskja skiptir máli og er takmark í sjálfu sér, en er ekki leið að 

takmarki annarra. Með þetta viðhorf að vopni er minni hætta á þeirri samfélagslegu 

tilhneigingu að skipa fólk í virðingarröð eftir framlagi þess og notagildi og útskúfa þá sem 

eru á einhvern hátt talin öðruvísi. Það er eitt af grundvallaratriðum mannréttinda að átta 

sig á því að við skiptum öll máli og við höfum sama gildi. Til að viðhalda mannlegri reisn 

þarf margt að koma til (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). Það er mikilvægt að 

sjálfræði sé alltaf viðhaldið og að frelsi fólks til eigin ákvarðanatöku sé virt, sérstaklega 

þegar kemur að fötluðu fólki. Sjálfræði er nátengt mannlegri reisn og er hugtakið sprottið 

frá hugmyndum um hinn siðferðilega frjálsa mann og rétt hans til frjálsra athafna, svo 

lengi sem hann virði rétt annarra til hins sama.  

1.4 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Það er ekki langt síðan að alþjóðasamfélagið áttaði sig á því að almennar 

alþjóðasamþykktir og löggjafir duga ekki til að tryggja réttarstöðu fatlaðs fólks (Helga 

Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2014; samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, 2007). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var samþykktur 

árið 2006 og markaði söguleg tímamót í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks. 

Samningurinn varð til vegna mótmæla fatlaðs fólks á stöðu sinni og vegna þeirra 

menningarbundnu niðurlægjandi viðhorfa sem gefa til kynna að það sé gallað, ófært um 

að taka eigin ákvarðanir, hafa skoðanir og stjórna eigin lífi. Samningurinn fjallar um rétt 

fatlaðs fólks til menntunar, heilbrigðis, atvinnu og annarra almennra réttinda 

(samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Markmiðið með 

samningnum er að efla, verja og tryggja það að allt fatlað fólk fái að njóta mannréttinda 

og grundvallarfrelsis. Með undirritun hafa íslensk stjórnvöld skuldbundið sig til að vinna 

eftir samningnum og er litið til þessa samnings sem leiðarljóss í málefnum fatlaðs fólks. 

Samningurinn kveður meðal annars á um að öll aðildarríkin skuli stefna að því að koma á 
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menntakerfi á öllum skólastigum án aðgreiningar. Samkvæmt samningnum á að koma til 

móts við þarfir og áhuga sérhvers einstaklings og á þetta ekki síður við um þátttöku í 

námi á öllum skólastigum. Tilgangur samningsins er að stuðla að jafnrétti fatlaðs fólks og 

fullgildri þátttöku þess í samfélaginu.  

Mikilvægt er að fagfólk sem og aðrir samfélagsþegnar geri ekki neitt sem fer gegn inntaki 

sáttmálans þrátt fyrir að hann sé ekki lögfestur hér á landi. Lagaleg og siðferðileg ábyrgð 

fagfólks, til dæmis þroskaþjálfa er mikilvæg til að þroska samfélagið gegn fordómum sem 

brjóta oft í bága við lögin. Vandamál fatlaðs fólks koma að mestu til vegna samfélagslegra 

hindrana en ekki vegna skerðingu einstaklingsins (Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 

2014). Því er mikilvægt að í störfum sínum þrýsti þroskaþjálfar á að mannréttindum sé 

fylgt. 

1.5 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

Genfaryfirlýsing Þjóðarbandalagsins frá árinu 1924 er fyrsta viðurkennda yfirlýsingin um 

vernd og umönnun barna og markar hún upphafið á umræðu um vernd og velferð þeirra 

(Þórhildur Líndal, 2007). Árið 1989 var samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Samningurinn hefur það markmið að standa vörð um tiltekin grundvallarmannréttindi 

barna ásamt því að tilgreina skyldur aðildarríkjanna til að stuðla að velferð þeirra. Í 

samningnum er lögð áhersla á að börn njóti umhyggju, sérstakrar verndar og þau séu 

virkir þátttakendur í samfélaginu en jafnframt að velferð þeirra sé höfð í fyrirrúmi 

(Þórhildur Líndal, 2007). Árið 2013 var samningurinn lögfestur á Íslandi og er það 

mikilvægur liður í að samningnum sé beitt í auknum mæli fyrir rétti (Umboðsmaður 

barna, e.d.).  

Réttur barna til menntunar kemur skýrt fram í samningnum (lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Aðildarríkin eiga að koma á 

skyldu til ókeypis grunnmenntunar, stuðla að og veita kost á framhaldsmenntun og 

viðeigandi aðstoð til þess. Í því getur falist að upplýsingar séu aðgengilegar eða ráðgjöf 

um náms- og starfsval. Þá er aðildarríkjum skylt að stuðla að reglulegri skólasókn og 

draga úr brottfalli nemenda. Menntun barns skal beinast að því að rækta persónuleika, 

hæfileika, andlega og líkamlega getu barna og móta hjá þeim virðingu fyrir 
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mannréttindum og mannfrelsi. Einnig skal menntun beinast að því að móta virðingu fyrir 

foreldrum og menningarlegri arfleið þeirra sem og menningu annarra, undirbúa börn 

fyrir að lifa ábyrgu lífi í frjálsu og fjölbreyttu þjóðfélagi í náttúrulegu umhverfi mannsins.  

Aðildarríkin skulu viðurkenna að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta 

fullsæmandi lífs, við aðstæður þar sem virðing er borin fyrir barninu og stuðlað er að 

sjálfsbjörg og virkni þess í samfélaginu (lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013). Þá á að tryggja að fatlað barn hafi í raun aðgang að og 

njóti menntunar sem og að stuðlað sé að félagslegri aðlögun og þroska þess. 

Aðildarríkjunum er skylt að skiptast á viðeigandi upplýsingum sem nýst geta fötluðu 

fólki, þar á meðal um menntun og atvinnuhjálp, sem miða að því að ríkin geti bætt færni 

sína og aflað reynslu. 

Samningurinn hefur nýlega verið lögfestur hér á landi og því ljóst að breytingar þurfa að 

eiga sér stað í stjórnkerfinu til þess að hægt sé að fylgja honum að fullu (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Sem dæmi þá þarf að tryggja öllum börnum menntun við hæfi með þar til 

gerðum breytingum á skólakerfinu, þar með talið að sinna þörfum þeirra með þjónustu 

við hæfi.  

1.6 Niðurlag 

Í kaflanum var gerð grein fyrir veruleika fatlaðs fólks eins og hann birtist í dag en líkt og 

aðrir minnihlutahópar hefur fatlað fólk þurft að upplifa mikið valdaójafnvægi og hefur 

staða þess einkennst af kerfis- og menningarbundnu ofbeldi. Mikilvægt er að vera 

meðvituð um hinar duldu kerfislægu hindranir sem birtist fötluðu fólki og koma til vegna 

mannlegra gjörða þar sem það hefur orðið til þess að tækifæri og mannréttindi fatlaðs 

fólk hefur verið skert. Skilgreiningar á fötlun skipta máli í umræðunni um 

mannréttindavernd. Félagslegur skilningur á fötlun eða mannréttindasjónarhornið er 

ríkjandi í dag en það felur í sér að skerðing er eðlilegur hluti af fjölbreytileika 

samfélagsins þar sem mikilvægt er að taka mið af ólíkum þörfum einstaklinga. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk hefur það markmið að standa 

vörð um þetta sjónarhorn og þar af leiðandi réttindi fatlaðs fólks. Samningurinn er 

leiðarvísir að því hvernig við getum skapað samfélag fyrir alla.  
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2 Réttindi í grunnskólum 

Í þessum kafla verður fjallað um þau réttindi sem fatlaðir nemendur eiga í grunnskólum 

samkvæmt réttindaskrám. Horft verður til laga og ríkjandi menntastefnu um skóla án 

aðgreiningar þar sem öll börn eiga rétt á að ganga í almennan skóla án aðgreiningar (lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Jafnframt munum við fjalla um rétt barna til að njóta 

einstaklingsmiðaðarar menntunar og viðeigandi stuðning til þess.  

2.1 Skóli án aðgreiningar 

Líkt og fram hefur komið eiga öll börn jafnan rétt á að ganga í almennan skóla (lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). Það þýðir meðal annars að fötluð börn eiga rétt á að stunda 

nám í almennum bekk án aðgreiningar, óski þau þess. Lögð er áhersla á vissa starfshætti 

innan grunnskólans og má þar nefna umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, lýðræðislegt 

samstarf, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Eins og fram kemur í 

lögum um grunnskóla á aldrei að mismuna neinum vegna fötlunar og eru því allir 

grunnskólar landsins skyldugir til að taka við börnum, hvort sem þau eru fötluð og ófötluð 

(aðalnámsskrá grunnskólana, 2011). Öll börn eiga því að njóta sömu réttinda til 

menntunar og tækifæra til náms í samræmi við gildandi lög og menntastefnu. Í 

aðalnámskrá grunnskólanna er lögð áhersla á heildstæða menntastefnu (aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). Fjölbreytni skal höfð í forgrunni og lagt er upp með að skólarnir beiti 

sér fyrir alhliða þroska, velfarnaði og menntun. Ótrautt á að beita sér fyrir velferð og 

vellíðan barna með tilliti til fjölbreytts hóps sem stundar nám í skólanum, óháð efnahag 

eða aðstæðum. Nemendur innan skólans eiga rétt á þeirri kennslu sem þeim hentar 

hverju sinni og þarf námsumhverfið bæði að vera hvetjandi og taka mið af þörfum hvers 

nemanda fyrir sig.  

 

Eftir að sveitarfélög tóku við rekstri grunnskólanna árið 1996 urðu miklar breytingar á 

innra og ytra starfi grunnskólanna (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). Það gerði skólum 

kleift að þróast í ýmsar hugmyndafræði- og kennslufræðilegar áttir sem dró úr þeirri 

einsleitni sem einkennt hafði íslenska grunnskóla. Í kringum árið 2000 fór sérskólum að 

fækka og sérhæfðar deildir innan almennra grunnskóla fóru að líta dagsins ljós. Með þeim 
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hefur þroskaþjálfum fjölgað í almennum grunnskólum og sinna þeir fyrst og fremst 

þörfum fatlaðra nemenda (Huldís Franksdóttir Daly, 2007). Hugtakið skóli án aðgreiningar 

kom fyrst fram í stefnu fræðsluráðs Reykjavíkurborgar árið 2002. Frá árinu 2008 hefur 

skóli án aðgreiningar verið opinber menntastefna og felur hún í sér lýðræði, réttlæti og 

jafnan rétt til góðrar menntunar (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Stefnan byggir á þeirri 

hugsun að sigrast eigi á hvers kyns hindrunum til menntunar sem fela í sér aðgreiningu og 

útilokun. Aðgengi, fordómar og viðhorf geta átt stóran þátt í því hvort og hvernig fatlaður 

einstaklingur getur orðið fullgildur þátttakandi í skólasamfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  

 

Mikil áhersla hefur verið lögð á jafnan rétt allra barna til náms síðustu áratugi og urðu 

mikil þáttaskil þegar Salamanca yfirlýsingin var gefin út árið 1994 (Salamanca yfirlýsingin 

og rammaáætlun um aðgerðir vegna nemenda með sérþarfir, 1994). Í yfirlýsingunni 

kemur fram að þrátt fyrir að börn séu eins mismunandi eins og þau eru mörg hafi þau öll 

sína sérstöðu þegar kemur að áhugamálum, hæfileikum eða námsþörfum. Yfirlýsingin 

felur það í sér að sérhver einstaklingur, þar með talið fötluð börn, eigi rétt á námi við hæfi 

og gert er ráð fyrir að ákveðnar umbætur eigi sér stað í núverandi skólakerfi til þess að 

þessar breytingar geti átt sér stað. Í yfirlýsingunni segir meðal annars að einstaklingar 

með sérþarfir skuli hafa aðgang að menntun í almennum skóla og að mæta eigi þörfum 

þeirra með kennsluaðferðum sem taka mið af barninu (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010). 

Jafnframt segir að almennir skólar séu virkasta aflið til að takast á við mismunun, móta 

umhverfið á þann veg að fötluðum börnum sé tekið með opnum örmum og móta 

samfélag án aðgreiningar. Til þess að koma til móts við þessa nýju nemendur í 

skólakerfinu jókst sérkennsla til muna og fjölgaði því læknisfræði- og sálfræðilegum 

greiningum. Þetta má tengja við læknisfræðilegan skilning á fötlun sem birtist í 

skólaumhverfinu þannig að litið er á menntun ófatlaðra nemenda sem venjulega en 

menntun fatlaðra nemenda sem öðruvísi og þurfi að meðhöndla á annan máta (Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2010). 

 

Samkvæmt lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskólanna (2011) 

eiga allir skólar að hafa innleitt hugmyndafræðina um skóla án aðgreininga. Hinsvegar er 
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stofnanamenning ákveðinna skóla oft yfirsterkari stefnunni um skóla án aðgreiningar og 

er henni því ekki fylgt (Börkur Hansen, 1994). Stofnanamenning er hugtak sem lýsir sér 

þannig að stofnanir, til dæmis skólar, hafi ákveðna menningu og gildi sem eru til staðar 

innan stofnunarinnar sem erfitt getur reynst að breyta. Það þarf að aðlaga nýja 

hugmyndafræði og breytingar að menningu stofnunarinnar svo að framfarir geti orðið 

innan hennar.  

2.2 Sérskólar og sérdeildir 

Grunnskólar Reykjavíkurborgar eiga allir að vera skólar margbreytileikans, einnig sérskólar 

og sérdeildir (skóla- og frístundasvið Reykjavíkur, 2012). Í Reykjavík eru starfandi tveir 

sérskólar, Klettaskóli og Brúarskóli ásamt nokkrum sérúrræðum innan almennra 

grunnskóla. Hlutverk sérskóla og sérúrræða er að veita skilgreindum nemendahópum 

sérhæft umhverfi til náms (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Mikil áhersla er á að náms- og 

kennsluhættir séu sveigjanlegir og henti hverjum nemanda fyrir sig í öllum skólum 

borgarinnar til þess að nemendur geti sótt nám í sinn heimaskóla, kjósi þeir það. 

Mikilvægt er að góð og sýnileg tengsl séu milli almennra grunnskóla, sérskóla og sérdeilda 

og að starfsfólk hafi aðgengi að þekkingu og reynslu annarra skóla til að þetta sé 

raunhæfur möguleiki. Sérskólarnir og sérúrræðin gegna í því skyni mjög stóru hlutverki 

þar sem þeir eru ráðgjafarskólar. Hlutverk þeirra er að veita starfsfólki almennra 

grunnskóla stuðning og kennslufræðilega ráðgjöf (lög um grunnskóla nr. 91/2008; 

reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskóla nr. 584/2010). 

2.3 Sérfræðiþjónusta 

Sveitarfélögin eiga að tryggja að veitt sé sérfræðiþjónusta í grunnskólum, ákveða 

fyrirkomulag hennar og sjá til þess að hún fari fram innan skólanna (reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskóla nr. 584/2010). Sérfræðiþjónusta felur í sér stuðning við nemendur og 

fjölskyldur þeirra, sem og stuðning við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þess. Þá á 

sérstaklega að gera ráð fyrir rými fyrir sérfræðiþjónustu vegna barna með sérþarfir og 

vinnuaðstöðu starfsfólks. Börn sem þurfa sérstaka aðstoð, að mati viðurkenndra 

greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan skólans (lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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Þjónustan skal veitt undir handleiðslu sérfræðinga, samkvæmt ákvörðun skólastjórnanda 

og sérfræðiþjónustu í samráði við foreldra. Þroskaþjálfar, meðal annarra fagstétta gætu 

komið að þjónustu við barnið.  

 

Í upphafi grunnskólagöngu nemenda eru gerðar athuganir á nemendum til að tryggja 

kennslu og námsaðstoð við hæfi (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar skal líka fara fram 

greining á sálrænum og félagslegum erfiðleikum sem hafa áhrif á nám nemenda. Allar 

athuganir eru þó gerðar í samráði við foreldra auk þess sem þeir geta óskað eftir 

greiningu. Greining getur komið að góðum notuð til að barnið fái þá aðstoð sem það hefur 

þörf á. Hinsvegar er líka hætta á að greiningin gefi stimpil um afbrigðilegheit og að komið 

verði öðruvísi fram við barnið vegna þess. 

2.4 Niðurlag 

Öll börn eiga að njóta sömu réttinda til menntunnar sem og tækifæri til náms, í samræmi 

við gildandi lög og menntastefnu. Skóli án aðgreiningar er sú menntastefna sem er við lýði 

í dag og ýtir hún undir rétt fatlaðra nemenda til að stunda nám í almennum grunnskólum. 

Börn sem þurfa sérstaka aðstoð eiga rétt á viðeigandi sérfræðiþjónustu til að stunda sitt 

nám. Þrátt fyrir rétt barna til að ganga í almennan skóla er stofnanamenning ákveðinna 

skóla yfirstekari stefnunni um skóla án aðgreiningar sem leiðir til þess að nemendur njóta 

ekki viðeigandi stuðnings í námi. Leggja þarf áherslu á að náms- og kennsluhættir séu 

sveigjanlegir og henti hverjum nemanda fyrir sig. Þá er mikilvægt að hafa umburðarlyndi, 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, umhyggju og virðingu fyrir manngildi að 

leiðarljósi líkt og er gert grein fyrir í hugmyndafræði skóla án aðgreingar. 
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3 Hindranir í grunnskólum 

Í þessum kafla skoðum við rannsóknir sem beina sjónum að framkvæmd skóla án 

aðgreiningar og þeim kerfislægum hindrunum sem birtast í skólakerfinu. Við skoðuðum  

rannsóknir Önnu Kolbrúnar Árnadóttur (2010), Grétars L. Marinóssonar (2007), 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006), Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur 

(2014) ásamt skýrslu Kristjönu Jokumsen og Rannveigar Traustadóttur (2014), Fordómar 

og félagsleg útskúfun. Samantekt á stöðu fatlaðs fólks eins og hún birtist í íslenskum 

rannsóknum frá árunum 2000-2013,  og byggir þessi umfjöllun þessa kafla að miklu leyti á 

þeim. Við fjöllum sérstaklega um einstaklingsmiðað nám, kennsluumhverfi og viðhorf 

fagfólks og foreldra til skóla án aðgreiningar og fatlaðra nemenda. Þá greinum við frá 

upplifun þroskaþjálfa af störfum sínum í grunnskólum og skilning annarra á því. 

3.1 Einstaklingsmiðað nám og kennsluumhverfi 

Áhersla á einstaklingsmiðað nám hefur verið áberandi í skólastefnum undanfarin áratug 

(Anna Kristín Sigurðardóttir, 2014). Stefnurnar eiga við í öllum þáttum skólastarfs og þar á 

meðal í hönnun skólabygginga og námsumhverfis. Umhverfið skiptir sköpum til þess að 

stuðla að þátttöku barna í skólastarfi. Rými og tímar sem ekki fylgdu ákveðnu formi, líkt 

og til dæmis útisvæði skóla, reyndust nemendum með hreyfihömlun erfiðari en 

fastmótaðir skyldutímar innan skólabygginga samkvæmt íslenskum rannsóknum. Nýjar 

skólabyggingar eiga að hafa sameiginleg rými fyrir mismunandi verkefni og hópastarf. Því 

hafa opin og stór kennslurými verið að koma í stað lokaðra kennslurýma með hliðsjón af 

einstaklingsmiðuðu námi og teymisvinnu kennara. Þó hefur ekki verið tekið tillit til þess að 

þetta fyrirkomulag hentar ekki öllum, þrátt fyrir áhersluna á einstaklingsmiðað nám. Þarfir 

nemenda eru mismunandi og er það meðal annars námsefnið sem hefur áhrif á það hvort 

nemandi sé virkur þátttakandi í tímum (Kristjána Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 

2014).  

3.2 Viðhorf til skóla án aðgreiningar, fatlaðra nemenda og þroskaþjálfa 

Fagfólk hefur ólíkar hugmyndir um hvað felst í hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og 

hvernig hún skuli framkvæmd. Í rannsókn Önnu Kolbrúnar Árnadóttur (2010) um viðhorf 
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kennara og skólastjórnenda til skóla án aðgreiningar kemur fram að viðhorfið var almennt 

jákvætt. Skólastjórnendur töldu hugmyndafræði skóla án aðgreiningar mjög jákvæða og 

að þróunin væri góð þar sem fatlaðir einstaklingar geta frekar leitað réttar síns innan 

skólakerfisins. Hins vegar virtist skilningur skólastjórnenda á hugmyndafræðinni um skóla 

án aðgreiningar vera takmarkaður. Meginskilningur skólastjórnenda var sá að það er 

réttur barna að ganga í almenna skóla. Ekki var jafn skilningur á þörfinni fyrir sveigjanlegt 

og fjölbreytt námsefni eða að vera í bekk með jafnöldrum sínum. Þetta gerir það að 

verkum að engin samstaða er um framkvæmd hennar og verður hún þar af leiðandi 

flóknari (Kristjána Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Jafnframt fylgir 

hugmyndafræðinni engin aðgerðaráætlun sem verður til þess að þátttaka fatlaðra 

nemenda fer eftir umhverfi og aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig en ekki áætlun eða 

mótaðri stefnu.  

 

Skerðing nemendans er ekki algildur áhrifavaldur á hversu vel eða illa nemandanum 

gengur í skólanum, umhverfi og aðstæður hafa ekki síður áhrif. Rannsóknir sem skoðuðu 

fordóma og félagslega aðgreiningu sýndu að þessir þættir birtust meðal annars í 

neikvæðum viðhorfum fagfólks gagnvart hugmyndafræðinni og einstaklingsmiðuðu námi. 

Þetta viðhorf birtist í rannsókn Amalíu Björnsdóttur og Kristínar Jónsdóttur (2014) en 

niðurstöður þeirra sýndu að viðhorf til fatlaðra nemenda var fremur neikvætt og vildi um 

helmingur grunnskólakennara aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra nemenda. Fordómar 

gagnvart nemendum með þroskahömlun getur til dæmis birtst þannig að þeir eigi heima 

með sínum líkum í sérdeildum, þar sem skerðingin er talin auka álag á vinnu kennara 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Það má færa rök fyrir því að þetta 

stafi vegna þekkingarleysis fagfólks á námi fatlaðra barna.  

 

Í samantekt Kristjönu Jokumsen og Rannveigar Traustadóttur (2014) á íslenskum 

rannsóknum kemur fram að þó svo að stefnan um skóla án aðgreiningar hafi verið 

samþykkt og lögleidd þá er henni víða ekki framfylgt í daglegu starfi skólanna og því búa 

margir fatlaðir nemendur enn við fordóma og félagslega útskúfun frá skólasamfélaginu og 

jafnöldrum sínum. Meirihluti foreldra vildu að börn sín færu í almennan skóla fremur en 

sérskóla og sögðu hátt hlutfall þeirra foreldra að þau hefðu valið sérdeildir í almennum 
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skóla fyrir börn sín, væru þær til (Grétar L. Marinósson, 2007). Ástæðan er sú að 

foreldrarnir treystu ekki fyrirkomulaginu sem er til staðar í almennum bekkjum vegna 

tilhneigingu til útskúfunar í skólasamfélaginu. Almennt er vel tekið á móti nemendum 

með þroskahömlun í skóla en í einstaka tilvikum lenda foreldrar í því að skólastjórnendur 

þvertaki fyrir að taka við nemanda á grundvelli þess að skortur sé á menntuðu starfsfólki 

og viðeigandi kennsluaðstöðu. Þetta birtist meðal annars í því að þegar kröfur til nemenda 

með þroskahömlun er varða nám voru skoðaðar kom í ljós að þær voru sambærilegar eða 

minni en til annarra nemenda. Á öllum skólastigum höfðu foreldrar áhyggjur af því að 

barn þeirra tæki of litlum framförum vegna takmarkaðrar þjónustu skólans og má til 

dæmis nefna skort á sérkennslu og viðeigandi námsefni. Hræðsla foreldra á að vissu leyti 

við rök að styðjast þar sem rannsóknir sýna að fatlað fólk er lítils metinn hópur og lítill 

skilningur á að fólk hefur ólíkan bakgrunn (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006).  

 

Færa má rök fyrir því að auka þurfi skilning á því að nálgast þurfi fólk með ólíkum hætti út 

frá bakgrunni þess (Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006). Það má meðal annars sjá þar 

sem enn er verið að kenna fólki með sama hætti, með sama námsefni og sömu viðmið. 

Sumir nemendur hafa ekki möguleika á að ná þessum viðmiðum vegna þess að ekki er 

gert ráð fyrir frávikum frá hinu dæmigerða, nema að mjög litlu leyti. Það virðist sem svo 

að þessir einstaklingar fái að vera í skólanum vegna réttar þeirra á því en ekki er gert ráð 

fyrir raunverulegum framförum. Það má sjá á því að ekki er til viðeigandi námsefni sem 

hæfir þörfum allra nemenda. Það fer eftir því hver hefur umsjón með nemendum með 

sérþarfir hvort námsefni við hæfi sé búið til. Þessi viðhorf endurspegla viðhorf til 

þroskaþjálfa og gera sumir lítinn mun á þeim og stuðningsfulltrúum. Það getur gert 

starfsaðstæður erfiðar fyrir þroskaþjálfa og gerir þeim erfiðara um vik að sinna þeirri 

réttindagæslu sem þörf er á, líkt og stendur í starfs- og siðareglum þeirra.  

 

Í könnun fagfélags þroskaþjálfa (2008) fannst þroskaþjálfum fag þeirra og þekking ekki 

metin að verðleikum heldur virtust þeir vera settir til jafns við ófagmenntaða 

stuðningsfulltrúa í skólum. Þroskaþjálfarnir í grunnskólunum virtust almennt taka þátt í 

stefnumótun, nýta sér fagleg verkfæri og sækja símenntun í meira mæli en þroskaþjálfar á 

öðrum starfsvettvangi. Meirihluti þroskaþjálfa taldi þó jákvætt viðhorf ríkja í sinn garð 
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innan skólans, sérstaklega frá skólastjórum og yfirmönnum sérkennslu en nokkuð minna 

frá kennurum og öðru starfsfólki skólans. Þekkingarleysi á störfum þroskaþjálfa og ytri 

aðstæður, svo sem grunnskólalög og hefðir í skólastarfi réðu þar mestu að þeirra mati. 

Mikil breyting til batnaðar hefði þó orðið undanfarin ár vegna aukins sýnileika 

þroskaþjálfa í grunnskólum.  

 

Á starfsdögum þroskaþjálfa kom fram að flestir skólastjórnendur eru kennaramenntaðir 

og þekkja störf þroskaþjálfa ekki nægilega vel (Bryndís Guðmundsdóttir, 2007). Það sama 

á við um annað starfsfólk innan skólans. Oft er skortur á skilningi milli kennara og 

þroskaþjálfa og kemur það meðal annars til vegna þess að störf þroskaþjálfa eru ekki nógu 

skilvirknilega útskýrð og skilgreind opinberlega. Þroskaþjálfar gegna ráðgjafahlutverki í 

skólanum þar sem kennarar hafa oft takmarkaða vitneskju um sérþarfir barna. 

Upplýsingastreymi þarf að vera gott til allra starfsmanna skólans varðandi störf 

þroskaþjálfans svo að allir hafi skilning á þeim ramma sem þroskaþjálfinn starfar innan og 

hvaða hlutverki hann gegnir. Þar skín mikilvægi starfslýsinga í gegn. Því miður eru þessar 

upplýsingar oft ekki til á blaði og eru ekki aðgengilegar.  

 

Minnihluti foreldra fatlaðra barna hafði mætt neikvæðu viðhorfi frá skólastjórnendum í 

rannsókn Önnu Kolbrúnar (2010). Þeir foreldrar sem upplifðu neikvætt viðhorf fengu þær 

upplýsingar að ekki væri nægilegt fjármagn né þekking til að koma til móts við þarfir 

barnsins. Í dag eru þroskaþjálfar ekki með fasta stöðu innan skólanna og er því ekki skylda 

að ráða þá til starfa. Það fer því helst eftir áhuga skólastjórnenda og fjármagni hvort 

þroskaþjálfar starfa innan grunnskólanna. Auðveldara væri að koma til móts við þarfir 

barnsins ef þroskaþjálfar hefðu fasta stöðu innan þeirra. Þó að minni hluti skólastjórnenda 

sjái sér ekki fært um að mæta þörfum nemenda með sérþarfir þá er þeim skylt að gera 

það samkvæmt lögum. Fatlaðir nemendur eiga sinn rétt á að ganga í sama skóla og aðrir 

nemendur og fá þá aðstoð sem þeir þurfa. 

3.3 Niðurlag 

Rannsóknir sýna að margir þættir stuðla að kerfislægum hindrunum fyrir fatlaða 

nemendur. Niðurstöður þeirra sýna að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gengur ekki 

upp í íslensku skólakerfi af mörgum og flóknum ástæðum. Í því skyni má meðal annars 
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nefna illa samræmda opinbera stefnumótun, skort á samstarfi fagstétta og þjónustukerfa, 

ósveigjanleika á kennslu- og starfsháttum, reynsluleysi á kennslu fatlaðra nemenda, fjölda 

nemenda í bekkjum, lélegt aðgengi, skort á tækjabúnaði og fjármagni. Jafnframt hefur 

viðhorf sem lítur á fjölbreytni sem vandamál mikil áhrif á hvers vegna erfitt sé að innleiða 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Í dag er félagslega sjónarhornið á fötlun ríkjandi en 

það leggur áherslu á að einstaklingurinn sé ekki vandamálið heldur sé það umhverfið sem 

þarfnast breytinga til að allir geti lifað til jafns í samfélaginu. Ljóst er að það eru margar 

kerfislægar hindranir í grunnskólasamfélaginu og erfitt að benda á einn þátt sem orsakar 

hvers vegna hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar virkar ekki sem slík. 
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4 Þroskaþjálfar í grunnskólum 

Í þessum kafla verður fjallað um meginhlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum, þá sérstaklega 

réttindagæsluhlutverk hans. Einnig verður fjallað um þann hugmyndafræðilegan grunn 

sem stéttin starfar eftir sem byggir á sameiginlegri starfskenningu þroskaþjálfa, lögum, 

reglugerðum og mannréttindasáttmálum.  

4.1 Hugmyndafræði þroskaþjálfa  

Þroskaþjálfastéttin sem fagstétt hefur sameiginleg viðmið sem fela í sér sameiginlega 

hugmyndafræði, hugtök, fræðilegan grunn, markmið og skilgreind hlutverk sem 

fagþekking þeirra byggir á (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Þroskaþjálfar eru menntaðir 

til að starfa með fólki sem býr við ýmsar skerðingar á öllum aldri. Þroskaþjálfar vinna 

samkvæmt reglugerð um menntun, réttindi og skyldur þroskaþjálfa og skilyrði til að hljóta 

starfsleyfi (nr.1120/2012), lög um heilbrigðisstarfsmenn (nr. 34/2012), siðareglum og 

starfskenningu þroskaþjálfa (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.). Jafnframt ber þeim að starfa 

eftir lögum um málefni fatlaðs fólks (nr. 59/1992) og samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (2007). Auk þess starfa þeir eftir lögum og reglugerðum á hverjum 

starfsvettvangi fyrir sig. Í þessum réttindaskrám er að finna upplýsingar um réttindi og 

skyldur þroskaþjálfa. Megininntak þeirra grundvallast af mestu leyti af jafnræði, virðingu 

fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins. Þroskaþjálfar skulu stuðla að 

auknum lífsgæðum og virkri þátttöku fatlaðs fólks í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 

e.d.). Hann skal sinna störfum sínum af heilindum og trúmennsku í samræmi við þær 

faglegu kröfur sem gerðar eru til stéttarinnar á hverjum tíma. Auk þess eru faglegar kröfur 

og ábyrgð þroskaþjálfans að þekkja skyldur sínar og virða þær ásamt því að viðhalda 

þekkingu sinni og tileinka sér nýjungar í starfi. 

 

Samhliða þessum almennu ákvæðum starfa þroskaþjálfar í grunnskólum eftir lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008), aðalnámskrá grunnskóla (2011), samningi Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins (2013), reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum (nr. 584/2010) og reglugerð um 
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nemendur með sérþarfir í grunnskóla (nr. 585/2010). Þessi lagaákvæði snúa öll að 

þjónustu sem nemendur eiga rétt á innan skólakerfisins sem þroskaþjálfar þurfa að standa 

vörð um. Ekki eru til nein sérstök lög eða reglugerðir um hlutverk þroskaþjálfa í 

grunnskólum. Í grunnskólalögum (nr. 91/2008) segir að koma skuli til móts við sérþarfir 

nemenda en hvergi er þó tilgreint hver það er sem skuli veita nemendum þá þjónustu. 

Þroskaþjálfar eru sérfræðingar í þjónustu við fatlað fólk og má því færa rök fyrir að þeir 

séu hæfastir til þess að sinna þessum hópi nemenda (Huldís Franksdóttir Daly, 2007). Þeir 

eru þó ekki með fastar, lögverndaðar stöður í grunnskólum. 

4.2 Starfshlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum 

Undanfarna áratugi hafa störf og starfsvettvangur þroskaþjálfa tekið miklum breytingum 

(Berglind Bergsveinsdóttir, 2013). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, hugmyndafræði um sjálfstætt 

líf, yfirfærsla á málefnum fatlaðs fólks frá ríki yfir til sveitarfélaga og ný aðalnámskrá 

grunnskólanna eru þættir sem hafa haft áhrif á starfsvettvang og starfsþróun þroskaþjálfa 

innan skólakerfisins. Þroskaþjálfar eru fremur ný fagstétt innan veggja grunnskólanna og 

fer þeim ört fjölgandi ásamt því að þeir eru sífellt að öðlast meiri viðurkenningu (Huldís 

Franksdóttir Daly, 2007). Tilkoma þroskaþjálfa inn í grunnskóla landsins er oft tengd við 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þegar skóli án aðgreiningar varð opinber 

menntastefna hér á landi var reynt að koma til móts við fötluð börn innan veggja skólans í 

staðin fyrir að setja þau öll í sama mótið og aðgreina þau frá samnemendum sínum. Til að 

átta sig betur á stöðu og hlutverki fagstéttarinnar þarf að skoða í hverju störfin felast 

(Ingólfur Á. Jóhannesson, 1999).  

 

Störf þroskaþjálfa í grunnskólum eru margvísileg (Ingólfur Einarsson, 2008). Þroskaþjálfar 

eru ráðgefandi fyrir alla aðra starfsmenn skólans og veita þeim fræðslu og ráðleggingar til 

þess að samræma vinnubrögð og veita nemendum bestu þjónustu sem völ er á. Þá getur 

þroskaþjálfinn veitt fræðslu og stuðning bæði til nemenda og fjölskyldna. Eitt stærsta og 

mikilvægasta hlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum er að vera málsvari nemenda sinna 

(Huldís Franksdóttir Daly, 2007). Með þessu réttindagæsluhlutverki eru þeir að vinna 

samkvæmt lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk (nr. 88/2011). Markmið laganna er að 

tryggja fötluðu fólki viðeigandi stuðning við gæslu réttinda sinna. Niðurstöður 
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langtímarannsóknar á stöðu íslenskra þroskaþjálfa leiddu meðal annars í ljós að flestir 

þroskaþjálfarnir sem rætt var við og störfuðu á sviði barna og unglinga töluðu um að 

réttindagæsluhlutverk sitt og meginmarkmið fælust helst í því að stuðla að þátttöku 

barnanna í almennu skóla- og frístundastarfi (Kristín Lilliendahl og Vilborg Jóhannsdóttir, 

2013). Flestir viðmælendurnir nefndu að hlutverk sitt á sviði réttindagæslu hafði aukist 

vegna niðurskurðar í málaflokki fatlaðs fólk og sterkari vitundar um mannréttindaáherslur 

í starfi. Þá voru flestir sammála að hlutverk þeirra væri að stuðla að fullgildri þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu.  

 

Í grunnskólanum þarf því þroskaþjálfinn að þekkja vel til réttinda fatlaðra nemenda og 

vera á varðbergi gagnvart því að skólinn mæti ólíkum þörfum þeirra (Kristín Lilliendahl og 

Vilborg Jóhannsdóttir, 2013). Þroskaþjálfanum ber ávallt að hafa hagsmuni nemandans í 

fyrirrúmi og reynir hann eftir fremsta megni að beita sér fyrir jafnrétti og jákvæðu viðmóti 

í garð fatlaðs fólks. Önnur störf þroskaþjálfa fela í sér að sjá um gerð einstaklingsnámskrár 

sem og að aðlaga námsefni og námsumhverfi að hverjum og einum nemanda (Huldís 

Franksdóttir Daly, 2007). Helstu verkefni hans eru að framkvæma hæfnis- og þroskamat, 

áætla þjálfunaraðstæður, búa til gögn eða finna gögn sem henta nemandanum, vinna að 

markmiðum og endurskoða þau ef þess þarf (Menntasvið, 2006). Teymisfundir eru einnig 

mikilvægur liður í störfum þroskaþjálfa til þess að veita nemandanum heildræna þjónustu. 

Mikil samvinna þverfaglegra aðila og aðstandanda barnsins fylgir teymisvinnu. 

Starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum ættu að tilgreina öll ábyrgðarhlutverk hans í 

starfi.  Þó er það svo að lítið er um starfslýsingar þroskaþjálfa í grunnskólum enda erfitt að 

tilgreina hvað felst í svo fjölbreyttu starfi sem getur verið mismunandi dag frá degi. 

4.3 Niðurlag 

Þroskaþjálfastéttin starfar eftir sameiginlegum hugmyndafræðilegum grunni, lögum og 

reglugerðum sem fela í sér jafnræði, virðingu fyrir mannhelgi og sjálfsákvörðunarrétti 

einstaklingsins. Þá stuðla þroskaþjálfar að auknum lífsgæðum og virkri þátttöku fatlaðs 

fólks í samfélaginu. Þroskaþjálfar eru fremur ný fagstétt innan veggja grunnskólana og er 

tilkoma þeirra tengd við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Störf þroskaþjálfa í 

grunnskólum eru margvísleg en má þar helst nefna réttindagæsluhlutverk þeirra við að 
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tryggja fötluðum nemendum þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. Jafnframt má nefna 

ráðgefandi hlutverk þeirra sem og einstaklingsmiðaða vinnu með börnum. 
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5 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um tilgang og markmið rannsóknarinnar. Gert verður grein 

fyrir rannsóknarspurningum, þátttakendum, undirbúningi og framkvæmd. Þá munum við 

fjalla um réttmæti rannsóknarinnar.  

5.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er þríþætt. Það er að beina sjónum að þeim kerfislægu 

hindrunum sem fatlaðir nemendur mæta innan grunnskólans. Jafnframt að varpa ljósi á 

árangursríkar leiðir til að sporna við þessum hindrunum. Að lokum að skoða sýn 

þroskaþjálfa í grunnskólum á stöðu mála og lausnir út frá þeirra faglegu sjónarmiðum. Til 

þess að nálgast meginmarkmið okkar settum við fram undirmarkmið í formi spurninga 

sem við leituðum svara við í gegnum rannsóknina: 

 Hver er réttur fatlaðra ungmenna í íslensku skólakerfi? 

 Hverjar eru birtingarmyndir kerfislægra hindrana í skólakerfinu? 

 Hverjar eru forsendur þessarra hindrana og hvernig er hægt að koma í veg fyrir 

þær?  

 Hvert er meginhlutverk þroskaþjálfa í grunnskólum í dag og á hvaða 

hugmyndafræðilegum grunni starfa þeir? 

 Hvaða hugmyndir hafa þroskaþjálfar um stöðu mála í grunnskólum og hvaða 

lausnir speglast í þeirra faglegu sjónarmiðum? 

 

Spurningar sem við notuðum í viðtölum höfðu það markmið að draga fram áherslur og 

upplifanir viðmælenda á kerfislægum hindrunum og hugmyndir þeirra um úrlausnir. 

Viðtalsspurningarnar okkar voru eftirfarandi: 

 

 Getur þú byrjað á því að segja okkur frá þínu námi og starfsferli? 

 Hvernig kom til að þú fórst að starfa í grunnskóla/ráðgjöf? Getur þú sagt okkur 

aðeins frá starfi þínu þar? 
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 Í hverju felst ábyrgð þín sem þroskaþjálfi?  

 Við hverju átt þú samstarf?  

 Hversu vel gengur að mæta þörfum fatlaðra barna í grunnskólum?  

 Í hverju liggja helstu hindranirnar?  

 Hvaða lausnir sérð þú á þeim?  

 Hvernig vilt þú sjá málin þróast?  

 Hvernig sérðu stöðu þroskaþjálfa í þessu? Hvar er þörfin mest?  

 Hvernig hefur starf þroskaþjálfans breyst að þínu mati innan grunnskólanna?  

5.2 Rannsóknarsnið og gagnaöflun 

Rannsóknin var eigindleg en slíkar rannsóknir hafa það markmið að afla gagna um hvernig 

viðmælandi túlkar umhverfi sitt og aðstæður (Schutt, 2012). Gagna er aflað með þeim 

hætti að fylgst er með fólki í sínu náttúrulega umhverfi og tekin eru viðtöl þar sem 

viðmælendur fá tækifæri til að lýsa reynslu sinni og upplifun á opinskáan hátt. Í þessari 

rannsókn var notast við hálfopin viðtöl og stuðst var við viðtalsvísi til að ná betur fram því 

efni sem leitast var eftir. Niðurstöður slíkra rannsókna veita ekki tölulegar upplýsingar 

heldur sýna fram á hvað er sameiginlegt með reynslu eða upplifun einstaklinga og hópa. 

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna yfir á stærri hóp heldur 

veita þær dýpri sýn á viðfangsefnið. 

5.3 Þátttakendur  

Val á þátttakendum í rannsóknina var gert í samráði við leiðbeinanda okkar. Viðmælendur 

okkar voru þroskaþjálfar sem hafa starfað innan grunnskólans eða í nánu samstarfi við 

hann. Viðmælendur voru valdir í hentugleikaúrtaki þar sem slíkt úrtak gerir okkur 

mögulegt að yfirfæra á svipuð viðföng (Schutt, 2012). Einnig var stuðst við fjölbreytniúrtak 

til að fá breiðari sýn á rannsóknarefni okkar. Við tókum viðtal við fjóra þroskaþjálfa sem 

eru með langa og víðtæka reynslu í starfi. Þeir verða ekki nafngreindir í þessari ritgerð 

heldur munu þeir hljóta dulnöfnin Ólöf, Anna, Lóa og Ester. Ólöf útskrifaðist árið 1984 úr 

Þroskaþjálfaskólanum og starfar nú í sérúrræði í almennum grunnskóla. Anna útskrifaðist 

árið 1962 frá Gæslusystraskólanum og starfaði hún síðast sem foreldraráðgjafi sem hefur 

mikla reynslu af skólakerfinu. Lóa útskrifaðist árið 1988 og starfar í dag í almennum 
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grunnskóla. Ester útskrifaðist árið 2009 úr Háskóla Íslands og hefur starfað í sérskóla frá 

útskrift.  

5.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin við þroskaþjálfana voru tekin á tímabilinu febrúar til apríl 2015. Viðtölin voru 

tekin upp með leyfi viðmælenda og var algjörri nafnleynd gætt. Viðtölin voru á bilinu 40-

65 mínútur og voru þau skráð orðrétt niður eftir upptökunum. Við höfðum samband við 

viðmælendur ýmist í gegnum síma eða tölvupóst og hittum þá á þeim stöðum og á þeim 

tíma sem hentuðu viðmælendum best. Eldra viðtal rannsakenda við Ester var nýtt ásamt 

því að henni voru sendar viðbótarspurningar. Unnið var úr niðurstöðum viðtalanna á þann 

hátt að hvert viðtal var sett upp í samfelldan texta og voru rannsóknar- og viðtals 

spurningarnar notaðar til greina þemu þeirra. Við greindum viðtölin í ákveðin þemu þar 

sem fram koma sameiginlegir þættir hjá þroskaþjálfunum.  

 

5.5 Réttmæti rannsóknar 

Réttmæti eigindlegra rannsókna tengist meðal annars vali á heimildum sem dýpka skilning 

á því fyrirbæri sem er skoðað (Berglind Bergsveinsdóttir, 2013). Til að fá heildræna sýn á 

rannsóknarefnið og til að auka réttmæti rannsóknarinnar völdum við þroskaþjálfa sem 

starfa á ólíkum stöðum innan sama vettvangs. Með því eru niðurstöður áreiðanlegri þar 

sem verkefni þroskaþjálfanna eru ólík, starfsreynslan mismunandi og veitir það 

fjölbreytilega sýn (Berglind Bergsveinsdóttir, 2013). Í rannsókn okkar gerðum við ráð fyrir 

að þeir þroskaþjálfar sem við ræddum við hafi öðlast þekkingu samhliða þeim breytingum 

sem hafa átt sér stað í málefnum fatlaðs fólk undanfarin ár. 
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru með langa og viðamikla starfsreynslu, ýmist sem 

þroskaþjálfar í grunnskólum eða sem ráðgjafar í nánu samstarfi við þá. Þroskaþjálfarnir, 

sem allar eru konur, störfuðu í almennum grunnskóla, í sérúrræði, í sérskóla og sem 

foreldraráðgjafi í miklu samstarfi við grunnskóla. Þær urðu fyrir valinu þar sem 

rannsakendur töldu þær geta gefið breiða og ólíka sýn á málefnið. Markmið viðtalanna var 

að fá sýn þeirra á hindranir sem fatlaðir nemendur mæta í skólakerfinu, hverjar lausnirnar 

gætu verið, hlutverk þroskaþjálfans og þróun starfsins í því skyni. Niðurstöður voru 

flokkaðar í fjögur þemu og voru þau ábyrgð þroskaþjálfa, hindranir, lausnir og þróun mála. 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá þeim niðurstöðum. 

6.1 Ábyrgð þroskaþjálfa 

Í þessum kafla er nánar sagt frá ábyrgð þroskaþjálfa í grunnskólum, þá sérstaklega ábyrgð 

viðmælenda okkar. Jafnframt er fjallað um ábyrgð þroskaþjálfa í lausnarleit við að hrinda 

úr vegi þeim hindrunum sem birtast nemendum með sérstakar þarfir í grunnskólum. 

 

Þroskaþjálfum ber að hafa heildræna sýn yfir málefni nemenda sinna sem þurfa á 

sérstakri aðstoð að halda. Ólöf leit til dæmis á sig sem mömmu, ömmu, sálfræðing, 

félagsráðgjafa og fleira. Ábyrgð þroskaþjálfa felst meðal annars í að viðhalda góðum 

samskiptum við fjölskyldur nemenda sinna og stuðla að góðu samstarfi. Mikilvægt er að 

mynda traust við foreldra þessarra barna sem hafa oft neikvæða reynslu af skólakerfinu 

og hafa upplifað mikla uppgjöf. Anna starfaði fyrst og fremst sem stuðningur og ráðgjöf 

við foreldra og þá helst í tengslum við skólamál og fólst ábyrgð hennar í því að sýna 

foreldrum samstöðu.  

 

...en það er voða gott því þá vita þeir, ég og 

foreldrarnir, að þetta er samvinna. Ég get 

ekki unnið kraftaverk ein. Við vinnum 

saman. Samvinnan er svo mikilvæg. Og það 
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er kannski þetta sem foreldrarnir eru ekki 

að fá í skólunum, sagði Ólöf. 

 

Þroskaþjálfar veita einnig ráðgjöf til annarra grunnskóla. Ester starfar í grunnskóla sem 

sérhæfir sig í ráðgjöf vegna nemenda á einhverfurófi, með geðraskanir og alvarlegan 

atferlisvanda, sem stofna öryggi sínu og annarra í verulega hættu. 

 

Ábyrgð þroskaþjálfa er að skipuleggja fundi fyrir foreldra og vinna í teymum sem koma að 

málum barnsins. Jafnframt að samræma þjónustuna við þann sem hefur þörf fyrir hana. 

Þá þurfa þroskaþjálfar einnig að aðstoða foreldra að bregðast við þeim vandamálum sem 

kunna að koma upp og finna lausn á þeim. Anna sagði að hún hefði öðlast mikinn skilning 

á líðan foreldra og upplifun þeirra á að vera undir í valdabaráttunni í gegnum starfið. Hún 

telur jafnframt enn vera mikil þörf á því að foreldrar hafi einhvern sér til stuðnings þar 

sem þeir eru oft í miklum minnihluta á móti kerfinu. Upplifun Ólafar var sú að hún þyrfti 

að vera réttindagæslumaður í daglegu lífi, ekki aðeins á vinnutímum og að hún þyrfti að 

vera tilbúin að sinna fjölskyldum nemenda sinna hvenær sem er. 

 

Þroskaþjálfar taka að sér sértæk verkefni í grunnskólum. Þeir sinna að miklu leyti 

félagsfærni- og hegðunarmótun og finna mismunandi leiðir til að mæta ólíkum þörfum 

nemenda.   

 

6.2 Hindranir 

Í þessum kafla er sagt frá þeim hindrunum sem birtast nemendum með sérstakar þarfir í 

grunnskólum. Hindranirnar sem hér eru teknar fyrir eru að byggðar á reynslu og upplifun 

viðmælenda í rannsókninni, sem allir hafa mikla reynslu af skólakerfinu.  

 

Og mér finnst peningar yfirleitt vera svolítið 

stór þröskuldur, fyrst og fremst. Viðhorf er 

eitthvað sem er alveg hægt að vinna með, 

sagði Lóa. 
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6.2.1 Viðhorf 

Allir viðmælendur töldu viðhorf hafa mikil áhrif á hvort fatlaðir nemendur mæti 

hindrunum í almennum grunnskóla ýmist frá öðrum nemendum, kennurum, starfsfólki og 

skólastjórnendum. Viðmælendur upplifðu lítið þol gagnvart nemendum með 

hegðunarvanda í skólakerfinu. Lítill skilningur var á viðbrögðum og hegðun nemenda með 

svokallaðar ósýnilegar fatlanir, svo sem athyglisbrest með eða án ofvirkni, einhverfu og 

aðrar hegðunarraskanir. Þekkingarleysi starfsmanna á ólíkum röskunum og fötlunum 

stuðla meðal annars að þessum neikvæðu viðhorfum.  

 

Þetta viðhorf birtist bæði meðal kennara og foreldra annarra barna sem hafa áhyggjur af 

því að hegðunarvandinn bitni náms- og félagslega á börnunum þeirra. Viðbrögð sem 

nemendur fá oft á tíðum þegar þeir kalla á hjálp með neikvæðri hegðun eru byggð á 

vanþekkingu og stuðla að enn frekari hindrunum, að mati Ólafar. Reynsla hennar í 

samræðum við nemendur sína var sú að þeir upplifðu að skólakerfið væri að bregðast 

þeim með því meðhöndla þörf þeirra fyrir aðstoð á rangan hátt. Þessi höfnun hleður síðan 

utan á sig í skólagöngunni og annað hvort draga nemendurnir sig í hlé eða sýna enn 

ofsafengnari viðbrögð. Það er oft ekki fyrr en að vandamálið er orðið of stórt sem að 

skólinn grípur inn í. Þegar skólarnir grípa svo inn í er tilhneiging til þess að einblína 

einungis á námslegu hliðarnar og hvernig bæta megi þær. Það sem gleymist oft er að hafa 

heildstæða mynd af einstaklingnum og hlúa að félagslegu og tilfinningalegu hliðinni. Þetta 

viðhorf sýnir að nám er ekki nægilega einstaklingsmiðað né byggt upp eftir getu og 

þörfum hvers nemanda.  

 

Í fjölmenningarsamfélagi koma saman margir mismunandi menningarheimar og 

bakgrunnar. Lóa upplifði að erlendir nemendur sem koma frá löndum þar sem mikil 

aðgreining fatlaðra og ófatlaðra einstaklinga ríkir í samfélaginu væru líklegri til þess að 

sýna neikvætt viðhorf til fatlaðra samnemenda. Nefndi hún þá dæmi um að erlendir 

nemendur neituðu að sitja við hliðina á eða snerta fatlaðan bekkjarbróður af hræðslu við 

að smitast af honum. Þetta dæmi er alvarlegt en sem betur fer eimir ekki mikið af þessum 

gamaldags viðhorfum í íslensku menningarsamfélagi. 
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6.2.2 Aðstæður 

Viðmælendur voru sammála um að aðstæður í almennum grunnskólum bjóða ekki upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu, líkt og í sérskólum. Hugmyndafræði skóli án aðgreiningar 

virkar jafnframt ekki í framkvæmd á meðan kerfið stendur óbreytt. Aðgengi að 

skólaumhverfinu hefur mikil áhrif á velgengni og vellíðan nemenda. Skólabyggingar þurfa 

að vera byggðar með það í huga að vera aðgengilegar fyrir alla nemendur. Þá dugar ekki 

að aðgengi á skólalóðinni sé gott heldur verða nemendur að hafa tækifæri til að taka þátt 

í félagsstarfi á vegum skólans og fá til þess stuðning.  

 

Skólaumhverfið getur haft neikvæð áhrif á ákveðna nemendahópa, svo sem nemendur 

með sérþarfir og má þar nefna ef skólabyggingin er flókin og erfitt er að rata getur það 

valdið óöryggi og kvíða. Það er mismunandi hvaða kennsluumhverfi og kennsluhættir 

henta hverjum nemenda og er einstaklingsnámskrá því mikilvæg. Ólöf nefndi einnig í 

tengslum við kennsluumhverfi að bekkir væru oft of stórir. Hennar reynsla er sú að ef 

bekkur er of stór þá eru alltaf einhverjir nemendur sem passa ekki inn í rammann og lenda 

á hliðarlínunni. Samkennsla í stórum hóp getur haft neikvæð áhrif á líðan og hegðun, til 

dæmis vegna of mikils áreitis og minni möguleika til aðstoðar. Kennarar fá ekki heildstæða 

mynd af svo stórum bekk og geta því ekki sinnt hverjum nemanda sem skyldi. Allir 

viðmælendur okkar voru sammála um mikilvægi þverfaglegrar samvinnu sem ríkan þátt 

við að hrinda hugmyndafræði skóla án aðgreiningar í framkvæmd. Nokkrir viðmælendur 

nefndu að hægt væri að nota þroskaþjálfan sem verkfæri til að koma til móts við 

hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  

 

Miðstýring innan skólakerfisins er of mikil og frjálsræði hefur minnkað að mati Önnu sem 

nefnir að Sjónarhóll sé óháður ráðgjafaraðili og hefur ráðgjöf á þeirra vegum engra 

hagsmuna að gæta. Þannig hafa ráðgjafar á þeirra vegum meiri möguleika á að gagnrýna 

aðrar stofnanir, líkt og skóla. 

6.2.3 Fjármagn 

Fjármagn til stuðningskennslu á Íslandi er hátt í samanburði við aðrar Norðurlandaþjóðir. 

Önnu þótt fjarmagnið ekki nýtast nægilega vel og taldi þörf á því að fara í markvissa 
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sjálfsskoðun til að komast að því hverju er þörf á að breyta svo að fjármagnið nýtist sem 

best. 

 

Einn viðmælandi okkar taldi velferðarkerfið þannig uppbyggt í dag að búið er að 

verðleggja greiningar í stað þess að meta þjónustuþörfina hjá hverjum nemanda og 

verðleggja þjónustuna út frá því. Þjónustuþörf nemandans kann að vera óháð 

greiningunni. Lóa nefnir dæmi um nemendur sem eru með sömu greiningu en hafa 

mismikla þjónustuþörf. Sá sem þarfnast meiri þjónustu er ekki rétthafi hennar vegna þess 

að greiningin skilar ekki nægilega miklu fjármagni til skólans. Jafnframt er mögulegt að 

nemandi sem hefur minni þjónustuþörf  þurfi ekki svo mikið fjármagn til að fá þá 

viðeigandi þjónustu. Í mörgum tilvikum er greining aðeins stimpill á fötlun einstaklingsins 

og stuðlar að neikvæðum viðhorfum. 

 

Þroskaþjálfar eru fáir í skólakerfinu miðað við þjónustuþarfir fatlaðra nemenda. Það stafar 

af nokkrum ástæðum en meðal annars vegna fjárskorts í skólunum. Þroskaþjálfar eru ekki 

með lögverndaða stöðu innan skólanna og er fjármagnið því oft frekar nýtt í ódýrara og 

fjölmennara vinnuafl samkvæmt Ólöfu. 

6.2.4 Fagaðilar 

Í sumum skólum er ekki nægileg þekking á störfum og sérþekkingu þroskaþjálfa. Þekking 

skólastjórnenda og kennara er mismikil á störfum þroskaþjálfa sem hefur áhrif á hversu 

margir þroskaþjálfar eru ráðnir til starfa innan skólans og hvernig sérþekking 

þroskaþjálfans er nýtt innan skólans. Þroskaþjálfar sinna stundum vinnu sem samræmist 

ekki þeirra sérþekkingu eða starfslýsingu og kemur það til vegna þessarar vanþekkingar. 

Það hefur áhrif á afköst þroskaþjálfa í starfi og þar af leiðandi á þá þjónustu sem 

nemendur með sérþarfir hafa þörf á. Ekki er nægilega mikið af fagfólki, bæði 

þroskaþjálfum og öðrum, starfandi í beinum tengslum við nemendur og kemur það meðal 

annars til vegna vanþekkingar skólastjórnenda á mikilvægi sérþekkingar þeirra.  

 

Það skortir aukna þekkingu á þroskaröskunum og fötlunum barna í námi 

grunnskólakennara til að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda.  
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Ég held að enginn grunnskólakennari 

komist í gegnum kennslu án þess að hitta 

nemanda með einhverskonar 

þroskaröskun,  segir Ester. 

 

6.2.5 Samvinna 

Of lítið samstarf er á milli þjónustuaðila sem sinna börnum með sérþarfir. Anna lýsti 

helstu hindrunum á þann veg að of lítil samfella væri í þjónustunni og tók dæmi af barni 

sem var inni á BUGL með algjört aðhald, fór svo í Brúarskóla og fékk góða þjónustu þar. 

Skólagangan þar er tímabundin og þegar barnið fór í almennan grunnskóla varð algjört rof 

á þjónustunni þar sem barnið fékk jafnvel enga aðstoð. Það vantar samvinnu milli þessa 

þjónustuaðila og meiri aðlögun milli staða fyrir barnið.  

 

Ekki er verið að setja upp markvissar einstaklingsætlanir í samvinnu við foreldra og aðra 

fagaðila um leið og uppgötvað er að þörf er fyrir frekari aðstoð heldur er beðið eftir að 

greiningarferli lýkur. Þetta á ekki við í öllum tilvikum en þó er nokkuð algengt að íhlutun 

sé ekki hafin nógu snemma. Jafnframt þarf að horfa til vilja og þarfa fjölskyldu barnsins. 

Þá þarf sérstaklega að skoða að hversu miklu leyti foreldrar treysta til að vinna með 

barninu heima svo að samfella myndist í lífi barnsins.  

6.3 Lausnir 

Í þessum kafla er sagt frá mögulegum lausnum við þeim hindrunum sem birtast börnum 

með sérstakar þarfir í grunnskólum. Þessar lausnir koma frá viðmælendum í rannsókninni 

sem allir hafa mikla reynslu af skólakerfinu.  

6.3.1 Þverfagleg samvinna og fjölgun fagaðila 

Lausnin til að bæta þjónustu við fatlaða nemendur felst meðal annars í enn meiri 

þverfaglegri samvinnu. Allir aðilar sem koma að málum barnsins þurfa að ræða saman og 

vera virkir þátttakendur í að finna lausnir fyrir barnið. Það þarf að skoða hvaða faghópar 

koma að málum hvers nemanda til að fá heildræna sýn á þarfir hans. Samvinnan felur ekki 

aðeins í sér umræður heldur einnig vinnu þar sem allir þurfa að leggja það sem þeir geta 
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af mörkum. Hlutverk þroskaþjálfans í þessari þverfaglegu samvinnu fæli í sér ráðgjöf og 

eftirfylgni varðandi mál fatlaðra nemenda. Þroskaþjálfar geta einnig hagnast á 

jafningjahandleiðslu sín á milli þar sem þeir hafa grundvöll til að ræða erfið verkefni sem 

kunna að reyna á andlega heilsu þeirra og fundið farsælar lausnir.  

 

Dæmi er um að þverfagleg samvinna sé ekki nægilega góð og þurfa skólarnir að finna út 

hvers vegna faghóparnir eru ekki að vinna nægilega vel saman ásamt því að skoða hvernig 

hægt sé að bæta samstarf. Mikilvægt er að teymið sé sterkt og starfi í góðum samskiptum 

við fjölskylduna til að leysa farsællega úr málum nemandans. Virkt samstarf við foreldra á 

jafningjagrundvelli er ein af forsendum fyrir velgengni í þjónustu við börn með sérþarfir. 

Upplýsingaflæði milli skóla og foreldra þarf að vera reglulegt og einkennast af virðingu og 

umhyggju fyrir barninu. Mikilvægt er að hlusta á raddir foreldra þar sem þeir þekkja 

börnin sín best og hvetja þá til þess að vera virkir þátttakendur í starfi með barninu. 

 

Mikill skortur er á fagfólki sem starfar beint með nemendum en ekki aðeins í stjórnunar- 

eða ráðgjafarstörfum. Mikilvægt er að fá fleiri þroskaþjálfa í slíkar stöður, helst á hvert 

aldursstig. Jafnframt er þörf á að aðrir fagaðilar, líkt og talmeinafræðingar, iðjuþjálfar og 

sjúkraþjálfarar, verði enn sýnilegri í skólakerfinu. Það er þó ekki hægt eins og staðan er í 

dag vegna uppbyggingu kerfisins og fjárskorts.  

 

Það er ekki til skóli án aðgreiningar faktískt 

ef það er ekki þroskaþjálfi að vinna þar inni. 

Þeir verða að vera, sagði Ólöf. 

 

Þroskaþjálfastéttin þarf að sýna hvers hún er máttug innan skólakerfisins. Hún verður að 

nýta sérþekkingu sína enn frekar og vera virkir ráðgjafar. Það vekur athygli á mikilvægi og 

gagnsemi stéttarinnar ásamt því að veita sýn inn í störf og þekkingu þroskaþjálfa.  

 

Við getum og gerum meira en að fylgja 

fötluðum einstaklingum, segir Ester. 
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6.3.2 Einstaklingsmiðað nám og snemmtæk íhlutun 

Nauðsynlegt er að meiri sveigjanleiki sé til staðar í skólaumhverfinu hvað varðar 

námstækifæri. Það þarf að veita nemendum fjölbreyttara nám eftir áhuga og þörfum 

hvers og eins, svo sem í iðngreinum eða í félagsfærniþjálfun. Jafnframt þarf að gefa 

nemendum tækifæri til þess að sýna getu sína og hæfni með mismunandi námsaðferðum. 

Til þess þurfa fagaðilar að brjótast út fyrir ramma þeirrar formföstu stofnunar sem 

skólakerfið er, til dæmis með nýstárlegum og sveiganlegum kennsluháttum. Einnig er þörf 

fyrir aukna þekkingu á þeim fjölda verkfæra sem nýta má til að auðvelda bæði nemendum 

og starfsmönnum skipulag í daglegu starfi. 

 

Það er mikilvægt að vera með eins snemmtæka íhlutun og mögulegt er. Með því að fá 

sérfræðinga tímabundið til að starfa með nemendum er hægt að grípa fyrr inn í og girða 

fyrir vanda seinna meir. Í því skyni þurfa ráðgjafadeildir meðal annars að stækka. 

Samkvæmt Önnu ætti  að vera hægt að grípa fyrr inn í málefni barna með sérþarfir.  

 

...þetta er ekki stór hópur en hann er 

kröftugur og við eigum að geta spottað 

þessa krakka miklu miklu fyrr út, við eigum 

að geta spottað þessa krakka út í leikskóla. 

Við eigum ekki að senda þau út í þessa 

vonlausu aðstöðu sem að þetta almenna 

kerfi býður okkur, við verðum að laga það 

eitthvað til,  sagði Anna. 

 

6.3.3 Jafningjagrundvöllur og fræðsla 

Lausnir við fordómum felast í því að fræða um fatlanir og raskanir. Mikilvægt er að 

umræða skapist milli nemenda og starfsfólks um fatlanir og þá staðreynd að við erum öll 

manneskjur og höfum sama rétt. Gott getur verið að virkja félagslega sterka nemendur í 

hópnum til þess að koma í veg fyrir félagslega einangrun hjá þessum nemendahópi. 



41 

Jafnframt verður starfsfólk, þá sérstaklega þroskaþjálfar að vera meðvitaðir um að grípa 

snemma inn í ef það verður vart við fordóma innan skólans. 

 

Lóa safnaði saman hópi nemenda, sem eru ýmist með ADHD, á einhverfurófi eða aðrar 

raskanir og eiga erfitt með að fóta sig félagslega. Markmið hópsins er að byggja upp 

vináttu og að hann fari samheldinn upp á unglingastig. Hjá þessum hópi nemenda í 

almennum grunnskólum skortir oft félagsleg tengsl við jafnaldra og geta þessir nemendur 

sótt stuðning í hvort annað. 

6.4 Framtíðarsýn og helstu áskoranir 

Þessi kafli fjallar um þróun þroskaþjálfastarfsins í grunnskólum og þær breytingar sem 

gætu orðið á næstu árum. Jafnframt koma fram hugmyndir viðmælenda okkur um 

hvernig þeir vilja að skólakerfið muni breytast. 

 

Miklar breytingar hafa orðið á kjaramálum þroskaþjálfa í grunnskólum. Þegar 

þroskaþjálfar fóru að koma fyrst inn í grunnskólann var ætlast til að þeir störfuðu sem 

stuðningsaðilar. Nú hefur stéttin öðlast meiri virðingu og er farin að standa fastar á sínum 

rétti. Jafnframt eru stjórnendur farnir að sjá þörfina fyrir þennan faghóp og eru farnir að 

sækjast eftir honum í meira magni en áður.  

 

Þannig að ég fer að spyrja hann um 

launamál og svona og þá segir hann bara;  

„já...þetta er bara stuðningsfulltrúi”. Ég 

hélt nú ekki. Ég sagði, „þá getur þú nú bara 

átt þetta. Þá ætla ég ekki að vera hér. Ég er 

þroskaþjálfi. Þú fékkst ljósrit af öllum 

gögnunum mínum.  Ég er þroskaþjálfi, ég er 

ekki stuðningsfulltrúi”, sagði Ólöf. 

 

Þó er það svo að þroskaþjálfar eru oft einir úr sínu fagi á starfsvettvangi og fá oft ekki 

nægilegan stuðning, handleiðslu og verða fyrir of miklu álagi. Anna hafði á tilfinninngunni 
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að þroskaþjálfar væru farnir að kikna undan of mikilli ábyrgð en fannst það ekkert skrítið 

miðað við það álag sem sumir hverjir voru að upplifa í starfi. Viðmælendum fannst þörf á 

að málin myndu þróast á þann veg að fleiri fagaðilar færu að starfa í skólakerfinu. Þeir 

töldu þörf á að ófaglærðum stuðningsaðilum myndi fækka þar sem verið er að setja þá í 

erfið störf og gera ósanngjarnar kröfur til þeirra. Einnig vildi Lóa sjá ráðgjafardeildir 

stækka og þar af leiðandi að þroskaþjálfar færu að veita frekari ráðgjöf, svo sem til 

stuðningsaðila. 

 

Aðgreining milli fatlaðra og ófatlaðra nemenda hefur minnkað töluvert í gegnum árin, þó 

hún sé vissulega enn til staðar. Nú eru leikskólar án aðgreiningar en það hefur ekki alltaf 

verið svoleiðis. Þróunin er sú að sérdeildum er að fækka í grunnskólunum og fatlaðir 

nemendur frekar að fara inn í almennu grunnskólanna. 
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7 Samantekt og ályktun 

Meginmarkmið rannsóknarinnar voru þríþætt. Í fyrsta lagi að vekja athygli á og beina 

sjónum að þeim kerfislægu hindrunum sem birtast fötluðum nemendum í grunnskólum. Í 

öðru lagi að varpa ljósi á árangursríkar leiðir til að sporna við þessum hindrunum. Í þriðja 

lagi að skoða sýn þroskaþjálfa í grunnskólum á stöðu mála og lausnir út frá þeirra faglegu 

sjónarmiðum. Þessar kerfislægu hindarnir hafa ekki verið mikið rannsakaðar út frá 

faglegum sjónarmiðum þroskaþjálfa og er tilgangur verkefnisins að varpa skýrara ljósi á 

þær. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla þar sem við munum skoða helstu niðurstöður úr 

rannsókn okkar í samhengi við meginmarkmið hennar og fræðilegan hluta.  Í lokin munum 

við álykta um niðurstöður verkefnisins í ljósi kenninga um kerfislægar hindranir og 

mannréttindasjónarhornið. 

7.1 Samantekt 

Færa má rök fyrir því að fatlað fólk verði sífellt fyrir kerfislægum hindrum í samfélaginu 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Bæði eldri rannsóknir og raddir 

viðmælenda okkar sýna að margar kerfislægar hindranir eru í vegi fatlaðra nemenda til að 

geta stundað nám sitt og notið skólagöngunnar til jafns við jafnaldra sína sem falla inn í 

samfélagsleg viðmið um venjulega nemendur. Margir þættir valda þessum hindrunum og 

má þar bæði nefna aðkomu stjórnvalda, til dæmis við opinbera stefnumótun og skort á 

fjármagni inn í skólakerfið, þátt skólayfirvalda varðandi skort á samstarfi fagstétta og 

þjónustukerfa, ósveigjanleika á kennslu- og starfsháttum, lélegt aðgengi og skort á 

tækjabúnaði ásamt mörgum nemendum í bekk (Kristjana Jokumsem og Rannveig 

Traustadóttir, 2014). Þá eru dæmi um að kennarar hafi litla reynslu af kennslu fatlaðra 

nemenda. Jafnframt hefur viðhorf sem lítur á fjölbreytni sem vandamál mikil áhrif á hvers 

vegna erfitt sé að innleiða hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Þó svo að stefnan um 

skóla án aðgreiningar hafi verið samþykkt og lögleidd þá er henni víða ekki framfylgt í 

daglegu starfi skólanna og því búa margir fatlaðir nemendur enn við fordóma og 

félagslega útskúfun frá skólasamfélaginu og jafnöldrum sínum. 
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Kerfislæg mismunun gerir það að verkum að þessi mismunun virðist eðlileg fyrir alla 

hlutaðeigandi (Vilborg Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2011). Þegar horft er á 

kenningar um kerfislægar hindranir má sjá skýra tenginu við félagslegan skilning á fötlun 

sem felur í sér að samfélagið og þjónustukerfin séu rót vandans en ekki líkamleg skerðing 

fólks. Þörf er á að ýta þessum hindrunum úr vegi til að gera fötluðu fólki kleift að njóta 

fullra mannréttinda. Bæði almenn og sértæk ákvæði í lögum, reglugerðum og 

mannréttindasamningum kveða á um rétt fatlaðs fólks til mannlegrar reisnar, sjálfstæðs 

lífs, fullrar þátttöku og virðingu fyrir sjálfsákvörðunarrétti til jafns við aðra. Fatlað fólk 

virðist þó ekki njóta raunhæfa vernd mannréttinda sinna og ljóst er að þörf er á umbótum 

(Helga Baldvinsdóttir Bjargardóttir, 2012). 

7.1.1 Viðhorf 

Stór hindrun sem fatlaðir nemendur mæta er neikvætt viðhorf, ýmist frá öðrum 

nemendum, kennurum, starfsfólki eða skólastjórnendum. Í viðtölum okkar voru dæmi um 

neikvæð viðhorf til fatlaðra nemenda frá öllum að ofantöldum aðilum. Sem dæmi vildu 

nokkrir nemendur ekki vera nálægt fötluðum nemenda af hræðslu við að smitast. Eins er 

viðhorf margra kennara á þann hátt að fatlaðir nemendur eigi að vera í sérúrræði þar sem 

kennarar ráða ekki við að kenna þeim. Sem dæmi vildi um helmingur grunnskólakennara í 

rannsókn Amalíu Björnsdóttir og Kristínar Jónsdóttur (2014) aðgreiningu fatlaðra og 

ófatlaðra nemenda. Rannsóknir sem skoða fordóma og félagslega aðgreiningu sýndu 

einmitt neikvæð viðhorf fagfólks gagnvart hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar og 

einstaklingsmiðað nám (Kristjana Jokumsem og Rannveig Traustadóttir, 2014). Það væri 

þó hægt að leysa annað hvort með frekara þverfaglegu samstarfi eða breyttum áherslum í 

námi kennara.  

7.1.2 Aðgengi 

Umhverfið skiptir sköpum til þess að stuðla að þátttöku barna í skólastarfi (Anna Kristín 

Sigurðardóttir, 2014). Aðgengi að skólaumhverfinu hefur mikil áhrif á velgengni og 

vellíðan nemenda. Skólabyggingar þurfa að vera byggðar með það í huga að vera 

aðgengilegar fyrir alla nemendur. Þá dugir ekki að aðgengi á skólalóðinni sé gott heldur 

verða nemendur að hafa tækifæri til að taka þátt í félagsstarfi á vegum skólans á 

sjálfstæðan hátt. Skólaumhverfið getur haft neikvæð áhrif á ákveðna nemendahópa, svo 
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sem nemendur með sérþarfir og má þar nefna ef skólabyggingin er flókin og erfitt er að 

rata getur það valdið óöryggi og kvíða. Nýjar skólabyggingar eiga að hafa sameiginleg rými 

fyrir mismunandi verkefni og hópastarf. Því hafa opin og stór kennslurými verið að koma í 

stað lokaðra kennslurýma með hliðsjón af einstaklingsmiðuðu námi og teymisvinnu 

kennara. Það hefur ekki verið tekið tillit til þess að þetta fyrirkomulag hentar ekki öllum, 

þrátt fyrir áherslu á einstaklingsmiðað nám. 

 

Þarfir nemenda eru mismunandi og kennsluumhverfi er einn þeirra þátta sem hefur áhrif 

á vellíðan og velgengni í skóla. Bekkir eru oft of stórir og þá eru alltaf einhverjir nemendur 

sem passa ekki inn í  ramman og lenda á hliðarlínunni. Kennarinn ræður ekki við að 

aðstoða alla nemendur ásamt þeim sem þurfa sérstaka aðstoð. Hægt væri að leysa úr 

þessu með því að minnka bekkina eða auka þverfaglegt samstarf í skólanum. Þá væri 

þroskaþjálfi gott verkfæri til að sinna þeim börnum sem hafa rétt á og þurfa sérstaka 

aðstoð í námi með því að bjóða upp á fjölbreyttari aðferðir við nám. Þroskaþjálfinn þarf 

að vera tilbúinn að fara út fyrir það rótgróna kerfi sem skólinn er og vera sveigjanlegur í 

starfsháttum. 

7.1.3 Einstaklingsmiðað nám innan skóla án aðgreiningar 

Viðhorf til hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er mjög mismunandi og skiptist að vissu 

leyti eftir stéttum. Fagfólk virðist hafa ólíkar hugmyndir um það hvað felist í 

hugmyndafræðinni og hvernig hún skuli vera framkvæmd (Anna Kolbrún Árnadóttir, 

2010). Það virðist sem svo að flestir telji það rétt allra barna að ganga í almennan skóla. 

Jafnframt virðist ekki vera jafn skilningur á þörf barna fyrir sveiganlegt og fjölbreytt 

námsefni og kennsluaðferðir ásamt því að fá að vera virkir þátttakendur í bekk með 

jafnöldrum sínum. Staðreyndin er sú að það er réttur allra barna að ganga í almennan 

skóla óháð viðhorfum fólks og ætti þjónustan að vera eftir því. Þó virðist vera almennt 

skilningsleysi á því að nálgast þurfi nemendur með ólíkum hætti út frá bakgrunni þess. 

Það birtist meðal annars í því að enn er verið að kenna stórum hópum nemenda með 

sama hætti, með sama námsefni og sömu viðmið í stað þess að einstaklingsmiða nám út 

frá þörfum hvers og eins. Staðreyndin virðist því miður vera sú að nám er ekki nægilega 

einstaklingsmiðað né byggt upp eftir getu og þörfum hvers nemenda. Sumir nemendur 
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hafa einfaldlega ekki möguleika á að ná þessum viðmiðum vegna þess að ekki er gert ráð 

fyrir hinu dæmigerða nema að mjög litlu leyti. 

 

Viðmælendur okkar töldu allir að aðstæður í almennum grunnskólum bjóði ekki upp á 

einstaklingsmiðaða þjónustu. Það er þó einmitt það sem þarf að gerast til að ýta þessum 

hindrunum úr vegi og stuðla að því að réttindum nemenda sé framfylgt. Það þarf að gera 

allt nám mun einstaklingsmiðaðra og til þess þarf að auka sveigjanleika í námstækifærum, 

bjóða upp á fjölbreyttara nám eftir þörfum og áhuga hvers og eins og má þar nefna meira 

framboð í iðngreinum og félagsfærniþjálfun. Þá þarf að gefa nemendum tækifæri til að 

sýna getu sína og hæfni með mismunandi námaðferðum og nýstárlegum og 

sveigjanlegum kennsluháttum. Líkt og fram hefur komið er það hlutverk þroskaþjálfans að 

ýta undir einstaklingsmiðaða þjónustu og hvetja og fræða annað starfsfólk um mikilvægi 

þess. 

7.1.4 Fagfólk 

Rannsóknir sýna að ekki er nægilega mikið af fagfólki, bæði þroskaþjálfum og öðrum sem 

starfa beint með fötluðum nemendum (Grétar L. Marínósson, 2007). Þroskaþjálfar eru fáir 

í skólakerfinu miðað við þjónustuþarfir nemenda með sérþarfir. Það kemur til af ýmsum 

ástæðum en meðal annars vegna vanþekkingar á störfum þroskaþjálfa sem og fjárskorts í 

skólunum. Jafnframt er skortur  á samstarfi á milli fagfólks. Samstarf fagaðila getur 

stuðlað að mun markvissara og gæðameira starfi þar sem fagaðilarnir beita sérþekkingu 

sinni til að fræða aðra og stuðla að sem bestri þjónustu fyrir nemendurnar. Því er þörf á 

samvinnu þverfaglegra aðila innan skólans til að styðja hvort við annað. Sem dæmi er 

þroskaþjálfinn verkfæri til að koma til móts við hugmyndafræði skóla án aðgreiningar þar 

sem hann hefur þekkingu á mikilvægi þess að mæta þörfum allra nemenda og aðferðir til 

þess. Þá er oft lítið um samstarf milli þjónustuaðila sem sinna börnum með sérþarfir og 

ljóst að almennt er þörf á að bæta þverfaglegt samstarf til að auka gæði þjónustunnar.  

 

Eldri rannsóknir sýna að oft er til staðar vanþekking á störfum og sérþekkingu þroskaþjálfa 

meðal starfsfólks grunnskóla (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2008 og Bryndís Guðmundsdóttir, 

2007). Þekking skólastjórnenda og kennara er mismikil á störfum og mikilvægi 

þroskaþjálfa og hefur það áhrif á hversu margir þroskaþjálfar eru ráðnir til starfa og 
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hvernig sérþekking þeirra er nýtt innan skólans. Vanþekkingin getur jafnframt leitt til þess 

að ætlast sé til að þroskaþjálfar sinni störfum sem samræmast ekki sérþekkingu né 

starfslýsingum þeirra og gera sumir lítinn mun á þeim og stuðningsfulltrúum. Þetta hefur 

jafnframt í för með sér að ekki eru nægilega margir þroskaþjálfar starfandi við hlið 

nemenda.  

 

Viðmælendur okkar voru sammála um að ekki er nægileg þekking á störfum þroskaþjálfa 

innan grunnskólanna og að sú vanþekking hafi áhrif á hversu margir eru ráðnir til starfa. 

Þessi viðhorf hafa áhrif á afköst þroskaþjálfans í starfi og kemur það niður á þjónustunni 

sem fatlaðir nemendur eiga rétt á. Mikilvægt er því að fræða alla starfsmenn skólans um 

störf þroskaþjálfans þannig að allir hafi skilning á þeim ramma sem hann starfar innan og 

hvaða hlutverki hann gegnir. Í því skyni þurfa þroskaþjálfar að vera sýnilegri og láta í sér 

heyra. Þeir þurfa að bera starfsheiti sín með stolti og ekki láta það yfir sig ganga að þurfa 

starfa undir öðrum starfsheitum. 

7.2 Ályktun 

Nemendur eiga rétt á að stunda nám í skóla án aðgreiningar og á þörfum þeirra að vera 

mætt líkt og annarra nemenda. Þetta er hinsvegar oft ekki tilfellið og gengur 

hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar ekki upp í núverandi mynd vegna kerfislægra 

hindrana í samfélaginu sem eru samofnar gildum þess. Félagslegur skilningur á fötlun gerir 

ráð fyrir að ýta þurfi þessum hindrunum í umhverfinu úr vegi til að stuðla að því að fatlað 

fólk njóti réttinda sinna til jafns við aðra. 

 

Svör viðmælenda okkar gefa til kynna að miklar breytingar þurfi að eiga sér stað til að 

auka gæði þjónustunnar innan skólanna. Það sem einna helst hindrar að nemendur fái 

viðeigandi þjónustu er skortur á fjármagni og núverandi stefnumótun í skólamálum. Í því 

skyni má nefna framkvæmd skóla án aðgreiningar og mistök við innleiðingu hennar þar 

sem hugmyndafræðinni fylgir engin aðgerðaráætlun heldur fer þátttaka fatlaðra nemenda 

einungis eftir umhverfi og aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig. Skortur á samstarfi 

þjónustukerfa er einnig brotalöm þegar kemur að þjónustu við fatlaða nemendur og þörf 

er á að auka samstarf og samræma vinnubrögð. Þar sem þjónusta við fatlaða nemendur 
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fer einungis eftir umhverfi og aðstæðum í hverjum skóla fyrir sig teljum við að það þurfi 

markvisst að breyta kennslu- og starfsháttum með auknum sveigjanleika, bættu aðgengi 

og kennsluumhverfi. Í því skyni teljum við mikilvægt að leggja enn frekari áherslu á 

einstaklingsmiðað nám til að gefa nemendum tækifæri til að sýna getu sína og hæfni með 

mismunandi námstækifærum. Til þess að kennsluumhverfi geti verið sveigjanlegt er þörf á 

fleira fagfólki í beinu starfi með nemendum. Fagfólk þarf því að brjótast út fyrir ramma 

formfasta skólakerfisins til að stuðla að breytingum. Ennfremur þarf að vinna í því að 

breyta viðhorfi til fatlaðra nemenda sem og þroskaþjálfa. Miðað við það sem kemur fram í 

niðurstöðum rannsókna er lítil virðing er borin fyrir fötluðum nemendum og réttindum 

þeirra og því ekki von að þroskaþjálfar njóti ekki nægrar virðingar í starfi innan 

grunnskólans. Því er mikilvægt að þroskaþjálfar fræði aðra um málefni fatlaðra nemenda 

og leggi áherslu á að við erum öll jöfn að gildi, líkt og mannréttindasjónarhornið leggur 

áherslu á. 
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Lokaorð 

Í þessu lokaverkefni höfum við gert heiðarlega tilraun til að varpa skýrari sýn á þær 

kerfislægu hindranir sem fatlaðir nemendur mæta í grunnskólum. Jafnframt höfum við 

leitað lausna við þessum hindrunum og skoðað hvert hlutverk þroskaþjálfa er í umbótum 

á þjónustunni. Von okkar er að verkefnið stuðli að bættri þjónustu við fatlaða nemendur í 

grunnskólum og gefi betri hugmynd um þær hindranir sem fatlaðir nemendur þurfa að 

mæta daglega.  

 

Vinnan að þessu verkefni var okkur mjög lærdómsrík og þá sérstaklega höfum við aukið 

við þekkingu okkar á skólakerfinu og hlutverki þroskaþjálfans við að ýta í burtu þeim 

kerfislægu hindrunum sem birtast fötluðum nemendum í grunnskólum. Það kom okkur á 

óvart hversu margþættur og dulinn vandinn í raun og veru er. Að okkar mati væri einfalt 

að fjarlæga margar af þeim hindrunum sem birtast í niðurstöðum. Á meðan ekkert er gert 

stendur þjónustan og gæði hennar í stað. Von okkar er sú að verkefnið muni nýtast í 

umbótastarfi innan skólakerfisins og að þroskaþjálfar geti nýtt sér þær upplýsingar sem 

við höfum aflað í þessu verkefni við að ýta kerfislægum hindrunum úr vegi. Við höfum trú 

á því að með breyttum og bættum viðhorfum sé hægt að gera skólaumhverfið að stað þar 

sem allir nemendur geta sótt nám án aðgreiningar. 
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